น้ำยาประสานสำหรับการบัดกรีอ่อน

การบัดกรีอ่อน
การเชื่อมโลหะโดยใช้โลห
อะไรคือการบัดกรีอ่อน
การบัดกรีคือเทคนิคต่างๆที่สามารถเชื่อมโลหะได้โดยใช้ความร้อนและใส่โลหะผสมอื่นๆ
เข้าไปในการเชื่อม ซึ่งโลหะผสมเหล่านี้จะต่างชนิดจากโลหะที่เราต้องการเชื่อมและมีจ
ุดหลอมเหลวต่ำกว่าด้วย ในขั้นตอนการทำให้เย็น การบัดกรีนี้จะสามารถต้านทานการขย
ายตัว การบิดตัว และการงอตัวโดยไม่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆต่อรอยเชื่อมเมื่อเ
วลาผ่านไปและอยู่ภายใต้สภาพที่การบัดกรีจะถูกใช้งาน เช่น ความดันอากาศ อุณหภูมิ
เป็นต้น เราใช้คำจำกัดความว่าการบัดกรีอ่อนในกรณีที่โลหะผสมที่ใช้มีจุดหลอมเหลวต
่ำกว่า 450 องศาเซลเซียส

อะไรคือแคพิแลริตี้ (capillarity)
โลหะผสมที่นำมาใช้จะละลายในลักษณะของเหลวอยู่ในพื้นที่แคบๆซึ่งอยู่ระหว่างหลอด
กับตัวอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าตำแหน่งของทั้งสองจะอยู่ในแนวตั้งและชันขึ้น ปฏิกิริยาดังกล่าว
เรียกว่า แคพิแลริตี้ (capillarity) เมื่อโลหะผสมเย็นตัวลง จะเหลือเพียงรอยเชื่อมที่คงท
นถาวรระหว่างโลหะ โลหะผสม และโลหะ

ทำไมการทำความสะอาดหรือการขจัดคราบถึงมีความสำคัญมาก
ในการบัดกรีโดยใช้การละลายตัวของโลหะผสมนั้น จะต้องทำในขณะที่มันมีสภาพเหลว
และไหลไปปกคลุมโลหะได้ทั้งหมด การหล่อรวมกันนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของผิวด้าน
นอกของโลหะกับส่วนของโลหะผสมที่ละลายมาปกคลุม ในที่นี้หมายความว่า ถ้าระหว่า
งพื้นผิวของตัวโลหะกับโลหะผสมที่นำมาใช้มีอะไรขวางอยู่ การบัดกรีจะมีตำหนิเนื่องจา
กโลหะผสมไม่สามารถปกคลุมพื้นผิวได้ทั้งหมด ซึ่งหลายครั้งกรณีดังกล่าวเป็นสาเหตุท
ี่ทำให้การบัดกรีล้มเหลว
ในการที่จะได้พื้นผิวโลหะที่สะอาดนั้น สามารถกระทำได้โดยสองวิธี
คือทางกลไกและทางเคมี
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การทำความสะอาดทางกลไกสามารถกระทำได้โดยง่ายด้วยการใช้แปรง
หรือฝอยล
วดขจัดสิ่งแปลกปลอมและสนิมออกจากพื้นผิวเพื่อที่จะได้ไม่มีสิ่งกีดขวางเมื่อโลหะผ
สมแผ่มาปกคลุม ในระหว่างการทำความสะอาดนี้ ผิวของโลหะจะโดนขูดขีดเล็กน้อย
เป็นผลให้เกิดรอยขนาดจิ๋วซึ่งทำให้พื้นผิวของโลหะขยายขึ้น กล่าวคือ พื้นผิวขรุขระนี้ช
่วยให้โลหะผสมเกาะยึดกับตัวโลหะมากขึ้นเนื่องจาก
ปริมาณพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น การทำความสะอาดทางเคมีหมายถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีซึ่งผสม
กรดหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์กับสนิมและขจัดมันออกจากพื้นผิวโลหะ

อะไรคือบทบาทของน้ำยาประสานระหว่างการ ให้ความร้อน
เมื่อพื้นผิวของโลหะปราศจากสิ่งแปลกปลอม สนิม หรือเศษของมันแล้ว เราก็ยังไม่สาม
ารถให้ความร้อนกับตัวโลหะหรือตัวโลหะผสมได้ในทันที เนื่องจากเราจะต้องป้องกันโล
หะจากการก่อตัวของสนิมอีกครั้งในระหว่างการให้ความร้อน สารซึ่งใช้สำหรับป้องกันกา
รก่อตัวของสนิมระหว่างการให้ความร้อน และช่วยให้พื้นผิวสะอาดตลอดขั้นตอนการบัดก
รีนี้มีชื่อเรียกว่า น้ำยาประสาน หรือ flux และเนื่องจากว่าน้ำยาประสานถูกนำมาใช้เพื่อขัด
ขวางการก่อตัวของสนิมในบริเวณพื้นผิวที่จะบัดกรี เราจึงต้องแน่ใจว่าในระหว่างการใช้ง
าน สารดังกล่าวถูกทาทั่วบริเวณที่ตัวโลหะผสมจะปกคลุม

ทำไมจึงต้องหลีกเลี่ยง “การให้ความร้อนเกินขนาด”
การป้องกันไม่ให้มีการให้ความร้อนเกินขนาดระหว่างขั้นตอนการบัดกรีน
ับว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เพราะความร้อนที่เกินขนาดอาจจะทำให้น้ำยาประสาน หรือ flux
เสื่อมประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สารนี้ไม่สามารถกัดสนิมที่จะก่อตัวขึ้นในระหว่างขั้นต
อนการให้ความร้อนและทำลายมันในที่สุด
ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการบัดก
รีที่ไม่เป็นผล เพื่อหลีกเลี่ยง “การให้ความร้อนเกินขนาด” เราควรจะตรวจสอบอย่างสม
่ำเสมอว่าโลหะผสมมีอุณหภูมิถึงจุดหลอมเหลวแล้ว โดยนำมันเข้าไปใกล้บริเวณที่มีคว
ามร้อนซึ่งต่อไปจะต้องนำมาเชื่อมกัน หรือทางที่ดีอีกทางก็คือการผสมน้ำยาประสานแ
ละโลหะผสมให้อยู่ในรูปผง ทองแดงจะสูญเสียคุณสมบัติทางกลไกไปถ้าได้รับความร
้อนเกินขนาด สิ่งที่สำคัญเช่นกันก็คือการใช้แหล่งความร้อนที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
เช่นการใช้ท่อนำก๊าซอะเซทิลีนผสมออกซิเจนสำหรับการบัดกรี fittingขนาด 12.
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การรู้ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ชนิดใดอยู่ในมือเป็นสิ่งจำเป็น กฎข้อบัง
คับต่างๆก็มีความสำคัญ
ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเราควรใส่ใจระหว่างการบัดกรี เนื่อ
งจากน้ำยาประสานและโลหะผสมส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของสารอันตรายอยู่
ไม่ว่าจะถูกใช้งานในสภาพเย็นหรือเมื่อได้รับความร้อนในระหว่างบัดกรี น้ำยา
ประสานจะกระจายตัวในรูปของไอน้ำเข้าไปในผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นพิษและเป
็นอันตรายต่อสุขภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว สถานที่ทำงานควรจะมีการระบายอ
ากาศที่ดี และควรจะแน่ใจว่าผู้ผลิตได้ปฏิบัติตามกฎที่ว่าด้วยสารพิษ และได้อ
่านคุณสมบัติทุกประการตามที่ติดไว้บนฉลาก ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการป้องกันส
ารที่อาจก่อให้เกิดอันตราย บางประเทศจะต้องมีการผ่านการรับรองโดยเจ้าหน
้าที่เสียก่อนที่จะนำน้ำยาประสานมาใช้ในท่อทองแดงสำหรับน้ำและก๊าซได้
ข้อปฏิบัติ
-

ไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดสนิมออกจากท่อทองแดงก่อนนำ
มาใช้
ใช้น้ำยาประสานในบริเวณที่จะบัดกรี
ใส่fittingเข้าไปและหมุนเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำยาประสานได้ปกค
ลุมทั้งหมด
ใช้หัวแร้งในการให้ความร้อนกับท่อทองแดง โดยกระทำในบริเ
วณที่ใกล้กับส่วนประกอบ(ไม่ใช่ด้านบนของน้ำยาประสาน)
ใส่ดีบุกบัดกรีเข้าไปตรงรอยต่อขณะที่หัวแร้งยังคงให้ความร้อน
กับท่อต่อไป (ไม่ใช่กับลวดดีบุก) ห้ามให้ความร้อนเกินไปกับต
ัวท่อและตัวfitting
เช็ดน้ำยาประสานที่ล้นออกมาบริเวณด้านนอกของรอยเชื่อมด
้วยผ้าฝ้ายเปียก
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การบัดกรีโลหะทีผ
่ สมทองแดง – ทองแดง, ทองเหลืองและทองบรอนซ์
– เข้ากับโลหะผสมดีบก
ุ (ดีบก
ุ /เงิน, ดีบก
ุ /ทองแดง หรือ ดีบก
ุ /ตะกัว่ )

ชนิดน้ำ

รายการมาตรฐาน

รายการทางชีวภาพ

DECALIQUID

ECOLIQUID

1. ใส่ของเหลวลงไปตรงบริเวณที่ต้องการบัด
กรี (รวมแปรงที่ใช้ทาด้วย) ไม่จำเป็นต้องทำ
ความสะอาดทองแดงก่อนนำมาใช้
2. ให้ความร้อนและใส่ดีบุกบัดกรีเข้าไป
ซึ่งต่อมาจะแตกตัวโดยกระบวนการแคพิแลริตี้
(capillarity)
3. หลังจากการบัดกรี ให้เช็ดเอาน้ำยาประสา
นที่ล้นออกมาออก
- ผสมคลอไรด์สังกะสี
- ph 2/3
- ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- มีฤทธิ์กัดกร่อน
- มีสารพิษในน้ำยาที่บรรจุ
- ใช้ในโลหะเก่าที่ไม่ได้รับการทำความสะอา
ดล่วงหน้า โดยใช้พู่กันทา
กฎ DIN EN 29454 3.1.1.A

1. ใส่ของเหลวลงไปตรงบริเวณที่ต้องการบัดกรี
(รวมแปรงที่ใช้ทาด้วย) ไม่จำเป็นต้องทำความ
สะอาดทองแดงก่อนนำมาใช้ สามารถทาสารต
ัวนี้ด้วยแปรงหรือนิ้วมือก็ได้เพราะไม่ก่อให้เกิดก
ารระคายเคือง ต่อผิวหนัง อันเป็นผลมาจากค่า
phที่เป็นกลาง
2. ใช้ไฟอ่อนๆ ในปริมาณที่เพียงพอให้น้ำยาป
ระสานออกปฏิกิริยาแล้วจึงใส่ดีบุกบัดกรีลงไป
ซึ่งต่อมาจะแตกตัวโดยกระบวนการแคพิแลริตี้
(capillarity)
3. หลังจากการบัดกรี ให้เช็ดเอาน้ำยาประสาน
ที่ล้นออกมาออก ถ้ามีเหลืออยู่ในปริมาณน้อยจ
ะไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับการทดสอบสารพิษและพิส
ูจน์ให้เห็นว่าไม่มีพิษหากบริโภคเข้าไป
ข้อพึงระวัง: ห้ามใช้ความร้อนเกิน เพราะจะทำล
ายน้ำยาประสานได้
- ไม่ ผสมคลอไรด์สังกะสี
- ph 7
- ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ไม่มีสารพิษในน้ำยาที่บรรจุ
- ใช้กับทองแดงมาตรฐานที่ไม่ได้รับการทำควา
มสะอาดล่วงหน้า หรือโลหะเก่าซึ่งได้รับการทำ
ความสะอาดแล้ว โดยใช้พู่กันทา

กฎ DIN EN 29454 2.1.2.A
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เจล
รายการมาตรฐาน

รายการทางชีวภาพ

DECAGEL

ECOGEL

1.
ทาเจลลงไปตรงบริเวณที่ต้องการบัดกรี
(รวมพู่กันที่ใช้ทาด้วย) ไม่จำเป็นต้องทำความส
ะอาดทองแดงก่อนนำมาใช้
2.
ให้ความร้อนและใส่ดีบุกบัดกรีเข้าไป
ซึ่งต่อมาจะแตกตัวโดยกระบวนการแคพิแลริตี้
(capillarity)
3. หลังจากการบัดกรี ให้เช็ดเอาน้ำยาประสานท
ี่ล้นออกมาออก
- ผสมคลอไรด์สังกะสี
- ph 4/5
- ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ไม่มีสารพิษในน้ำยาที่บรรจุ
-ใช้ในโลหะเก่าที่ไม่ได้รับการทำความสะอาดล่ว
งหน้า โดยใช้พู่กันทา
กฎ DIN EN 29454 3.1.1.C
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เพส (paste)

รายการมาตรฐาน

รายการทางชีวภาพ

STANFLUX (น้ำยาประสาน + ส่วนผสมชนิดผง)

ECOPASTE/ECOCREAM

1.
ทาเจลลงไปตรงบริเวณที่ต้องการบัดกรี
(รวมพู่กันที่ใช้ทาด้วย) ไม่จำเป็นต้องทำความส
ะอาดทองแดงก่อนนำมาใช้
สามารถทาสารต
ัวนี้ด้วยพู่กันหรือนิ้วมือก็ได้เพราะไม่ก่อให้เกิดก
ารระคายเคือง ต่อผิวหนัง อันเป็นผลมาจากค่า
phที่เป็นกลาง
2. ใช้ไฟอ่อนๆ ในปริมาณที่เพียงพอให้น้ำยาป
ระสานออกปฏิกิริยาแล้วจึงใส่ดีบุกบัดกรีลงไป
ซึ่งต่อมาจะแตกตัวโดยกระบวนการแคพิแลริตี้
(capillarity)
3. หลังจากการบัดกรี ให้เช็ดเอาน้ำยาประสาน
ที่ล้นออกมาออก ถ้ามีเหลืออยู่ในปริมาณน้อยจ
ะไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับการทดสอบสารพิษและพิส
ูจน์ให้เห็นว่าไม่มีพิษหากบริโภคเข้าไป
ข้อพึงระวัง: ห้ามใช้ความร้อนเกิน เพราะจะทำล
ายน้ำยาประสานได้

1. ใช้พู่กันทาเพสที่ผสมเอาไว้บริเวณรอบๆท
่อและด้านในของfittingแต่อย่าให้ล้นออกมา
2. สอดfittingเข้าไปและให้ความร้อนมันจนก
ระทั่งน้ำยาประสานละลาย เติมลวดเชื่อมเข้าไ
ปเล็กน้อยเพื่อให้การบัดกรีเสร็จสมบูรณ์
3. เช็ดน้ำยาประสานออกภายหลังการบัดกรี
ไม่เป็นอันตรายในกรณีที่ให้ความร้อนกับน้ำยา
ประสานเกินขนาด

- ไม่ ผสมคลอไรด์สังกะสี
- ph 7
- ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ไม่มีสารพิษในตัวสารที่บรรจุ
-ใช้กับทองแดงมาตรฐานที่ไม่ได้รับการทำควา
มสะอาดล่วงหน้า หรือโลหะเก่าซึ่งได้รับการทำ
ความสะอาดแล้ว โดยใช้พู่กันทา

-

รายละเอียด:
99.9% Sn
Sn 97% / Cu 3%
Sn 60% / Pb 40%
Sn 50% / Pb 50%
Sn 40% / Pb 60%
Sn 30% / Pb 70%
ผสมคลอไรด์สังกะสี
ph 4/5
ก่อให้เกิดการระคายเคือง
มีฤทธิ์กัดกร่อน
มีสารพิษในน้ำยาที่บรรจุ

มาตรฐาน DIN EN 29454 3.1.1.C
มาตรฐาน DIN 1707 L-SnCu3

1. ทาเพสลงไปในชิ้นส่วนที่ต้องการบัดกรี(รว
มพู่กันที่ใช้ทาด้วย) ไม่จำเป็นต้องทำความสะ
อาดทองแดงก่อนนำมาใช้ สามารถทาสารตัว
นี้ด้วยพู่กันหรือนิ้วมือก็ได้เพราะไม่ก่อให้เกิดก
ารระคายเคือง ต่อผิวหนัง อันเป็นผลมาจากค่า
phที่เป็นกลาง
2. ใช้ไฟอ่อนๆ ในปริมาณที่เพียงพอให้น้ำยาป
ระสานออกปฏิกิริยาแล้วจึงใส่ดีบุกบัดกรีลงไป
3. หลังจากการบัดกรี ให้เช็ดเอาน้ำยาประสา
นที่ล้นออกมาออก ถ้ามีเหลืออยู่ในปริมาณน
้อยจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายเพราะไม่มีฤทธิ์กัด
กร่อน และไม่มีพิษหากบริโภคเข้าไป
ข้อพึงระวัง: ห้ามใช้ความร้อนเกิน เพราะจะท
ำลายน้ำยาประสานได้
-

มาตรฐาน DIN EN 29454 2.1.2

มาตรฐาน DIN EN 29454 2.1.2.C
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ตัวเลือกโลหะผสมสำหรับการบัดกรีทองแดง

ข้อดีของโลหะผสมดีบุก-เงิน

ทองแดงและโลหะผสมของมัน
ทองแดงเป็นโลหะสำคัญเนื่องด้วยคุณสมบัติหลายประการของมัน สามารถใช้งานได้และทนต่อส
ิ่งแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อน สำหรับการบัดกรีทองแดงนั้น ถือว่าจำเป็นมากที่จะต้องเลือกโลหะผส
มที่มีจุดหลอมเหลวต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้รับเลือกมาแ
ต่แรก เหตุผลก็คือทองแดงจะสูญเสียความแข็งแกร่ง ณ อุณหภูมิสูง กล่าวคือจะสูญเสียคุณภาพ
ที่โดดเด่นบางส่วนไป ดังนั้นจึงควรเลือกการบัดกรีอ่อนมากกว่าที่จะเลือกชนิดแข็ง ในกรณีของท
่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 50 มม. หรือมีขนาดยาวมากนั้น ควรจะใช้ชนิดแข็ง และในกรณีที่อุณห
ภูมิในการทำงานสูงถึง 100 องศาเซลเซียสก็ควรใช้การบัดกรีแข็งเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามสิ่งท
ี่พึงกระทำเสมอคือการหลีกเลี่ยงการใช้อุณหภูมิสูงโดยไม่จำเป็น และการใช้เวลาในการให้ความร
้อนมากเกินความจำเป็น
ในการบัดกรีอ่อนระหว่างทองแดงกับโลหะผสมดีบุก
tension) อยู่ที่

ค่าแรงดันจนแตกหัก

(breaking

5 กก./ตร.มม. ณ อุณหภูมิ 20องศาเซลเซียส ในขณะที่ค่าที่คาดการณ์ไว้สำหรับการบัดกรีแข็งคือ
25 กก/ตร.มม.
การเลือกโลหะผสมเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากค่าการแตกหักของรอยต่อจะแปรผันตามส่ว
นประกอบของมัน เรามาลองดูตัวอย่างที่ชัดเจนมากสักสองตัวอย่าง: สำหรับโลหะผสมดีบุกตะกั่ว ณ อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส จะมีค่าการแตกหักนับเป็นครึ่งหนึ่งของค่าที่มี ณ
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในขณะเดียวกัน สำหรับโลหะผสมดีบุก-เงินแล้ว ณ อุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส จะมีค่าการแตกหักอยู่ที่ 6กก./ตร.มม. ซึ่งก็หมายความว่าถ้าในระหว่าง
การใช้งาน โลหะผสมจะไม่ต้องทนกับอุณหภูมิที่สูง เราก็สามารถใช้โลหะผสมดีบุก-ตะกั่วได้
แต่ถ้าอุณหภูมิจะขึ้นสูง โลหะผสมชนิดนี้ก็ไม่เหมาะสม

โลหะผสมดีบุก-เงินชนิดต่างๆ
โลหะผสมดีบุก-เงิน ในบรรดาโลหะผสมดีบุก-เงินตามมาตรฐานUNE 37-403-86 ที่โดดเด่นก็คือ
SnAg3,5 ซึ่งมีส่วนผสมของเงินจำนวน 3.5% และมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่ 221 องศาเซลเซียส
และอีกชนิดหนึ่งคือ SnAg5 ซึ่งมีส่วนผสมของเงินจำนวน 5% และมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเล็กน้อย
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โลหะผสมชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้กับท่อน้ำร้อนเพื่อการสุขาภิบาลและเพื่อการทำควา
มร้อน ในกรณีที่ใช้โลหะผสมชนิดนี้ อุณหภูมิสามารถขึ้นได้สูงถึง 175 องศาเซลเซียสโดยไม่ท
ำให้คุณสมบัติของโลหะผสมนี้เสียไป การใช้โลหะผสมชนิดนี้จะช่วยขจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจ
ากสารพิษในตะกั่ว และเนื่องจากโลหะผสมนี้มีประกายที่คงทนถาวร จึงควรนำมาใช้สำหรับการบ
ัดกรีอัญมณีและสแตนเลสสตีล (stainless steel)
อุณหภูมิที่ต่ำเป็นพิเศษในการบัดกรีจะทำให้โลหะผสมชนิดนี้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับ
การบัดกรีแข็ง เพราะนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าแล้วยังใช้งานได้ง่ายกว่าด้วย

ข้อเสียของโลหะผสมดีบุก-เงิน
โลหะผสมชนิดนี้มีราคาสูงกว่าโลหะผสมดีบุก-ตะกั่ว หรือดีบุก-ทองแดง
โลหะผสมชนิดนี้เหมาะที่จะนำไปใช้สำหรับ:
-

เครื่องทำความร้อนส่วนกลาง และท่อน้ำร้อน ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงและการเปลี่ยนแปลงข
องอุณหภูมิอาจจะก่อให้เกิดการหดตัวในโลหะบัดกร

-

ท่อสำหรับอาหารและน้ำดื่ม

โลหะผสมดีบุก-ทองแดงชนิดต่างๆ
โลหะผสมดีบุก-ทองแดง ในบรรดาโลหะผสมชนิดนี้ที่โดดเด่นก็คือ SnCu3 ซึ่งมีส่วนผสมของทอ
งแดงจำนวน 3% และมีจุดหลอมละลายอยู่ที่ 232 องศาเซลเซียส
โลหะผสมนี้เป็นผลมาจากความพยายามในการใช้ทองแดงแทนเงินซึ่งมีราคาสูงกว่า
แต
่การทำเช่นนี้ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าแต่อย่างใด ในกรณีนี้อุณหภูมิสูงสุดในการใช้งานคือ 110
องศาเซลเซียส ซึ่งต่ำกว่า 175องศาเซลเซียสของโลหะผสมดีบุก-เงิน ถึงแม้ว่าจะมีจุดหลอมเห
ลวอยู่ที่ 232 องศาเซลเซียส ทองแดงกับดีบุกจะรวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ที่ 320 องศาเซลเซียส
ซึ ่ ง นั ่ น ก็ ห มายความว่ า อุ ณ หภู ม ิ ข องโลหะผสมนี ้ จ ะต้ อ งสู ง กว่ า อุ ณ หภู ม ิ ข องโลหะผสมดี บ ุ ก เงินประมาณ 100 องศาเซลเซียส
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น้ำยาประสานสำหรับการบัดกรีอ่อน
โลหะผสมชนิดนี้เหมาะที่จะนำไปใช้สำหรับ:
-

เครื่องทำความร้อนส่วนกลางซึ่งมีอุณหภูมิในการทำงานต่ำกว่า 110 องศาเซลเซียส
และท่อน้ำร้อนซึ่งมีอุณหภูมิไม่สูงและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไม่อาจจะก่อให้เกิด
การหดตัวในโลหะบัดกรีได้
ท่อสำหรับอาหารและน้ำดื่ม

โลหะผสมดีบุก-ตะกั่วชนิดต่างๆ
โลหะผสมดีบุก-ตะกั่ว
ในอดีตโลหะผสมชนิดนี้ได้รับความนิยมมากอันเนื่องมาจากจุดหลอมเห
ลวที่ต่ำ
แต่จากการวิจัยพบว่าทั้งตะกั่วและดีบุกเมื่อถูกเชื่อมเข้ากับมันจะสามารถละลายน้ำได้
ซึ่งนับว่าเป็นอันตรายยิ่งถ้านำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย ในบรรดาส่วนผสมต่างๆ ตัวที่ได
้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ 67/33 (SnPb) และ 50/50

โลหะผสมชนิดนี้เหมาะที่จะนำไปใช้สำหรับ:
โลหะผสม 67/33 (ดีบุก-ตะกั่ว): มีระยะของการหลอมเหลวอยู่ที่ระหว่าง 183 ถึง 249
องศาเซลเซียส ระยะที่ห่างดังกล่าวทำให้โลหะผสมชนิดนี้เหมาะมากสำหรับวัสดุที่ทำจากดีบุกแ
ผ่น
โลหะผสม 50/50(ดีบุก-ตะกั่ว): มีระยะของการหลอมเหลวน้อยกว่า กล่าวคือระหว่าง 183 ถึง
216 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ในแผงไฟฟ้าของเครื่องทำความร้อน
โดยมีอุณหภูมิใช้งานสูงสุดอยู่ที่ 90 องศาเซลเซียส

การบัดกรีแข็ง
อะไรคือหน้าทีห
่ ลักของน้ำยาประสานหรือน้ำยาขจัดสนิมในการบัดกรีแข็ง
หน้าที่หลักของน้ำยาประสานหรือน้ำยาขจัดสนิมที่มีคุณภาพคือ:
-

ละลายสนิมหรือสิ่งแปลกปลอมซึ่งพบบริเวณพื้นผิวโลหะที่จะบัดกรี
ช่วยในการหลอมละลาย และเพิ่มความลื่นไหลให้กับโลหะผสมที่จะนำมาบัดกรี
ป้องกันการก่อตัวของสนิมในระหว่างการให้ความร้อน
ไหลไปพร้อมกับสิ่งแปลกปลอมผ่านโลหะผสมที่ละลายแล้ว โดยไม่ก่อให้เกิดฟองอาก
าศหรือไอน้ำ ดังนั้นจึงขจัดโอกาสที่จะมีรูหลงเหลืออยู่

การบัดกรีโลหะด้วยโลหะผสมที่ทำด้วยเงิน
ตัวเลือกของน้ำยาประสานหรือน้ำยาขจัดสนิมสำหรับการบัด
กรีแข็งด้วยโลหะผสมเงิน
สำหรับการบัดกรีแข็ง
หลักๆแล้วโลหะผสมจะประกอบไปด้วยเงินและทองแดง
และเพื่อลดจุดหลอมเหลวลง ก็จะผสมสังกะสี แคดเมียม และดีบุกเข้าไปอย่างใดอย่างหน
ึ่งหรือพร้อมๆกัน น้ำยาประสานหรือสารกันสนิมที่ใช้งานกับโลหะผสมประเภทนี้จะมีส่วนผสมหล
ักคือกรดบอแร็กซ์ (Boric Acid) บอแร็กซ์ (Borax) ฟลูออไรด์ (Fluorides) บอเรท (Borates)
และฟลูออบอเรท (Fluoborates) ส่วนผสมนี้จะถูกปรับให้เหมาะกับจุดหรือช่วงของการหลอมเห
ลวของโลหะผสมที่นำมาใช้ในการบัดกรีแข็ง ควรระลึกอยู่เสมอว่าเศษของน้ำยาประสานที่เหลือ
จะต้องได้รับการเช็ดทำความสะอาดออกไปเมื่อเสร็จการบัดกรีแล้วเพราะมันจะดูดความชื้นในอา
กาศ และอาจส่งผลให้เกิดการสึกกร่อนได้ในภายหลัง การเลือกชนิดของน้ำยาประสานขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตการหลอมละลายของตัวโลหะผสม

รูปแบบในลักษณะผง เพส (paste) หรือ ตัวหุ้ม (coating)
น้ำยาประสานสามารถอยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้:
-

-9-

ผงบดละเอียดจนเมื่อนำไปสัมผัสกับลวดร้อนก็จะละลายและเกาะติดกับมัน และทำหน้า
ที่เป็นตัวนำการละลายของโลหะผสม ใช้งานร่วมกับโลหะผสม
เพสซึ่งอยู่ในลักษณะซึ่งสามารถนำไปทาพื้นที่ที่จะทำการบัดกรีได้ ใช้งานก่อนหน้าที่จะ
ใส่โลหะผสมลงไป
หุ้มบนลวด ใช้งานพร้อมๆกับโลหะผสม
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น้ำยาประสานสำหรับการบัดกรีแข็ง

การเลือกรูปแบบจะขึ้นอยู่กับหน้าที่ของการบัดกรีแต่ละชนิด ถ้าต้องการบัดกรีfittingหรือพื้นที่แค
บๆ น้ำยาประสานจะต้องลื่นไหลได้ดีมากก่อนหน้าที่จะให้ความร้อนโลหะผสมจนละลาย ดังนั้นจ
ึงควรใช้รูปแบบของเพสหรือผงซึ่งถูกทาติดอยู่บนลวดและจากนั้นก็ทำให้มันละลายบนพื้นผิวที่ต
้องการบัดกรี โดยปล่อยให้ทะลุทะลวงและแผ่ขยายได้อย่างดี และสามารถให้สนิมไหลออกได้โ
ดยไม่กีดขวางโลหะผสมเมื่อมันถูกใช้งาน การใช้รูปแบบของลวดที่โดนหุ้มนั้นไม่ใช่สิ่งที่เหมาะส
มที่สุดสำหรับการบัดกรีประเภทนี้ จะเหมาะสมกว่าถ้าหากใช้งานบนพื้นผิว

(ขอบเขตอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง

600

ถึง

800

น้ำยาประสานจะต้องละลาย
ณ
อุณหภูมิที่ต่ำกว่าของโลหะผสม
นั่นก็คือต่ำกว่า
600
องศาเซลเซียส แต่จะต้องไม่แตกตัว ณ อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 800 องศาเซลเซียสเพื่อจะรองรับทั้ง
กระบวนการหลอมละลายของลวดได้ นอกจากนี้ไม่ควรให้สีกับเปลวไฟเพื่อที่ว่าช่างจะได้ทำงาน
โดยไม่ต้องเพ่งสายตาอันเป็นผลมาจากแสงสว่างที่มากเกินไป ผลิตภัณฑ์ควรจะเป็นเนื้อเดียวกัน
เพราะเมื่อมันละลายและเกาะติดกับลวดซึ่งได้รับความร้อนมาแล้ว จะไม่เกิดขึ้นเฉพาะกับคริสตัล
ซึ่งมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่าส่วนผสมเท่านั้น

การบัดกรีโลหะโดยใช้โลหะผสมทองเหลือง
การบัดกรีโดยใช้ลวดเชื่อมที่ทำจากทองเหลืองจำเป็นจะต้องใช้น้ำยาประส
านที่ต้านทานความร้อนมากกว่าปกติ
โลหะผสมทองเหลืองเพื่อการบัดกรีแข็งเป็นโลหะผสมที่มีราคาถูก โดยทั่วไปจะใช้กับทองแดง
เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ ข้อเสียหลักของมันก็คือมีแคพิแลริตี้(capillarity)ต่ำมากและมีจุดหลอ
มเหลวที่สูง คือประมาณ 900องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นผลให้ต้องใช้หัวแร้งโพรเพน/ออกซิเจน
น้ำยาขจัดสนิมสำหรับโลหะผสมทองเหลือง (ขอบเขตของอุณหภูมิอยู่ที่ 750 – 1150
องศาเซลเซียส)
น้ำยาประสานชนิดนี้ต้องถูกปรับให้ใช้ได้กับอุณหภูมิที่สูงขึ้น ดังนั้นส่วนประกอบของมันควรจะต้อ
งรองรับอุณหภูมิที่สูงกว่าและอาจจะช่วงเวลาการใช้งานที่ยาวขึ้นด้วย ทั้งนี้โดยไม่เสียคุณสมบัต
ิใดๆไป
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น้ำยาประสานใช้ได้กับอุณหภูมิระหว่าง 600 ถึง 800 องศาเซลเซียส
ผง (ผง fortex และเพส)
รูปโฉมใหม่: ผลิตภัณฑ์ที่ย่อส่วนลง

การบัดกรีโดยใช้ลวดเชื่อมที่ทำจากเงินจำเป็นจะต้องใช้น้ำยาประสานซ
ึ่งละลายอย่างรวดเร็วและเป็นเนื้อเดียวกัน
น้ำยาขจัดสนิมสำหรับโลหะผสมชนิดเงิน
องศาเซลเซียส)

การบัดกรีโลหะที่ผสมทองแดง และที่ไม่ผสมทองแดง
เข้ากับโลหะผสมเงิน

ข้อปฏิบัติในการใช้งาน:
ใช้ได้กับอุณหภูมิระหว่าง 500 ถึง 800
องศาเซลเซียส
ใช้งานกับหัวแร้งที่มีอุณหภูมิสูง
ให้ความร้อนกับลวดเสียก่อนและใส่มันลงไปในผ
งขจัดสนิม
ทาน้ำยาประสานให้ทั่วบริเวณที่จะบัดกรี
ให้ความร้อนต่อไปจนกระทั่งลวดและน้ำยาประสา
นละลายและแตกตัวเต็มที่
เมื่อเสร็จการบัดกรีแล้ว ทำความสะอาดน้ำยาประ
สานที่เกินออกเสีย
น้ำยาขจัดสนิมในรูปแบบผง หรือเพส ใช้สำหรับ
โลหะผสมทองแดงในการบัดกรีแข็ง (ทองแดง
ทองเหลือง) และโลหะผสมเหล็ก
- ตรงตามกฎ DIN EN 1045 FH 10
- คำเตือน: ผสมสารฟลูออไรด์
- สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองสายตา
- สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
- สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองภายในช่องป
ากและทางเดินอาหาร
- สามารถเป็นอันตรายหากสูดดมเข้าไป ควรจะใ
ช้งานเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี
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โลหะผสมสำหรับการบัดกรีแข็ง

การบัดกรีโลหะที่ผสมทองแดง และที่ไม่ผสมทองแดง
กับโลหะผสมทองเหลือง
น้ำยาประสานใช้ได้กับอุณหภูมิระหว่าง 750 ถึง 1150 องศาเซลเซียส
ผง (ทองเหลือง fortex)

การบัดกรีโดยใช้ลวดเชื่อมที่ทำจากเงิน
การใช้ลวดเชื่อมซึ่งมีส่วนผสมหลักเป็นเงินในการใช้งานทางอุตสาห
กรรมจะคุ้มค่าหรือไม่
ในช่วงทศวรรษสุดท้าย โลหะผสมเงินได้เพิ่มบทบาทจากการที่มีผู้นิยมใช้อย่างแพร่หลายมาจนก
ระทั่งมีความสำคัญอย่างมากในวงการอุตสาหกรรม ประสิทธิผลจากการใช้งานของมันคุ้มค่าอย่าง
มากถ้าคิดจากค่าใช้จ่ายแรกเริ่มของตัวลวดเชื่อม ข้อได้เปรียบของมันมีดังต่อไปนี้:

รูปโฉมใหม่: ผลิตภัณฑ์ที่ย่อส่วนลง
ข้อปฏิบัติในการใช้:
ใช้ได้กับอุณหภูมิระหว่าง 750 ถึง 1150
องศาเซลเซียส
ใช้งานกับหัวแร้ง
ให้ความร้อนกับลวดเสียก่อนและใส่มันลงไปใน
ผงขจัดสนิม
ทาน้ำยาประสานให้ทั่วบริเวณที่จะบัดกรี
ให้ความร้อนต่อไปจนกระทั่งลวดและน้ำยาประ
สานละลายและแตกตัวเต็มที่
เมื่อเสร็จการบัดกรีแล้ว ทำความสะอาดน้ำยาป
ระสานที่เกินออกเสีย
น้ำยาขจัดสนิมในรูปแบบผง หรือเพส ใช้ส
ำหรับโลหะผสมทองแดงในการบัดกรีแข็ง
(ทองแดง ทองเหลือง) และโลหะผสมเหล็ก
- ตรงตามกฎ DIN EN 1045 FH 21
- คำเตือน: ผสมสารฟลูออไรด์
- สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองสายตา
- สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
- สามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองภายในช่องป
ากและทางเดินอาหาร
- สามารถเป็นอันตรายหากสูดดมเข้าไป ควรใช้ง
านเฉพาะพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี
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-

อุณหภูมิในการทำงานต่ำ (600 ถึง 800 องศาเซลเซียส) ประหยัดพลังงานและใช้งานร่ว
มกับหัวแร้งแบบธรรมดา (โพรเพน/ออกซิเจน แทนที่จะเป็น อะเซทิลีน/ออกซิเจน)
ไหลได้คล่องและมีแรงดันต่ำบริเวณพื้นผิว โลหะผสมนี้ไหลและทำให้เปียกได้อย่างดี
ซึ่งมีผลให้โลหะผสมนี้สามารถไหลผ่านทะลุทะลวงเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่ต้องการเชื่อ
มได้ และทำให้ได้ผลลัพธ์เป็นรอยเชื่อมที่สนิทและมั่นคง
มีความต้านทานทางกลไกที่ดีเยี่ยม เงินทำให้การเชื่อมมีความยืดหยุ่น ซึ่งจะก่อให้เกิด
การต้านทานการหดตัวและการบิดตัว ค่าความต้านทานของรอยเชื่อมอยู่ที่ประมาณ 35
กก./ตร.มม.
ต้านทานการกัดกร่อน เงินซึ่งถือว่าเป็นโลหะชั้นดีมีความต้านสูงต่อการถูกกระทบโดยป
ัจจัยภายนอก ซึ่งทำให้รอยเชื่อมมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น

ส่วนประกอบของลวดเชื่อมซึ่งมีส่วนผสมของเงิน
สำหรับการบัดกรีประเภทนี้ โลหะผสมจะมีส่วนผสมหลักเป็นเงินและทองแดง และเพื่อการล
ดอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวลง ก็จะเพิ่มโลหะชนิดอื่นๆเข้าไป เช่นสังกะสี แคดเมียม ดีบุก
และซิลิกอนในบางกรณี อุณหภูมิที่เราต้องการบัดกรีจะเป็นตัวบ่งชี้ชนิดของโลหะผสมที่เราควรเ
ลือก และเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว เราควรจะคำนึงถึงกฎทั่วๆไปด้วย

เราจะมีวธ
ิ ก
ี ารเลือกโลหะผสมทีเ่ หมาะทีส
่ ด
ุ กับงานแต่ละชนิดได้อย่างไร
-

อาจกล่าวได้ว่าโลหะผสมจำพวกเดียวกัน มีส่วนประกอบอย่างเดียวกัน การเพิ่มโลหะเง
ินเข้าไปจะทำให้จุดหลอมเหลวต่ำลง
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เมื่อใดถึงจะใช้ลวดเชื่อมที่ทำจากฟอสฟอรัส-ทองแดง
ตัวอย่าง: โลหะผสมชุดสี่ซึ่งไม่ผสมแคดเมียม LA25Sn (680-760 องศาเซลเซียส ) Lag30Sn
(650-750องศาเซลเซียส ) Lag40Sn (640-700องศาเซลเซียส ) Lag45Sn (620660องศาเซลเซียส ) นอกจากนี้เรายังจะสังเกตได้ว่าการเพิ่มโลหะเงินเข้าไปจะทำให้ช่วงข
องการหลอมละลายลดลง
นั่นคือการเปลี่ยนสภาพจากของแข็งเป็นของเหลวเป็นไปอย่างรว
ดเร็วขึ้น ดังนั้นยิ่งมีปริมาณโลหะเงินมากเท่าใด การเคลื่อนตัวของโลหะผสมก็จะดีขึ้นเท่านั้น
ซึ่งจะทำให้สามารถบัดกรีสิ่งที่แคบมากขึ้นได้
- ในอัตราส่วนของโลหะเงินที่เท่ากัน โลหะผสมชุดสี่ดังกล่าวจะละลาย ณ อุณหภูมิที่ต่ำกว
า่ โลหะผสมชุดสาม (ตัวอย่างเช่น: Lag30 (690-765 องศาเซลเซียส) Lag30Sn (650-750
องศาเซลเซียส) เพราะฉะนั้นจะประหยัดทั้งพลังงานและเวลา
- การเติมแคดเมียมเข้าไปจะลดอุณหภูมิหลอมละลายลง ตัวอย่างเช่น: Lag30Sn (650-750
องศาเซลเซียส) Lag30Cd (600-690 องศาเซลเซียส) ดังนั้นจึงประหยัดทั้งพลังงานและเวลา
แต่แคดเมียมก็มีข้อเสียใหญ่ๆอยู่คือมีจุดเดือดอยู่ที่ 721 องศาเซลเซียส และเป็นอันตรายอย่าง
สูงต่อสุขภาพ ทำให้มีการห้ามใช้มากขึ้นเรื่อยๆ
- ตามกฎทั่วไป อาจกล่าวได้ว่าปริมาณโลหะเงินต่างกัน ก็จะมีการใช้งานที่ต่างกันออกไปดังต่อ
ไปนี้: โลหะเงิน 20%: บัดกรีทองแดง ทองเหลือง เหล็ก เหล็กกล้า และนิกเกิล
โลหะเงิน 30%: บัดกรีทองแดง ทองเหลือง เหล็ก เหล็กกล้า นิกเกิล และสแตนเลสสตีล
(stainless steel)
โลหะเงิน 40%: บัดกรีทองแดง ทองเหลือง เหล็ก เหล็กกล้า นิกเกิล สแตนเลสสตีล
โลหะหนัก (เครื่องมือในการตัด)

การบัดกรีโดยใช้ลวดเชื่อมที่ทำจากฟอสฟอรัส
ข้อดีและข้อเสียในการใช้ทองแดง-ฟอสฟอรัส
ข้อดี: ลวดเชื่อมชนิดนี้จะมีราคาถูกมากเนื่องจากมีโลหะเงินผสมอยู่น้อย หรือไม่มีเลย นอกจา
กนี้ยังไม่มีส่วนผสมของแคดเมียมซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นพิษอย่างมาก
ข้อเสีย: ในทางกลับกัน โลหะผสมชนิดนี้จะทำให้รอยเชื่อมมีลักษณะเปราะ ซึ่งทำให้ต้องเพ
ิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นLCuP8 (710-770 องศาเซลเซียส) โดยการเติมโลหะเงินเข้าไป Lag5P
(650-810 องศาเซลเซียส) ซึ่งจะส่งผลให้รอยต่อมีความคงทนมากขึ้น กล่าวคือ 25กก./
ตร.มม. บางประเทศไม่อนุญาตให้บัดกรีท่อทองแดงโดยใช้โลหะผสมฟอสฟอรัสที่ไม่มีส่วนผ
สมของโลหะเงินอยู่
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การใช้:ใช้สำหรับการบัดกรีท่อน้ำและท่อส่งความร้อนซึ่งเป็นทองแดงโดยมีส่วนผสมของโลหะเง
ินจำนวน 5% ใช้สำหรับอุตสาหกรรมทองแดง ทองเหลือง โดยเฉพาะสำหรับเครื่องปรับอากาศ
เครื่องทำความเย็น และท่อน้ำ ทั้งนี้ทั้งนั้น อุณหภูมิจะต้องไม่ใช่ขีดจำกัดในการใช้งาน ไม่ควรใช
้กับวัสดุที่มีเหล็กเป็นส่วนผสม

การบัดกรีโดยใช้ลวดเชื่อมที่ทำจากทองเหลือง
ข้อดีและข้อเสียในการใช้ลวดเชื่อมที่ทำจากทองเหลือง
ข้อดี: สำหรับการใช้สอยทั่วไปในโลหะผสมทองแดง เหล็กกล้า และเหล็กหล่อ โลหะผส
มทองเหลืองนี้ถือเป็นโลหะผสมที่มีราคาประหยัดมาก
ข้อเสีย: ไม่มีแคพิแลริตี้ที่ดี (กล่าวคือ ไม่ไหลลื่น) และต้องใช้อุณหภูมิในการทำงานที่สูง
(ประมาณ 900 องศาเซลเซียส) ซึ่งทำให้ต้องใช้หัวแร้งโพรเพน/ออกซิเจน เราต้องคำน
ึงอยู่เสมอว่าควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนเกินจำกัด เพราะโลหะผสมจะสูญเสียคุณส
มบัติต่างๆที่จะทำให้รอยเชื่อมนั้นออกมาดี

ควรจะใช้ลวดเชื่อมที่ทำจากทองเหลืองเมื่อใด
การใช้: ในฐานะที่เป็นโลหะตัวนำหรือต
ัวอุด(filler) และประกอบด้วยคุณสมบัต
ิความคงทนของรอยเชื่อมอยู่ที่ประมาณ
39กก./ตร.มม จึงควรนำไปใช้สำหรับ
การเชื่อมเหล็กและโลหะผสมของมันเ
มื่อเวลาที่ไม่จำเป็นต้องมีความไหลลื่น
มากนัก
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สินค้าของเรา

สารทำความสะอาดโลหะ

เจลหรือของเหลวสำหรับทำความสะอาดสแตนเลสสตีลและโลหะอื่นๆ
LIMP - INOX
1. ทาด้วยแปรงหรือพายทาสีลงไปบนบริเวณ
ที่ต้องการทำความสะอาด โดยที่บริเวณดังกล
่าวมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องปกติ
2. ในกรณีของเหล็กกล้า(304/316)
ควรจะปล่อยให้สารทำความสะอาดออกฤท
ธิ์ประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่ในกรณีของโลห
ะผสมอื่นๆหรือที่มีส่วนผสมของโมลิบเดนัม
(molybdenum) สามารถทิ้งไว้ได้นานถึง 24
ชั่วโมง
3. ทำความสะอาดด้วยผ้าเปียกและซักในน้ำ
เปล่า ล้างพู่กันที่ใช้แล้วในน้ำเปล่า พื้นผิวท
ี่ได้รับการทำความสะอาดจะอยู่ในสภาพสะอ
าดและเป็นเงา และจะมีชั้นป้องกันการสึกกร
่อนด้วย
สำหรับการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ
มีส่วนประกอบของกรดไนทริก และอัลคาไลน์
ไบฟลูออไรด์ (alkaline bi-fluorides)
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