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  ยไูนเตด็ อลัลอย เป็นอลัลอยที�มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั แตกตา่งไปจากอลัลอยอื�น ๆ โดยมีสว่นผสมอนั 

ประกอบด้วยโลหะที�มีความบริสทุธิ�สงูสดุ,  เข้มงวดในการควบคมุคณุภาพ    และมีสารพิเศษในการลดการอกซิไดซ์ 

ของโลหะ (De-Oxidizers) 
 

คุณสมบัตพิเิศษ ของยไูนเตด็ อัลลอย 
  โดยปกติคณุสมบตั ิ ของอลัลอยโดยทั�วไปคือ สามารถควบคมุเปอร์เซน็ต์ของการผสมโลหะมีคา่ให้ได้

เปอร์เซ็นต์ตามต้องการ เชน่ เงินสเตอร์ลิง, 9K, 14K, 18K หรือ 22K เป็นต้น  ให้ความแขง็หรือความออ่นนิ�มของเนื �อ

โลหะตามความต้องการของรูปพรรณ  และยงัสามารถกําหนดสีของเนื �อโลหะ  ตามความต้องการของตลาดได้ 

 

สําหรับ  ยูไนเตด็ อัลลอย  นอกจากจะมีคณุสมบตัิ  ดงักลา่วข้างต้นแล้ว  ยงัมีคณุสมบตัิพิเศษ  ดงันี � 

  ☞ ลดอตัราการเกิด รู หรือ ตามด ของชิ �นงาน 

 ☞ ทําให้ชิ �นงานที�ออกมา  สวยเป็นเงางาม 

  ☞ ปนูที�ใช้ในการหลอ่ จะไมจ่บัติดชิ �นงานจนเกินไป  สามารถล้างออกได้ง่าย 

 ☞ สามารถใช้ ต้น และโลหะเก่า มาหลอ่กบัโลหะใหมไ่ด้ตลอดไป 

  ☞ ง่ายในการหลอ่ และการทํางานในขั �นตอ่ไป 

 ☞ มีสีให้เลือกมากกวา่ 

  ☞ เป็นที�นิยมอย่างมาก ในตลาดตา่งประเทศ 
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ข้อแนะนําในการใช้ ยไูนเตด็ อัลลอย 
 การใช้ ยูไนเตด็ อัลลอย มีวิธีการง่าย ๆ ไมยุ่่งยาก ซึ�งจะทําให้ชิ �นงานที�ออกมา ได้ผลสมบรูณ์แน่นอน 
 

งานหล่อ (CASTING) 

✎  อณุหภมูิในการหลอมละลาย การใช้ ยไูนเตด็ อลัลอย  ซึ�งมีสารพิเศษลดการออกซิไดซ์  (Special  

       De-Oxidizers)  มีความจําเป็นที�ต้องใช้อณุหภมูิในการหลอมที�สงูขึ �นเลก็น้อย   โดยอณุหภมูิที�ใช้ 

       ประมาณ 1,700 - 2,100  ◌ํF  หรือ   927 -1,150  ◌ํC    ซึ�งอณุหภมูิจะเป็นเท่าไรขึ �นอยู่กบัอลัลอยที� 

       เลือกใช้ 

✎ อณุหภมูิของเบ้าปนู เพื�อหลอ่  เนื�องจาก ยไูนเตด็ อลัลอย  ต้องใช้อณุหภมูทีิ�สงูขึ �นเลก็น้อยในการ 

       หลอมละลาย    จึงจําเป็นจะต้องใช้อณุหภมูิในการอบเบ้าปนู   สงูขึ �นเลก็น้อยเชน่กนั      สําหรับ 

       รายละเอียด ดไูด้จาก ตารางแนะนําการตั �งอณุหภมูิของไฟปนูสําหรับการหลอ่งาน 

✎ เบ้าหลอม  สําหรับการใช้ ยไูนเตด็ อลัลอยครั �งแรก  ควรใช้เบ้าหลอม  และก้านคนอนัใหมใ่นกรณี 

       ที�ใช้เครื�องหลอ่ธรรมดา และถ้าเป็นเครื�องอตัโนมตัิ  กค็วรใช้ฝาครอบบน Thermocouple อนัใหม ่

       ด้วยและไมค่วรใช้ เบ้าหลอมเกิน 40 ครั �ง 

✎ ฟลคัซ์ (Fluxes)  - ฟลคัซ์ หรือ เพ่งแซ     ขอแนะนําให้ใช้ สตูรการผสมระหวา่ง  Boric Acid และ  

                                 10 MOL  Borax   ในสดัสว่น 50 ตอ่ 50    แตก่็สามารถเลือกใช้เพียงอย่างใด 

                                 อย่างหนึ�งก็ได้  ห้ามใช้ ฟลคัซ์  ที�มสีว่นผสมของ คาร์บอน, ซิลิก้า, ฟลอูอไรด์  

                                 หรือ ฟลคัซ์  ที�ใช้สําหรับการกดั หรือ ฟอก เช่น  โซดาแอท, ดินประสิว    หรือ 

                                 ฟลคัซ์  ที�มีสารดิออกซิไดเซอร์ 
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- ปริมาณที�ใช้  ให้ใสฟ่ลคัซ์  หรือเพ่งแซ เพียงเลก็น้อย  ซึ�งจะมากน้อยก็ขึ �นอยู่กบั 

  ขนาดของเบ้าที�หลอ่ ให้ใสฟ่ลคัซ์ หรือเพ่งแซ เมื�อทองและอลัลอยหลอมละลาย 

  ดีแล้ว 

       - ในกรณีที�หลอ่ด้วยเครื�องอตัโนมตัิ  ไมจํ่าเป็นต้องใสฟ่ลคัซ์ หรือ เพง่แซ 

✎  เมื�อหลอมได้ที�  จะสงัเกตเุหน็วา่ทองหรือเงินที�หลอมละลายเข้ากบัอลัลอยดีแล้ว  เมื�อมองผา่นฝ้า (คล้ายหมอก  

       หรือใยแมงมมุ)  บนนํ �าทอง  นํ �าทองจะดใูสเหมือน กระจก  และถ้าคนดจูะรู้สกึวา่ เป็นนํ �าข้น หรือ เหนียว 

       กวา่ปกติเลก็น้อยก็สามารถเหวี�ยงได้เลย   (ใช้ก้านคาร์บอน ในกรณีที�หลอมด้วยแก๊ส, ใช้ก้านควอซ    ใน   

       กรณีที�หลอมด้วยไฟฟ้า) เหตทีุ�ทองหรือเงินและอลัลอยที�หลอมละลายดีแล้ว มีฝ้าลอยและเป็นนํ �าข้น หรือ เหนียว 

       กวา่ปกติ  เพราะมีสาร De-Oxidizers  ซึ�งมีคณุสมบตัิพิเศษ  ช่วยลดอตัราการเกิดรู หรือ ตามด 

✎  การล้างเบ้าปนู ก่อนนําเบ้าปนู  ที�หลอ่เสร็จแล้ว ลงจุม่ล้างนํ �า จะต้องตั �งพกัไว้ ประมาณ 15 - 20 นาที   

       1. งานทอง ให้พกัเบ้าปนู 15 - 20 นาที  ก่อนล้างนํ �า 

       2. งานทองขาวที�มนิีกเกิลผสม  ให้พกัเบ้าปนู 8 - 12 นาที  ก่อนล้างนํ �า 

       3. งานทองขาวที�มีแพลเลเดียมผสม  ให้พกัเบ้าปนู 15 นาที  ก่อนล้างนํ �า 

       4. งานทองขาวไมม่ีทั �งนิกเกิลและแพลเลเดยีมผสม  ให้พกัเบ้าปนู 15 - 20 นาที  ก่อนล้างนํ �า 

       5. งานเงิน ให้พกัเบ้าปนู 15 - 20 นาที  ก่อนล้างนํ �า 

 

หมายเหตุ :-  

      1. หากขนาดของเบ้าปนูเลก็ ให้ใช้เวลาพกัน้อยลง  เพราะเบ้าปนูเลก็จะเย็นเร็วกวา่ 

      2. หลีกเลี�ยงการล้างปนูด้วยกรด  หรือสารเคมีที�มีสว่นผสมของกรดเกลือ (Hydrochloric Acid)   

          เพราะจะทําให้ทองเคตํ�าแตกได้ 

      3. ปนูที�ติดอยู่ตาม ต้น และชิ �นงานจะต้องล้างให้สะอาด  อย่าให้มีคราบปนูเกาะติดอยู่  

          เพราะจะมีผลเสียตอ่     - การนําต้นหรือ ทองเคไปหลอ่ใหม ่

                                             - การนําไป Bombing หรือ Cyanide Stripping 
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✎  การนําต้นและทองเคเก่า มาหลอ่ใหม ่ควรจะมทีองใหม ่และอลัลอยใหม ่ผสม ดงันี � 

       1. ไมต่ํ�ากวา่  25 - 50%  สําหรับทอง 9 - 14 K 

        2. ไมต่ํ�ากวา่         50%  สําหรับทอง      18 K 

       3. ไมต่ํ�ากวา่         70%  สําหรับทองที�มีนิกเกิลผสม 

       4. ไมต่ํ�ากวา่         50%  สําหรับทองขาวที�มีแพลเลเดยีมผสม 

    5. ไมต่ํ�ากวา่         50%  สําหรับทองขาวที�ไมม่ีทั �งนิกเกิลและแพลเลเดยีมผสม 

    6. ไมต่ํ�ากวา่         50%  สําหรับเงิน 

 

✎  การบํารุงรักษาเครื�องมือในการหลอ่  ต้องมีการดแูลรกัษาเป็นประจํา 

✎  การใช้ ยไูนเตด็ อลัลอย  ในการหลอ่งานทกุครั �ง  ผลงานที�ออกมาจะได้ผลดเียี�ยมตลอดไป 
 

งานมือ (ROLLING OR HAND-MADE) 

       ✎  อณุหภมูิในการหลอมละลาย อณุหภมูใินการหลอมละลาย จะตํ�ากวา่อลัลอยสําหรับใช้ในงานหลอ่  

              อณุหภมูิจะเป็นเท่าไร ก็ขึ �นอยูก่บัอลัลอยที�เลือกใช้ 

       ✎  เบ้าหลอม และฟลคัซ์ หรือ เพ่งแซ  ก็ปฎิบตัเิชน่เดียวกบังานหลอ่ 

       ✎  เมื�อหลอมทองหรือเงิน และอลัลอย ได้ที�ดีแล้ว  ก็เทลงราง และนําแท่งโลหะที�ได้จุ่มลงนํ �าทนัที  ยกเวน้  อลัลอย  

  อลัลอยทองขาวที�มีสว่นผสมของนิเกิ �ล  จะต้องตั �งพกัไว้ประมาณ 1 - 2  นาที 
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ตาราง แนะนําการตั �งอุณหภูมิของไฟปูนสําหรับการหล่องาน 
(RECOMMENDED FLASK TEMPERATURES FOR CASTING) 

 

ประเภทของงาน 

(KARAT & COLOR) 

นํ �าหนักชิ �นงาน 

(WEIGHT) 

หล่อเหวี�ยง 

(CENTRIFUGAL CAST) 

หล่อดูด 

(VACUUM CAST) 

เงิน, ทอง 10, 14 และ 18 กะรัต 

(Sterling Silver,  

10,14 &18 Karat Yellow Gold) 

 

 

ทองขาว 10, 14 และ 18 กะรัต 

(10, 14 & 18 Karat White Gold) 

 

 

ทอง 20, 21  และ 22 กะรัต 

(20, 21 & 22 Karat Yellow Gold)

 

เบา (Light) 

กลาง (Medium) 

หนกั (Heavy) 

 

เบา (Light) 

กลาง (Medium) 

หนกั (Heavy) 

 

เบา (Light) 

กลาง (Medium) 

หนกั (Heavy) 

  524 - 538 ◌ํC  (975 - 1,000 ◌ํF) 

  482 - 510 ◌ํC  (900 -  950 ◌ํF) 

  455 - 482 ◌ํC  (850 - 900 ◌ํF) 

 

  538 - 566 ◌ํC  (1,000 - 1,050 ◌ํ

F) 

  510 - 538 ◌ํC  (950 - 1,000 ◌ํF) 

           482 ◌ํC  (900 ◌ํF) 

 

           593 ◌ํC  (1,100 ◌ํF) 

           566 ◌ํC  (1,050 ◌ํF) 

           538 ◌ํC  (1,000 ◌ํF) 

 621 - 677 ◌ํC  (1,150 - 

1,250 ◌ํF) 

 566 - 593 ◌ํC  (1,050 - 

1,100 ◌ํF) 

 482 - 538 ◌ํC  (900 - 1,000 ◌ํ

F) 

 

 677 - 732 ◌ํC  (1,250 - 

1,350 ◌ํF) 

 621 - 649 ◌ํC  (1,150 - 

1,200 ◌ํF) 

 566 - 593 ◌ํC  (1,050 - 

1,100 ◌ํF) 

 

 705 - 732 ◌ํC  (1,300 - 

1,350 ◌ํF) 

 677 - 705 ◌ํC  (1,250 - 

1,300 ◌ํF) 

 621 - 649 ◌ํC  (1,150 - 

1,200 ◌ํF) 
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�.  การหลอ่ทองเหลืองและทองสมัฤทธิ� (Brass & Bronze)  ใช้อณุหภมูิไฟปนูเหมือนงานทองขาว 

�.  อณุหภมูิไฟปนูตามตารางนี �  เป็นแนวทางในการทํางาน  โดยแยกตามประเภทของทอง  เปอร์เซนต์ของ 

          ทองและขนาดของชิ �นงาน  แตท่ั �งนี �อณุหภมูิของไฟปนูที�เหมาะสมที�สดุของงานแตล่ะแบบนั �น ขึ �นอยู่กบั 

          ประสบการณ์ของช่างหลอ่ 
 

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡ 
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