มิตซึยะเป็ นเพือ่ นคู่คดิ เรื่องการเคลือบพืน้ ผิว
เริ่ มตังแต่
้ ปีคศ. 1931 (พ.ศ. 2474) บริ ษัทเราได้ ให้ บริ การด้ านการเคลือบผิวอะไหล่ ชิ ้นส่วน
ต่าง ๆ ทางด้ านอุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิค เครื่ องมือสื่อสารอีเล็คโทรนิค ยานยนต์ ยานอวกาศ
เครื่ องมือแพทย์ ซึง่ ได้ รับความน่าเชื่อถือเป็ นอย่างมาก

เทคโนโลยีพเิ ศษของมิตซึยะ
・มีความน่าเชื่อถือสูง ทางด้ านการชุบโลหะผสมทองดีบกุ การเชื่อมบัดกรี
・ขันตอนการเคลื
้
อบเฉพาะส่วนที่อยูใ่ นระดับมาตรฐานสูง ซึง่ เป็ นขันตอนแบบรี
้
ล
・การเคลือบกันชน
・การเคลือบทองแบบมีแสงสะท้ อน
・การเคลือบนิกเกิลสาหรับลวดบอนดิ ้ง
・การเคลือบเงินชนิดแข็ง
・การเคลือบเงินชนิดทนความร้ อน
…และอื่น ๆ

•ยินดีรับปรึกษาตัง้ แต่ ด้านการพัฒนาการวิจยั
•นาเสนอขัน้ ตอนที่เหมาะสมกับลูกค้ าโดยเฉพาะ

ยินดีให้ คาแนะนาและคาปรึกษา!!

มิตซึยะเป็ นเพือ่ นคู่คดิ ทางด้ านการเคลือบพืน้ ผิว
โรงงานโกะทันดะ

โรงงานชุบธาตุโลหะ

โรงงานฮะจิโยหยิ

โรงงานอุปกรณ์ตกแต่งผลิตภัณฑ์

・การชุบทองตามวัตถุประสงค์ (10 ชนิด)
・การชุบธาตุโลหะแต่ละประเภท

(ทอง เงิน ทองขาว และ อื่น ๆ )

・การชุบโลหะผสมกับทองดีบุกการเชื่อมบัดกรี จุด

หลอมเหลวสู ง ได้รับความน่าเชื่อถือสู งมาก
・ การชุบดีบุกปลอดวิสก้า

จุดเด่ นพิเศษของแต่ ละโรงงาน
โรงงานโยเนะซะวะ

โรงงานเฉพาะด้านฮูพ Reel-to-Reel
・ผลิตภัณฑ์ลายเส้น ชุบเฉพาะจุด ปริ มาณน้อยหลากชนิดก็รับทา
・การเคลือบทองโดยตรงบนวัสดุ SUS
・การเคลือบ Ag ชนิดแข็ง (ผลิตภัณฑ์หลากประเภท)

โรงงานโคฟุ

โรงงานสาหรับผลิตภัณฑ์ RoHS
・ชุบสังกะสี ใช้โครเมทชนิด 3 (ไม่มีสี ・สี ดา)
・ชุบโครเมี่ยมชนิด
・กระบวนการอลูมิเนียม ใช้โครเมี่ยมชนิด 3 ป้ องกันสนิม

ยินดีรับคาปรึกษา!!

พัฒนาการชุบแผ่ นฟิ ลม์ เงินชนิดแข็ง
ขนาดความแข็งของการชุบเป็ นแผ่ นฟิ ลม์

ชุบเงิน

ชุบเงินชนิดแข็ง

Hv 80～110

Hv 150～180

ข้ อเปรียบเทียบการชุบเงิน แผ่ นฟิ ลม์ ชนิดแข็ง จะเห็นข้ อ
แตกต่ างได้ อย่ างชัดเจน！
ค่ าต้ านสั มผัส

หน่ วยละ:(mΩ)

ชุบเงิน

ชุบเงินชนิดแข็ง

0.60

0.76

ทนต่ อการ
เปลี่ยนสภาพสี

การทดสอบแอมโมเนียมเป็ นหยด
(ISO 4521)

ข้ อเปรี ยบเทียบการชุบเงิน ได้ ค่าสัมผัสที่ไม่
แตกต่ างกันมาก
ศูนย์ วิจัยยามาซากิเซกิ (แบบ CRS-113-AU)
※เงื่อนไขการวัด : 100gf (n=3) ※ ตัวอย่ างการวัด

การหลุดร่ อน
สึกหรอ

TRIBOMETER PIN-ON-DISK
※เงื่อนไขการวัด ： นา้ หนัก 0.5 N
รอบความเร็วการหมุน 100 rpm
จานวนการหมุน 1000 ครัง้
บอล φ6 mm SUS304

1.4

ชุบเงิน

1.2
1.0

ชุบเงินชนิดแข็ง

ค่าตัวเลข 0.8
การสึกหรอ
0.6

ชุบเงินชนิดแข็ง

0.4
0.2

0.0
0

ชุบเงิน

ก่ อนการทดสอบ

หลังการทดสอบ 24 ช.ม.

การชุบเงินก็มีประสิทธิภาพทนต่ อการเปลี่ยนสี

20

40
ระยะความลืน่ (m)

60

80

เปรี ยบเทียบกับการชุบเงิน แสดงค่ าตัวเลขการสึก
หรอซึ่งได้ ค่าตัวเลขที่ต่ากว่ า ทาให้ วางใจได้

การชุบโลหะผสมกับสังกะสีนิเกิล

การชุบโลหะผสมกับสังกะสีนิเกิลกาลังเป็ นที่นิยม กันสนิมได้ ดีมาก !!!
การทดลองฉีดนา้ เกลือเป็ นละอองนา้ （ISO 9227）
No white rust
No red rust

Zn
Zn-Fe
Sn-Zn

Zn-Ni(Ni:5-8%)
Zn-Ni(Ni:13-17%)
0

1000
Spray time (hour)

2000

ระยะเวลาการฉีดละอองนา้ (hour)
วัสดุเหล็ก เคลือบหนา ：8μm (หลังจากผ่ านการบาบัดโครเมี่ยมชนิด 3)

การชุบโลหะผสมเข้ าไปยิ่งทาให้ ป้องกันสนิมได้ ดี
นิเกิลต่า (5-8 %) เทียบแล้ วมากกว่ า 2 เท่ า
เปรี ยบเทียบกับชุบสังกะสี มากกว่ า 5 เท่ า
กระบวนการชุบโครเมี่ยมชนิด 3 ถูกต้ องตามกฏระเบียบสิ่งแวดล้ อม
และยังทนต่ อสภาวะโลกร้ อน มีความเหนียวแน่ น ไม่ ขนึ ้ สนิมง่ าย
ชิน้ ส่ วนที่ไม่ สามารถทาได้ สาหรั บ Ni ชนิดต่า ก็ชุบได้
สามารถทาได้ ทงั ้ แบบ เฟื องราง และ บาเรล

3000

ขั้นตอนการเคลือบโลหะโดยตรงกับแสตนเลส
(ตย.) ตัวอย่ างขั้เนตอนการเคลือบเงินโดยตรง
Fe

Cr

Ni

Ag

ไม่ ได้ ใช้ นิกเกิล

เราได้ พฒ
ั นาขั้นตอนการเคลือบโลหะโดยตรงแล้ ว (Au, Ag, Sn)
เคลือบ Au

แสตนเลส
แสตนเลส

เคลือบ Sn

เราส่ งมอบสินค้ าคุณภาพสู ง ไม่ ต้องเป็ นห่ วงเรื่องการแพ้ สาร Ni

ยินดีให้ คาแนะและคาปรึกษา!!

การชุบเงินบนแสตนเลสโดยตรงทาให้ ทนต่ อความร้ อน

มิตซึยะพัฒนาเทคโนโลยีการชุบเงินโดยตรงกับแสตนเลส
แม้ ในสภาวะโลกร้ อน ก็ไม่ ทาให้ หลุดร่ อน หรื อ เปลี่ยนสี
เมื่อก่ อนการชุบเงินกับแสตนเลส

ตย.) ชุบเงิน / นิคเคิล กับวัสดุเหล็กพืน้ ผิวแสตนเลส SUS430
Cr

Fe

Ni

Ag

ยืนยันได้ กบั การชุบNiเข้ ากับแสตนเลส
การชุบเงินโดยตรงเข้ ากับแสตนเลส

ตย.) การชุ บเงินโดยตรงเข้ ากับวัสดุเหล็กพืน้ ผิวแสตนเลส SUS430
Fe

Cr

Ni

Ag

ไม่ต้องชุบกับ Ni ชุบเข้ าโดยตรงกับ Ag ได้
ทนความร้ อน

ผ่ านความร้ อนอุณหภูมิ750℃
ก็ไม่ ทาให้ เปลี่ยนสี ยังคงทนและ
รักษาความเหนียวแน่ นไว้ ได้

ผ่ านความร้ อน

ก่อนการผ่านความร้ อน

หลังจากผ่านความร้ อน

• คิดราคาเดียวกันกับการชุบเงินโดยแบบปกติ
• แม้ การชุบกับชนิดอื่น ๆ โดยตรงกับ Sn,Cu,Au
• ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ ด้วยคุณภาพสูง ทัง้ กับการทดลองผลิตภัณฑ์ และกับปริมาณจานวนมาก

เชิญรับคาปรึกษา

การชุบโพลาสนิเกิล
การเปรี ยบเทียบพืน้ ผิว
จากขนาดใหญ่

ดูจากภาพโครงสร้ างที่
เป็ นหลุมเว้ าแหว่ ง
จากวัสดุท่ ีเล็กมาก

ต้ องการผลิตภัณฑ์ แบบนีไ้ ม่ ใช่ หรือ?
พืน้ ผิวโพลาส

พืน้ หน้ าตัดโพลาส

ชัน้ ใต้ ผิว

นาเสนอการชุบโพลาสนิกเกิล
 จากพืน้ ที่ประมาณ 1c㎡ จะมีจานวนส่ วนที่เป็ นหลุมประมาณ 40 ล้ าน
 เงื่อนไขการชุบ เปลี่ยนเป็ นโพลาสได้
(ขนาดของโพลาส จานวนเลขหนึ่งหลักไมโครเมตรμm～
จานวนเลขสองหลักเป็ นสิบไม่ โครเมตรμm)
※ ใช้ กับการ
ทาสีชัน้ ใต้ ผิว ทาให้ พืน้ ผิวหน้ ามีคุณภาพดีขนึ ้ แบตเตอร์ ร่ ี เชือ้ เพลิง การเติมวัสดุชนิดอื่น ๆ ด้ วย

เทคโนโลยีการชุบแบบขัว้ เชื่อม ขัว้ ไฟฟ้า
ทาการชุบชิน้ ส่ วน สารกึ่งตัวนา แต่ ละประเภท แบบขัว้ เชื่อม ขัว้ ไฟฟ้า
ขนาดแพด：100μm

・เลนส์กี่เท่า 10 เท่า
・ระยะแนวนอน
1：100.90μm
2：53.92μm
3：100.92μm
4：52.53μm

ภาพขยาย

・ขนาดความสูง
5：3.00μm
6：3.01μm

φ50μm

φ100μm

φ150μm

φ200μm

【ประวัตผิ ลงานของบริษัท】
• การชุบ ชิน
้ ส่ วนประกอบของสมาร์ ทโฟน ทัง้ แบบไฟฟ้า และ แบบไม่ แยก

(ของเหลว) ด้ วยไฟฟ้า

• ซิลิคอน ขัว้ เชื่อม ขัว้ ไฟฟ้า อื่น ๆ ก็ทา
• วัสดุหลากหลายชนิด ของตัวอย่ างทดลอง แต่ ละขนาด ต่ าง ๆ กัน (รั บได้ ถงึ ขนาดไลน์ การผลิต 4 นิว้ )
• ตัง้ แต่ เริ่มพัฒนาวิจัยก็ยนิ ดีรับปรึกษาตามความต้ องการของลูกค้ า
• นาเสนอขัน้ ตอนให้ เหมาะสมกับลูกค้ าตามความต้ องการ
เชิญรับคาปรึกษา

ชุบโลหะผสมกับทองดีบุก
บทสรุ ป
การชุบโลหะผสมเข้ ากับทองดีบกุ ทอง 80 ： ดีบกุ 20 แสดงโครงสร้ างสัดส่วนเท่ากัน จุดหลอมเหลวที่
อุณหภูมิ 280℃ ส่วนใหญ่ โลหะผสมกับทองดีบกุ ชิ ้นส่วนที่ทาจะได้ ขนาดเล็กลง ซึง่ ทายากขึ ้น สามารถ
ควบคุมได้ ในการชุบเคลือบเป็ นแผ่นฟิ ลม์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน สาหรับชิ ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมาก โดยการ
บัดกรี วสั ดุที่ปลอดตะกัว่ ด้ วยอุณหภูมสิ งู
ฟิ ลม์ บาง
ควบคุมการทาความหนาของฟิ ลม์ได้ ทาให้ เป็ นฟิ ลม์บางก็ทาได้
โครงสร้ างโลหะผสมได้ หลากหลาย
สัดส่วนการผสมทองเปลี่ยนแปลงได้ ตามความพอใจ โครงสร้ างการเคลือบฟิ ลม์ได้ หลากหลาย
การชุบกับรู ปแบบที่มีขนาดเล็กมาก
รูปแบบที่มีขนาดเล็กก็เคลือบเป็ นแผ่นฟิ ลม์ได้
การเชื่อมต่ อที่ได้ รับความเชื่อถือสูง
การเชื่อมต่อได้ รับความเชื่อถือสูง ทาการบัดกรี อย่างดี ทนต่อการเป็ นออกไซด์
การบัดกรี ด้วยความร้ อนสูง (จุดหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 280℃)
ทอง 80：ดีบกุ 20 จากสัดส่วนที่เท่ากัน จุดหลอมเหลวที่อณ
ุ หภูมิ
ความร้ อนที่ 280℃ ใช้ การบัดกรี วสั ดุปลอดตะกัว่ ได้ การบัดกรี ทอง
ดีบกุ ก็จะใช้ ความร้ อนเป็ นขันระดั
้ บ ใช้ จดุ หลอมเหลวที่ความร้ อนต่า
กว่า 280℃ ทองดีบกุ ก็จะไม่ละลาย การเชื่อมต่อก็จะทาได้ เป็ น
ระดับชันไป
้

T(℃)

ตาราง 1. โรงงานฮะจิโอหยิรับทาจุดหลอมเหลวชุบโลหะผสมกับดีบกุ และชุบดีบกุ
280

0

20

100
wt%(ดีบกุ )

ภาพ 1. ภาพแสดง ดีบกุ โลหะผสมทองในสัดสัวนเท่ากัน

ชนิดที่รับชุบ
จุดหลอมเหลว
จุดเด่นพิเศษ
230℃
ชุบดีบุก
การชุบบัดกรีปลอดสารตะกัว่ ทัว่ ไป
ชุบธาตุโลหะantimony (Sb) ดีบุก 235℃ ใช้เครื่องให้ความร้อนที่อณุ หภูมิสูงซึ่งเป็นจุดเด่นพิเศษเฉพาะ
280℃
ชุบดีบุกทอง
ได้รับความน่าเชื่อถือสูงในด้านชุบบัดกรีด้วยความร้อนสูง

การชุบเฉพาะส่ วนสามสีระดับมาตรฐานสูง
•นิกเกิล－ทอง－ดีบุก ทาการชุบได้
ใน 1 ไลน์ ผลิต ทาให้ ใช้ ระยะเวลาสัน้ ลงส่ งมอบงานได้
เร็วขึน้
•ทาให้ ลดค่ าใช้ จ่ายในการชุบทองเฉพาะส่ วน !!

ชุ บดีบุกเฉพาะจุด

•การชุบแยกเฉพาะจุดได้ ง่าย
ชุ บทองเฉพาะจุด
ชุ บนิคเคิลทั้งหมด

【ภาพแสดงการชุบเฉพาะจุด】
ส่ วนโค้ งที่มีความสูงเพียง 0.8 mm
ก็สามารถชุบเฉพาะส่ วนได้

【มองจากด้านข้าง】

【มองจากส่วนบน】

เป็ นเทคนิคเฉพาะของบริษัทในการชุบเฉพาะจุด
ทาให้ ลดค่ าใช้ จ่ายวัตถุดิบทองได้

เริ่มจาก จานวนน้ อย (1 รี ล) ทดลองทาตัวอย่ าง และ จานวนมาก
มีความชานาญ ไม่ ว่าจะหลากชนิดในปริมาณน้ อย หรื อ ผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีรูปลักษณะซับซ้ อน
ก็รับทา เชิญรั บบริการของเรา

การชุบแบบชนิดผงก็ทาได้

×6000

ข้ อดีของการชุบชนิดเป็ นผง
ลดทรัพยากร ： ส่ วนที่เป็ นโลหะมีเฉพาะพืน้ ผิวหน้ าเท่ านัน้ ลดปริมาณโลหะ
ป้องกันการเป็ นออกไซด์ ： ชุบพืน้ ผิวหน้ าเป็ นโลหะแบบผง
ชนิดวัสดุ
: วัสดุท่ไี ม่ เป็ นสื่อนาไฟฟ้า วัสดุโลหะ
ตัวอย่ างผลงาน
: ชุบนิเกิล, ชุบทองแดง
ตอบสนองได้ หลากหลาย ：สามารถชุบได้ หลากหลายชนิด วัสดุ
มีหนังสือสัญญาเก็บรั กษาความลับของลูกค้ าไว้

