ยูไนเต็ด อัลลอย # STAGCG-S88
มั่นใจคุณภำพ มั่นใจบริกำร มั่นใจ “ยูไนเต็ด อัลลอย”
ยูไนเต็ด อัลลอย เป็ นอัลลอยที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวแตกต่ำงไปจำกอัลลอยอื่น ๆ ซึง่ นอกเหนือจำกกำรมีสว่ นประกอบของ
สำรดิออกซิไดซ์เซอร์ และ เกรนรี ไฟน์เนอร์ แล้ ว โลหะที่ใช้ เป็ นส่วนผสมในอัลลอย จะมีควำมบริ สทุ ธิ์สงู สุด ประกอบด้ วยควำม
เข้ มงวดในกำรควบคุมคุณภำพ ทำให้ ยูไนเต็ด อัลลอย สำมำรถลดปั ญหำในกำรผลิต และ ให้ คณ
ุ ภำพของชิ ้นงำนที่เหนือกว่ำ
ยูไนเต็ด อัลลอย # STAGCG-S88 เป็ นเงินสำเร็จพร้ อมหล่อ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหนือกว่ำเงินสเตอลิง่ ทัว่ ไป โดยได้ รับกำรขึ ้น
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกำ มีสว่ นผสมโลหะเทคนิค เพื่อช่วยต้ ำนทำนกำรหมอง (Tarnish Resistance) ช่วยทำให้ สำมำรถ
ต้ ำนทำนกำรหมองยำวนำนดีมำกขึ ้น ชิ ้นงำนสวยเป็ นเงำงำมยำวนำนกว่ำทัว่ ไป และ สำรป้องกันอำกำศ (De-Oxidizers) ช่วย
ป้องกันกำรดูดซึมออกซิเจน ทำให้ ลดตำมด ซึง่ เกิดจำกอำกำศ มีกำรแข็งตัวของโลหะเป็ นไปอย่ำงสม่ำเสมอดีกว่ำ ทำให้ ลด
ตำมด ซึง่ เกิดจำกกำรหดตัวของโลหะ ช่วยลดปั ญหำรอยฝ้ำ จำกควำมร้ อน (Fire scale) มีเปอร์ เซ็นต์ของงำนเสียเพียงเล็กน้ อย
ใช้ ได้ กบั งำนหล่อปกติ, งำนหล่อฝั งในเทียน, งำนขึ ้นมือ, งำนชักลวด และ งำนปั๊ ม
แนะนำให้ ใช้ เงินสำเร็จพร้ อมหล่ อ โดยไม่ ต้องผสมโลหะอื่นๆ
1.) อุณหภูมิหลอมละลำยเพื่อหล่ อ : (Melt Temperature for Casting)
980 - 1,020 ํC
2.) อุณหภูมิปูน : (Flask Temperature)
นำ้ หนักชิน้ งำน

เครื่ องหล่ อเหวี่ยง

เครื่ องหล่ อดูด

(WEIGHT)

(CENTRIFUGAL CAST)

(VACUUM CAST)

เบำ (Light)
กลำง (Medium)
หนัก (Heavy)

530 - 550 ํC
490 - 520 ํC
450 - 480 ํC

620 - 680 ํC
550 - 590 ํC
480 - 540 ํC

[

3.) การล้ างปูน (Quench Time) : ต้ องพักเบ้ าปูนไว้ 15 - 20 นาที ก่อนลงจุม่ ล้ างน ้า
4.) กำรใช้ นำ้ กรด (Pickling) : United’s Brite CastTM(แอมโมเนียม ไบซัลฟลูโอไรด์), Sparex # 2 (โซเดียม ไบซัลเฟต), 10% กรดกำมะถัน
ควรสวมถุงมือยำง แว่นตำป้องกัน ระหว่ำงทำงำนร่วมกับกรด

5.) กำรใช้ เงินเก่ ำ (Re-using) : แนะนำให้ ใช้ เงินใหม่ 50% เงินเก่ำ 50% โดยทำควำมสะอำดโลหะเก่ำให้ ดี ก่อนนำมำใช้
6.) ค่ ำควำมถ่ วงจำเพำะ (Specific gravity) : 10.33
7.) กำรอบแข็ง (Hardening) : อบที่อณ
ุ หภูมิประมำณ 300 ํC นำน 2 ชัว่ โมง แล้ วปล่อยให้ เย็นเองโดยไม่ต้องจุม่ น ้ำ
8.) กำรเชื่อมนำ้ ประสำน (Soldering) : ยูไนเต็ด อัลลอยน ้ำประสำนเงิน # SSA หรื อ ยูไนเต็ดน ้ำประสำนแผ่นสำเร็ จรูป
เครื่ องเชื่อมเลเซอร์ สำหรับควำมต้ องกำรสีขำว ที่เหมือนกับชิ ้นงำน

9.) หมำยเหตุ (Notes) : อุณหภูมิกำรหลอมละลำยอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมประเภทของเครื่ องหลอมละลำย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
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