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Frequently Asked Questions on Colored Silver Alloys. 
 

Light colored shades of Silver alloys were developed by United Precious Metal Refining, Inc. USA. for those customers 

interested in marketing a Unique type of Silver Jewelry as opposed to the conventional White Colored Sterling Silver Jewelry. As 

the cost of Fine Silver has quadrupled in the past few years, it has become very difficult to find a market for the regular 

conventional Sterling Silver jewelry. These colored alloys have been formulated in different shades of fine silver contents 

ranging from 15% to 60%. Therefore, these alloys CAN NOT be called or labeled as “STERLING” Jewelry. 
 

Is it possible to achieve colored alloys in 925 Sterling Silver alloy ? 
No ! Since there are only 7.5% of alloying elements, it is not possible to achieve any shades of color other than white, in 925 

Sterling Silver Alloys. Even with the entire 7.5% Copper, you will still only get White color. 
 

How do you “hallmark” or how to put a legal “stamp” on these colored silver alloys ? 
You are only required to stamp your company “logo” stamp on the inside of the shank or in some other inconspicuous places 

within the jewelry similar to stamping any sterling silver jewelry. However, you should NOT stamp the word “925” or “Sterling” on 

any part of the jewelry made with these colored alloys 
 

Do they need to add their own Silver to the alloys or is it a pre mix ? 
All shades of Silver alloys come in PRE-MIXED grain which is ready for casting or fabrication or the alloy on the requirement. 
 

Are the alloys suitable for Casting & Fabrication ? 
All shades of these colored alloys are for “all-purpose” applications. They can be cast, rolled, fabricated or deep-drawn 

according to the customers manufacturing requirements. Proper annealing procedures have to be followed to soften the metal 

while fabrication operations. 
 

What is the composition and workability of these alloys ? 
The composition for each of these alloys are mainly Silver, Copper, Zinc. Only white shades have small amounts of Nickel. 

There are not toxic or hazardous elements in any of our alloys. These alloys may be cast, fabricated and finished like any 

regular sterling silver alloys including stone-in-place (wax-setting) casting procedure if applicable. 
 

What is the tarnish resistance of these alloys ? 
These alloys are formulated with de-oxidizers and fluidizers and will possess satisfactory tarnish resistance, fluidity and re-

usability. Nevertheless, it is highly recommended to provide a tarnish resistance coating on your jewelry, with anti-tarnishing dip 

or plating process, which are normally used for traditional sterling silver jewelry. 
 

Is color matching solder available for these alloys ? 
Recommended joined by Laser welding machine for matching color and we have a Silver Solder Alloy (# SSA) with proper 

instructions on the addition of fine silver to make Easy, Medium and Hard Flow solders for soldering the white and yellow/green 

shades of alloy.  
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คาํถามที่พบบ่อย ๆ เก่ียวกับ อัลลอยงานเงนิสี (COLORED SILVER ALLOYS) 
 

ยูไนเตด็ อัลลอย สหรัฐอเมริกา ได้พฒันาสีของงานเงินให้มีสีตา่ง ๆ เชน่ สีขาว สีเหลือง สีเขียว และสีชมพ ูเป็นต้น ซึง่อลัลอยงานเงินสีนี ้เกิดขึน้ได้จากความ

ต้องการของลกูค้าท่ีมีความสนใจ เคร่ืองประดบัเงินท่ีมีลกัษณะโดดเดน่เฉพาะตวั โดยขณะท่ีตลาดงานเงินเองก็มีความต้องการส่ิงแปลกใหม ่ เพ่ือทดแทนงาน

เงินปกติท่ีคุ้นเคยกนั และเพียงไมก่ี่ปีท่ีผา่นมาราคาของเงินบริสทุธ์ิ มีความเปล่ียนแปลงเพ่ิมมากขึน้ ทําให้เร่ิมมีความยากมาก ๆ เพ่ือแสวงหาตลาดสําหรับ

เคร่ืองประดบัเงิน 925 หรือ Sterling Silver  ดงันัน้ อลัลอยงานเงินสีเหลา่นี ้ ซึง่มีลกัษณะเอกลกัษณะเฉพาะตวั โดยมีสีให้เลือกหลายสี และมีความเข้ม หรือ 

ออ่นท่ีแตกตา่งกนัไป ตามอตัราสว่นประกอบของเงินบริสทุธ์ิท่ีผสมอยู่ระหวา่ง 15% - 60% โดยเคร่ืองประดบังานเงินสีนี ้ไม่สามารถเรียก หรือ ติดปา้ยวา่เป็น 

“Sterling หรือ 925” ได้ 
 

เป็นไปได้ไหม ท่ีจะทาํให้เคร่ืองประดับงานเงนิสี เป็น “Sterling Silver หรือ 925” ? 

ไมไ่ด้ ! เพราะวา่โลหะอื่น  ๆ เพียง 7.5% นัน้  เป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีจะทําให้มีสีอื่น ๆ เกิดขึน้แทนสีขาวของเงินบริสทุธ์ิ ถึงแม้วา่จะผสมทองแดงบริสทุธ์ิไป 7.5%  

ก็ยงัคงเป็นสีขาวเช่นเดิม 
 

จะป๊ัมตราตอก (Hallmark / Legal Stamp) บนเคร่ืองประดับงานเงินสี อย่างไร ? 

ควรป๊ัมตรา “โลโก้” บริษัท บนก้านแหวนด้านใน หรือ บนพืน้ท่ีวา่งอื่น ๆ ของเคร่ืองประดบังานเงินสีนี ้ อาจเป็นบริเวณเดียวกบัการป๊ัมตราของงานเงินปกติ     

แต ่ไม่ควร ป๊ัมคําวา่ “925” หรือ “Sterling” บนเคร่ืองประดบังานเงินสีนี ้
 

เป็นเงนิผสมสําเร็จ หรือ ต้องผสมเงนิบริสุทธ์ิ ?  

อลัลอยงานเงินสีนี ้ เป็นเงินผสมสําเร็จ ซึง่สามารถนําไปหลอ่งาน หรือ รีดแผน่ ดงึลวด ขึน้รูปได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องผสมโลหะอื่น ๆ และ สามารถ

ผลิตเฉพาะอลัลอย เพ่ือผสมเงินบริสทุธ์ิเองได้ ตามความต้องการ 
 

อัลลอยงานเงนิสี เหมาะสําหรับงานหล่อและงานขึน้มือ ? 

เหมาะสําหรับงานทกุประเภท สามารถนําไปหลอ่ รีดแผน่ ดงึลวด ป๊ัม ได้ตามรูปแบบของงาน การขึน้รูปเองควรปฏิบติัตามขัน้ตอนการอบออ่นท่ีเหมาะสม ตาม

ข้อแนะนําการใช้อลัลอย เพ่ือให้โลหะมีความน่ิม นุม่นวล ขณะทําการรีด 
 

ส่วนประกอบและวธีิการทาํงานของอัลลอยงานเงนิสีเป็นอย่างไร ? 

โลหะหลกัของอลัลอยงานเงินสีประกอบด้วย เงิน ทองแดง และ สงักะสี ยกเว้น อลัลอยงานเงินสีขาว ท่ีมีสว่นประกอบของนิเกิล้ (Nickel) อยู่เลก็น้อย แตไ่มมี่

โลหะเป็นพิษ หรือ อนัตรายใด ๆ ผสมอยู่  การทํางานทัง้งานหลอ่ และงานขึน้มือ ทําได้ใกล้เคียงกนักบั งานเงิน 925 ปกติ รวมถึง สามารถนําไปหลอ่ เพ่ืองาน

หลอ่ฝังในเทียน (Stone in Place) ได้ด้วย  
 

เคร่ืองประดับงานเงนิสีนี ้สามารถกันหมองได้ไหม ? 

อลัลอยงานเงินสีนี ้มีสว่นประกอบของโลหะท่ีมีสารช่วยลดการอ๊อกไซด์ (De-oxidizers) และเพ่ิมการไหล (Fluidizers) ของนํา้โลหะ  ซึง่จะช่วยให้มีการปอ้งกนั

การหมอง (Tarnish resistance)  และสามารถนํากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ (Re-usability) โดยให้ผลงานหลอ่ท่ีดี  แตอ่ย่างไรก็ตาม แนะนําให้ควรมี การชบุกนัหมอง 

โดยการจุ่มนํา้ยาหรือการชบุ (anti-tarnish dip or plating process) ซึง่ทําให้มีอายกุารปอ้งกนัการหมองเป็นไปตามเงิน 925 ปกติ อย่างท่ีคุ้นเคยกนัมา 
 

มีอัลลอยนํา้ประสานเพ่ือใช้กับอัลลอยงานเงนิสีไหม ? 

มีครับ ! เรามีอลัลอยนนํา้ประสานงานเงิน # SSA ซึง่ใช้ผสมร่วมกบัเงินบริสทุธ์ิ สําหรับ งานเงินสีเหลือง สีเขียว และสีขาว โดยผสมตามอตัราสดัสว่นท่ี

เหมาะสม ซึง่ได้แนะนําไว้ตามคูมื่อแนะนําการใช้อลัอยนํา้ประสานงานเงินแล้ว โดยสามารถนําไปผสมให้นํา้ประสาน ว่ิงเร็ว กลาง และช้า ได้ตามต้องการ  

สําหรับ งานเงินสีชมพ ูเรามีอลัลอยนํา้ประสานสีชมพ ู# 11SA โดยแนะนําให้ผสมอตัราสว่น 40% เงินบริสทุธ์ิ และ 60% # 11SA ซึง่จะให้สีชมพอูอ่น ๆ หรือ ใช้

การเช่ือมเลเซอร์ โดยโลหะเดียวกนั จะช่วยให้ได้สีท่ีคล้ายกบังานเงินสีได้มากท่ีสดุ 


