ยูไนเต็ด อัลลอย # SSA
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 # SSA สำหรับใช้ ทำน ้ำประสำนงำนเงินสเตอริง 925 ซึง่ ได้ รับกำรพัฒนำคิดค้ น โดยไม่มีสว่ นผสมของ
แคดเมียม (Cadmium) และ มีควำมเร็วในกำรเชื่อมหลำยระดับ ดังนี ้
U

กำรผสม :

อัตรำควำมเร็ว
เงินบริสุทธิ์
ยูไนเต็ด # SSA

เร็วมำก
45%
55%

เร็ว
65%
35%

กลำง
70%
30%

ช้ ำ
75%
25%

U

ช้ ำมำก
80%
20%

1.) กำรหลอมละลำย : ควรหลอมละลำยเงินบริ สทุ ธิ์และอัลลอยให้ เข้ ำกันดีก่อน โดยใส่อลั ลอยไว้ ก้นเบ้ ำ และ ใส่เงินบริ สทุ ธิ์ไว้
ข้ ำงบน ในเบ้ ำหลอมละลำยที่สะอำด โดยใช้ อณ
ุ หภูมิประมำณ 700 - 850 ํC และ ควรใส่ฟลัคซ์หรื อเพ่งแซ (Boric acid flux)
ช่วยทำควำมสะอำดในขบวนกำรหลอมละลำย ควรใช้ ก้ำนคนช่วยคนให้ น ้ำทองเข้ ำกันดี
2.) กำรเทรำง : รำงที่ใช้ ควรเป่ ำไฟให้ ร้อน ทำน ้ำมันหล่อลื่น ควรเทน ้ำทองลงรำงอย่ำงสม่ำเสมอ และ ช้ ำลงในตอนปลำยรำง เพื่อ
ป้องกันกำรหดตัว ในส่วนบนของแท่งโลหะ ควรเลือกใช้ รำงกลมสำหรับกำรดึงลวด และ รำงแนวตังส
้ ำหรับกำรรี ดแผ่น
3.) กำรจุ่มนำ้ : จุ่มน ้ำทันที แต่สำหรับแท่งโลหะที่มีน ้ำหนักมำก ควรพักประมำณ 1 นำทีกอ่ นจุ่มน ้ำ เพื่อป้องกันปั ญหำโลหะแตก
4.) กำรรี ด : ก่อนรี ดควรทำควำมสะอำดแท่งโลหะ ให้ ปรำศจำกออกไซด์ หรื อ ฟลัคซ์ (เพ่งแซ) กำรรี ดน ้ำประสำนเร็ วมำก, เร็ ว ควร
รี ดลดขนำดลงแต่ละครัง้ 10%-15% และ กำรรี ดน ้ำประสำนปำนกลำง ช้ ำ และ ช้ ำมำก ควรรี ดลดขนำดลงแต่ละครัง้ 25%-30%
แล้ วจึงนำไปเผำ หรื อ อบอ่อน (Annealing) แล้ วจึงนำไปรี ดลดขนำดต่ออีกตำมข้ ำงต้ น ควรทำควำมสะอำดแท่งโลหะทุกครัง้
หลังจำกเผำหรื ออบอ่อนก่อนรี ดลดขนำดต่อ และ ควรรี ดลดขนำดน ้ำประสำนให้ ได้ ควำมหนำประมำณ 0.25 ม.ม. (0.010 นิ ้ว)
เพื่อให้ ใช้ งำนได้ ง่ำยสำมำรถตัดเป็ นชิ ้นขนำดเล็กพอเหมำะสำหรับกำรใช้ งำน ควรทำเครื่ องหมำยควำมเร็ วบนแผ่นน ้ำประสำน
เพื่อป้องกันกำรปะปนกัน
5.) กำรเผำหรื ออบอ่ อน : ใช้ อณ
ุ หภูมิประมำณ 250 - 400 ํC นำน 20 นำที ควรหลีกเลีย่ งอุณหภูมิอบอ่อนที่สงู เกินไป เพรำะอำจ
เป็ นสำเหตุของกำรเกิดพื ้นผิวเปลือกส้ ม หรื อ กำรแข็งตัวที่ไม่สมบูรณ์ในชิ ้นงำนสำเร็ จรูปได้ กำรลดขนำดแต่ละครัง้ น้ อยเกินไป
ทำให้ ต้องอบอ่อนบ่อยครัง้ เกินไป อำจทำให้ เกิดกำรแตกระหว่ำงกำรอบอ่อนได้
6.) นำ้ ประสำนทองเหลือง (Brass Solder) : เงินบริ สทุ ธิ์ 30% และ ยูไนเต็ด อัลลอย # SSA 70%
7.) หมำยเหตุ : อุณหภูมิกำรหลอมละลำยอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมประเภทของเครื่ องหลอมละลำย
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