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บทคัดย่อ
งาบวิจ ัย บี้เป็น การดีก ษาผลของธาตุเจือ เงิน ทองแดงและดีบ ุก ใบโลหะประสาบทองคำ 965 สำหรับ อุต สาหกรรม
เครื่องประดับ ที่มีต่อความแข็งแรงของแนวเชื่อมประสาน โดยชิ้น ทดสอบเป็น โลหะผสม ทองคำ (Au), เงิน (Ag), ทองแดง (Cu) และ
ดีบุก (รท) โดยมีปริมาณผสมของ Ag, Cu และ รท 0.56-3.49 wt.%, 0-1.50 wt.% และ 0-1.35 wt.% ตามลำดับ ความแข็งแรง
ของแนวเชื่อมประสานดำเนินการทดสอบด้วยการทดสอบแรงดึง โดยการประยุกต์วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน มอก 2669-2558 จาก
การดีกษาพบว่า ปริมาณความเข้มข้นของธาตุเจือทองแดง (Cu') และดีบุก (รท') ที่เพิ่ม ชิ้น มีผลทำให้ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด
ของแนวเชื่อมประสานมีแนวโน้มเพิ่มชิ้น โดยชิ้นทดสอบที่อัตราส่วนผสม 96.57AU 1.02Ag 1.22CU 1.19รท มีค่าความด้านทานแรงดึง
สูงสุดเท่ากับ 370.49 MPa นอกจากบี้ การเติมธาตุเจือทองแดงและดีบุก เพิ่อทดแทนธาตุเจือเงินในโลหะประสานทองคำ 965 ชื่งมีผล
ทำให้ความแข็งแรงของแนวเชื่อมประสานเพิ่มชิ้นแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตโลหะประสานทองคำ 965ได้อีกด้วย
คำสำคัญ ะโลหะประสานทองคำ 965, ธาตุเจือเงิน, ธาตุเจือทองแดง, ธาตุเจือดีบุก, แนวเชื่อมประสาน, อุตสาหกรรมเครื่องประดับ
A b s tra c t
This research investigates the influence o f silver copper and tin alloying elem ent within gold
brazing alloys 965 for jew elry industry onto strength o f brazing-line. The specimens composed o f Au, Ag, Cu
and รท. The volume of Ag, Cu and รท were varied between 0.56-3.49 wt.%, 0-1.50 wt.% and 0-1.35 wt.%
respectively. The strength o f brazing-line was tested by tensile testing according to TIS 2669-2558. It was found
that the copper (Cu') and tin intensity (รท') were increased which affect to trend of ultim ate tensile strength
o f brazing-line was increased. The specimen 96.57AU 1.02Ag 1.22Cu 1.19Sn had highest value of ultim ate tensile
strength was 370.49 MPa. เท addition the adding copper and tin alloys to replace silver alloy in gold brazing
alloys 965 as a result to strength of brazing-line increased, and it can also save raw materials cost for
production of gold brazing alloys 965.
Keywords ะ gold brazing alloys, silver, copper, tin, brazing-line, jew elry industry
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