ยูไนเต็ด อัลลอย # STAGCG-S95
มั่นใจคุณภาพ มั่นใจบริการ มั่นใจ “ยูไนเต็ด อัลลอย”
ยูไนเต็ด อัลลอย เป็ นอัลลอยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างไปจากอัลลอยอื่น ๆ ซึง่ นอกเหนือจากการมีสว่ นประกอบของสารดิ
ออกซิไดซ์เซอร์ และ เกรนรี ไฟน์เนอร์ แล้ ว โลหะที่ใช้ เป็ นส่วนผสมในอัลลอย จะมีความบริ สทุ ธิ์สงู สุด ประกอบด้ วยความเข้ มงวดใน
การควบคุมคุณภาพ ทําให้ ยูไนเต็ด อัลลอย สามารถลดปั ญหาในการผลิต และ ให้ คณ
ุ ภาพของชิ ้นงานที่เหนือกว่า
ยูไนเต็ด อัลลอย # STAGCG-S95 เป็ นเงินสําเร็ จพร้ อมหล่อ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหนือกว่าเงินสเตอลิ่งทัว่ ไป โดยได้ รับการขึ ้นทะเบียนใน
สหรัฐอเมริ กา มีสว่ นผสมของโลหะพิเศษ เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งเป็ นพิเศษ สําหรับชิ ้นงานเงิน 925 งานสปริ ง งานรี ดแผ่น งานดึงลวด
และงานเหรี ยญเงิน 90% ซึง่ จะช่วยให้ ชิ ้นงานคงรูปทรงได้ ดี และ มีความแข็งแรงได้ มากที่สดุ โดยสามารถใช้ ได้ กบั งานหล่อปกติ
งานขึ ้นมือ และ งานหล่อเครื่ องหล่อต่อเนื่อง (Continuous Casting)

แนะนําให้ ใช้ เงินสําเร็จพร้ อมหล่ อ โดยไม่ ต้องผสมโลหะอื่นๆ
1.) อุณหภูมิหลอมละลายเพื่อหล่ อ/เครื่ องหล่ อต่ อเนื่อง : (Melt Temperature for Casting)
2.) อุณหภูมิแม่ พมิ พ์ เพื่อเครื่องหล่ อต่ อเนื่อง : (Melt Temperature for Die of Continuous Casting)
3.) อุณหภูมิปูน : (Flask Temperature)
นํา้ หนักชิน้ งาน
เครื่ องหล่ อเหวี่ยง
(WEIGHT)

(CENTRIFUGAL CAST)

เบา (Light)
กลาง (Medium)
หนัก (Heavy)

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

980 - 1,040 ◌ํC
770 - 850 ◌ํC
เครื่ องหล่ อดูด
(VACUUM CAST)

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

4.) การล้ างปูน (Quench Time) : ต้ องพักเบ้ าปูนไว้ 20 - 30 นาที ก่อนลงจุม่ ล้ างนํ ้า และงานเทแท่งโลหะอาจจุม่ ทันที
5.) การใช้ นาํ ้ กรด (Pickling) : United’s Brite CastTM(แอมโมเนียม ไบซัลฟลูโอไรด์), Sparex # 2 (โซเดียม ไบซัลเฟต), 10% กรดกํามะถัน
ควรสวมถุงมือยาง แว่นตาป้องกัน ระหว่างทํางานร่วมกับกรด

6.) การใช้ เงินเก่ า (Re-using) : แนะนําให้ ใช้ เงินใหม่ 50% เงินเก่า 50% โดยทําความสะอาดโลหะเก่าให้ ดี ก่อนนํามาใช้
7.) ค่ าความถ่ วงจําเพาะ (Specific gravity) : 10.34
8.) การอบอ่ อน (Annealing) : ควรใช้ บอริ ค แอซิค เคลือบชิ ้นงาน เพื่อป้องกันออกไซด์ที่รุนแรง โดยอบที่อณ
ุ หภูมิประมาณ
650 - 700 ◌ํ C นาน 20 นาที แล้ วจุม่ นํ ้าทันที
9.) การอบแข็ง (Hardening) : อบที่อณ
ุ หภูมิประมาณ 300 ◌ํ C นาน 2 ชัว่ โมง แล้ วปล่อยให้ เย็นเองโดยไม่ต้องจุม่ นํ ้า
10.) การเชื่อมนํา้ ประสาน (Soldering) : ยูไนเต็ด อัลลอยนํ ้าประสานเงิน # SSA หรื อ ยูไนเต็ดนํ ้าประสานแผ่นสําเร็จรูป
เครื่ องเชื่อมเลเซอร์ สําหรับความต้ องการสีขาว ที่เหมือนกับชิ ้นงาน

11.) หมายเหตุ (Notes) : อุณหภูมิการหลอมละลายอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามประเภทของเครื่ องหลอมละลาย
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