บทที่ 10
การผุกรอน
โดยทัว่ ไปการผุกรอน หมายถึง การสูญเสียเนื้อโลหะโดยการเกิดปฏิกริ ิยากับ
สิ่งแวดลอมอาจจะเปนปฏิกิรยิ าเคมีโดยอัตราการกัดกรอนจะขึ้นอยูกับระดับความเขมของตัว
ทําปฏิกิริยาและผลิตภัณฑปจจัยอื่น ๆ เชน แรงกดและการกัดกรอน (erosion) อาจจะเปน
สวนสนับสนุนตอการเกิดการผุกรอน (corrosion)
การผุกรอนของวัสดุสวนใหญจะเกิดจากปฏิกิริยาไฟฟาเคมี คือ เกิดการผุกรอนโดยมี
สารละลายที่เปน electrolyte รวมอยูดวย
การผุกรอนจะเกิดขึ้นกับโลหะเทานัน้ เชน การเกิดสนิมบนเหล็กซึ่งเปนผลลัพธของ
ปฏิกิริยาเคมีระหวางเหล็กกับสิ่งแวดลอมโดยโลหะที่ไมใชเหล็กจะไมเกิดสนิม วิศวกรจะตองรู
กลไกของการเกิดการผุกรอน และตองเขาใจถึงสาเหตุและวิธีปองกัน หรือวิธีลดากรเสียหาย
เนื่องจากการผุกรอนใหนอยที่สุด

10.1 Electrochemical Corrosion of Metals
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีแตกตางจากปฏิกิริยาเคมีทั่วไปในประเด็นที่ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีมี
การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากโลหะไปสูส ิ่งแวดลอม และมีการเปลีย่ นแปลงธาตุเปน ion
หรือ ion เปนธาตุ
ดังที่ไดกลาวไปแลววาการผุกรอนสวนใหญเกิดจาก electrochemical ซึ่งจําเปนทีว่ า
จะตองเขาใจหลักพื้นฐานของปฏิกิริยา electrochemical เชน ปฏิกิรยิ าระหวางสังกะสีกับกรด
HCl
Zn + 2HCL → ZnCl2 + H2
โดยสามารถเขียนเปนสมการ ionic ไดดังนี้
Zn + 2H+ → Zn2+ + H2
สมการประกอบไปดวย two half – reactions คือ oxidation ของสังกะสี และ reduction ของ
ไฮโดรเจน อิออน จากกาซไฮโดรเจน โดย half – cell reactions สามารถเขียนไดเปน
(oxidation half – cell reaction)
Zn → Zn2+ + 2e2H+ + 2e- → H2 (reduction half – cell reaction)
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ขอพิจารณาเกีย่ วกับปฏิกิริยา oxidation – reduction half cell คือ
1. Oxidation reaction จะเกิดขึ้นที่ขั้ว anode โดยจะมีการผลิต electron และ
อะตอมของโลหะ ซึง่ anode จะเปนเขตที่เกิดการผุกรอนเพราะโลหะที่เปน anode จะละลาย
เปน positive ion ใน electrolyte และเคลื่อนที่ไปหา cathode ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นเปน
ดังนี้
ที่ Anode Zn → Zn2+ + 2eสังกะสีละลายกลายเปน Zinc ion ใน electrolyte สวน electron จะเคลื่อนที่ในเนื้อ
โลหะจาก anode ไปสู cathode
2. Reduction reaction จะเกิดขึ้นที่ขั้ว cathode โดยอาจจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นได
หลายอยาง เชน
1. 2H+ + 2e- → 2H → H2 (Hydrogen Evolution)
ปฏิกิริยานีม้ ีการเกิดขึ้นในน้าํ ที่เปนกรดมาก ๆ ไฮโดรเจนไอออนที่มีอยูในน้าํ หรือกรด
จะทําปฏิกิริยารวมตัวเปนกาซโมเลกุลกาซที่เกิดขึ้นอาจจะเกาะตัวอยูใ นบริเวณ cathode ทํา
ใหอิออนอื่น ๆ ไมสามารถเคลื่อนที่ไปรับ e- ไดอีก ปฏิกิริยาไฟฟาเคมีก็จะหยุดชะงักลง (ไมมี
corrosion) ปรากฏการณอนั นี้เรียกวา polarization อยางไรก็ตาม ปกติในน้าํ หรือกรดที่สัมผัส
กับอากาศจะมีออกซิเจนละลายปนอยูเสมอ ดังนั้นออกซิเจนจะทําปฏิกิริยากับกาซไฮโดรเจน
เกิดเปนน้ํา
2. 2H2 + O2 → 2H2O (Cathodic depolarization)
ดวยเหตุนี้ น้ําที่ใชใน boiler จึงมักจะตองไลอากาศออกเสียกอน (deaerate) หรือเติม
สาร sulfite หรือ hydrazine ลงไป หรือขจัดออกซิเจนในน้ําใหหมดไป
3. O2 + 2H2O + 4e- → 4OHปฏิกิริยาอันนี้เรียกวา oxygen reduction จะเกิดขึ้นตามปกติในน้าํ ธรรมชาติ ซึง่ ไมมี
ความเปนกรดหรือดางมากนัก

10.2 Types of Electrochemical Corrosion Cells
ขั้ว anode และ cathode ทีจ่ ะเกิดขึ้น อาจจะอยูติด ๆ กัน หรือหางกันมาก ๆ ในโลหะ
ชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกันก็ได ลักษณะของเซลลทจี่ ะเกิดขึ้น ไดแก
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1. Two – metal cell (Galvanic cell) ขั้ว anode และ cathode เปนโลหะตางชนิดกัน
โลหะที่มี E.P. (Electrode Potentials) ต่ํา จะเปน anode และจะผุกรอนไป ปริมาณการผุ
กรอนเปนอัตราสวนกับปริมาณของกระแสที่ไหลและน้าํ หนักอะตอมของธาตุ (Faraday’s
Law)
E0 = -0.763V
Zn → Zn2+ + 2eCu → Cu2+ + 2eE0 = -0.337V
ดังนัน้ Oxidation : Zn → Zn2+ + 2e- E0 = -0.763V
Reduction : Cu2+ + 2e- → Cu E0 = -0.337V
Overall reaction : Zn + Cu2+ → Zn2+ + Cu E0 cell = -1.100V
2. Single – metal cell ถึงแมวาจะมีโลหะเพียงชนิดเดียวอาจจะเกิด anode และ
cathode ขึ้นได เพราะโลหะที่ใชในอุตสาหกรรม มักจะไมใชโลหะบริสทุ ธิ์ (ซึ่งอาจจะเปนเพราะ
โลหะบริสทุ ธิ์มรี าคาแพงเกินไป หรือมีความแข็งแรงนอยกวาโลหะผสม) ตัวอยางเชน เหล็กจะ
มี iron carbide หรือ structure ตาง ๆ ชนิดของเหล็กปะปนอยู หรือแมแตในเนื้อโลหะที่
บริสุทธิ์เองตามบริเวณขอบเกรน การเรียงตัวของอะตอมก็ไมสมบูรณ คือ มีจดุ dislocations
ตาง ๆ ความไมเปนเนื้อเดียวกันตลอด (heterogeneity) ในเนื้อโลหะเหลานี้จะทําใหเกิดขั้ว
ของ corrosion ขึ้นได โดยตามบริเวณของเกรนจะเปน anode
(cathodic reaction)
O2 + 2H2O + 4e- → 4OH
Fe → Fe2+ + 2e(anodic reaction)
Overall reaction :
2Fe + 2H2O + O2 → 2Fe2+ + 4OH- → 2Fe(OH)2
↓
precipitate
3. Concentration Cell แมในเนื้อโลหะที่ homogeneous จริง ๆ การผุกรอนก็อาจจะ
เกิดขึ้นได เนื่องจาก electrolyte ที่สัมผัสกับโลหะมีความเขมขนแตกตางกัน เราอาจจะสราง
เซลลไฟฟาขึ้นได โดยเอา iron electrodes 2 อัน โดยอันแรกจุมในสารละลาย Fe2+ ที่เจือจาง
(0.001 M) และอีกอันจุมในสารละลาย Fe2+ ที่เขมขน (0.01M) โดยถูกกั้นไวดวย Porous
membrane ที่น้ําซึมผานได
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Log Cion
สําหรับ 0.001M solution : EFe = -0.440V + 0.0296 log 0.001 = -0.529V
(anode)
สําหรับ 0.01M solution : EFe = -0.440V + 0.0296 log 0.01 = -0.499V
(cathode)
จะปรากฏวามีกระแสไฟฟาไหลในแทงเหล็กนัน้ โดยขัว้ ทีเ่ จือจางจะเปน anode
4. Oxygen – Concentration Cell จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความแตกตางของ oxygen
เขมขนบนผิวของโลหะที่ชนื้ ทีส่ ามารถเกิด oxidize ได Oxygen – Concentration Cell จะเปน
การผุกรอนที่สาํ คัญสําหรับโลหะที่เกิด oxidize ไดงาย เชน เหล็กที่ไมไดมีการสราง film ที่
ปองกันการเกิด oxides
Oxygen Concentration Cell ประกอบดวย iron electrodes จํานวน 2 แทง อันแรก
จุมอยูใน electrolyte ของน้ําที่มี O2 ละลายอยูนอย อันที่เหลือจุม ใน electrolyte ของน้าํ ที่มี
O2 ละลายอยูม าก
Anode reaction : Fe → Fe2+ + 2eCathode reaction : O2 + 2H2O + 4e- → 4OHCorrosion cell อาจจะเกิดไดโดยสาเหตุอนื่ ๆ เชน เกิดจากการผานกระแสไฟฟาจาก
ภายนอกเขาไปในโลหะจุดทีก่ ระแสไฟฟาไหลออกจะเปน anode หรือเกิดจากอุณหภูมิที่
แตกตางกันในโลหะปลายที่รอนจะเปน anode
EFe 2 + = E 0 + 0 . 0296

2+

2+

10.3 Type of Corrosion
ชนิดของการผุกรอนสามารถที่จะแบงออกไดโดยอาศัยรูปที่มองเห็นของโลหะที่ผุ
กรอน โดยที่การผุกรอนหลาย ๆ ชนิด สามารถที่จะชี้เฉพาะไดดังนี้
10.3.1 Uniform or General Attack Corrosion เปนแบบธรรมดาที่สดุ ของ
electrochemical cell การผุกรอนมีทั่วไปตลอดผิวที่ติดกับ electrolyte โลหะจะบางลงทุกที
จนกระทั่งใชงานไมได การผุกรอนแบบนี้ ถึงแมจะทําความเสียหายมาก แตในแงวิศวกรรมไมสู
เปนปญหาเพราะการผุกรอนเปนไปดวยอัตราที่คงที่ เราสามารถประมาณอายุการใชงานของ
โลหะไดโดยการตรวจสอบงาย ๆ ตลอดจนสามารถควบคุมไดงายดวย
การปองกันและการแกไข
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 เลือกใชวัสดุอนื่ ที่เหมาะสมกวา
 ใชสารยับยัง้ (Inhibitor)
 การชุบเคลือบผิวโลหะและการฉาบผิวโลหะดวยสารอืน่ (Coatings)
10.3.2 Galvanic or Two – Metal Corrosion การผุกรอนแบบนี้ตองมีโลหะ 2 ชนิด
ประกอบกันเปนเซลลไฟฟาโดยโลหะที่เปน anode จะผุกรอนดังที่ไดกลาวมาแลว การผุกรอน
อาจจะเกิดเฉพาะจุดหรือมีอาณาเขตกวางขวางก็ได
สิ่งที่ควรจําก็คอื
ก. ในโครงสรางทีม่ ีโลหะ 2 ชนิดอยูติดกัน ควรมีฉนวนกัน้
ข. ถาไมมีฉนวนและจําเปนจะตองใชโลหะตางชนิดกัน โลหะที่มี E.P. ต่ํา และเปน
anode ตองมีพื้นที่มากเมื่อเทียบกับ cathode
Effect of Area on Galvanic Corrosion of Iron
Coupled to Copper in 3% Sodlum Chloride
Relatlve aroas
Cathode
Anode
1.01
1
2.97
1
5.16
1
8.35
1
11.6
1
18.5
1

Anode (iron) loss, g
0.23
0.57
0.79
0.94
1.09
1.25

สาเหตุที่ตองมีพื้นที่ anode มาก ก็เพราะการผุกรอนแบบนี้เปนไปตามกฎของ
Faraday ที่วา การผุกรอนเปนไปตามปริมาณกระแสที่ไหล ถาพืน้ ที่ anode เล็ก คาความ
หนาแนนของกระแสก็จะมีมาก การผุกรอนจะเปนไปอยางรวดเร็ว ตรงขามกับ anode ที่มพี ื้นที่
มาก การผุกรอนก็จะกระจายไปทั่ว อายุการใชงานก็จะนานขึ้น
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10.3.3 Pitting Corrosion การผุกรอนเปนแบบรูลึกลงไปในโลหะ ปริมาณโลหะทีถ่ ูก
กัดกรอนไปเปนสวนเล็ก และโลหะสวนที่ดกี ็มีอยูมาก แตชิ้นสวนอาจจะใชไมได เพราะรั่วหรือ
ทะลุเสียแลว การผุกรอนแบบนี้เปนแบบทีจ่ ะทําใหเกิดความเสียหายไดมาก การตรวจสอบ
หรือทดลองก็ทําไดยาก บางคราวปากรูอาจจะเล็กนิดเดียวจนแทบมองไมเห็น แตขา งในเปน
โพรงใหญก็มี
Pitting มักจะเกิดในสภาพน้าํ นิง่ โดยสาเหตุที่ทาํ ใหเกิด คือ
ก. เกิดจาก concentration cell ตามบริเวณปะเก็นใตหัวหมุด ตามมุมอับตาง ๆ เมื่อ
เกิดการผุกรอน สนิมหรือวัตถุแปลกปลอมอื่น ๆ จะชวยกัน้ ให concentration ระหวาง anode
กับ cathode ตางกันมากขึน้ การผุกรอนจะดําเนินไปเปนจุด ๆ ลึกลงไปในโลหะมากขึ้นทุกที
ข. เกิดในน้าํ ที่มี chloride อยู เชน น้ําทะเลสวนมากมักจะเกิดกับ aluminum หรือ
stainless steel ซึ่งเปนโลหะที่อาศัย passivation ในรูปของ oxide film ตามผิว เพือ่ ปองกัน
การผุกรอน ถาผิว oxide film เกิดเปนรูขนึ้ มา โลหะที่จดุ นั้นก็จะผุกรอนไดงาย ยิง่ ถาอยูใน
สภาพน้าํ นิง่ ปริมาณออกซิเจนในน้ําก็อาจจะมีนอย ทําใหเกิดการ oxide film เพื่อปองกันผิว
เปนไปไดชา ฉะนัน้ โลหะจะ pit เปนรูไดงาย ในทางตรงกันขาม ถาน้ําถายเทไปมาอยูเ สมอ แต
น้ํามีความเร็วไมมากนัก โอกาสทีโ่ ลหะจะมี oxide film เพื่อทําใหผวิ เปน apssive ก็มีมาก
ยิ่งขึ้น pitting ในลักษณะนี้ไมจําเปนตองเกิดตามมุมอับเลย
การปองกันและแกไข
 กรรมวิธีปองกันและแกปญหาการผุกรอนแบบ concentration cell จะชวยผอน
คลายการผุกรอนทาง pitting ดวยเสมอ
 ไมควรนําโลหะที่เกิด pitting ไดงาย หรือมีแนวโนมอยางชัดวาจะเกิด pitting
ไปใชผลิตเปนอุปกรณโรงงาน
 โลหะบางชนิดมีความสามารถตานทานตอการเกิด pitting ไดดีกวาโลหะอื่น ๆ
ตัวอยางเชน การเปลี่ยนจากเหล็กสแตนเลส ชนิด 18 – 8 ที่มโี มลิบดีนมั 2% เปนเหล็กสเตน
เลส ชนิด 316 จะทําใหความตานทานการเกิด pitting เพิ่มขึ้นอยางมากมาย การเติมโลหะ
โมลิบดีนัมชวยเพิ่มความสามารถในการปองกัน ซึง่ เปนผลมาจาก passive surface มี
เสถียรภาพเพิม่ ขึ้นมากนัน่ เอง เหล็กสเตนเลส 304 (18-8) กับ 316 จึงมีพฤติกรรมทีต่ างกัน
มาก ชนิด 304 จัดวาไมเหมาะในการใชงานกับน้ําทะเล แตชนิด 316 ใชงานในน้ําทะเลไดดี
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 การใชสารยับยั้ง (inhibitiors) เติมลงไปในสิ่งแวดลอมที่อาจจะกอใหเกิด
pitting ไดงาย ซึ่งสารยับยัง้ นี้คือ สารเคมีที่เขาไปขัดขวางไมใหองคประกอบหลังของปฏิกิริยา
ไฟฟาเคมีเกิดขึ้นครบถวนทัง้ 3 ประการ ในเวลาเดียวกัน ดังนัน้ corrosion จึงไมเกิดขึ้น
10.3.4 Intergranular and knife-line attack การผุกรอนแบบนี้มกั จะเกิดกับ
stainless steel Type 18-8 (คือ โครเมียม 18% นิกเกิล 8%) ที่ไดรับ heat treatment มาไม
ถูกตอง ถา 18-8 Stainless steel ถูกทําใหรอนระหวาง 510 – 760oC เชน ในการเชือ่ มเปน
เวลานานพอสมควร (เรียกวา Sensitization) โครเมียมในเหล็กจะทําปฏิกิริยากับ carbon เปน
chromium carbide ตกตะกอนมาอยูตามบริเวณขอบ grain ฉะนัน้ ปริมาณของโลหะ
โครเมียมตามบริเวณใกล ๆ ขอบ grain จะมีนอยกวาปกติ โดยที่เหล็กชนิดนี้อาศัยโครเมียม
เปนตัวปองกันการผุกรอน (เพราะเกิดเปน Chromium oxide film ปองกันผิว) ถาตามขอบ
grain มีโครเมียมเมื่อใชงานในน้าํ หรือกรด ก็จะเกิดการผุกรอนโดย eletrochemical
corrosion cells ไดโดยรวดเร็วตามบริเวณนั้น บางคราวเนื้อเหล็กถึงกับรอนหลนลงมาเปน
เมล็ด ๆ วิธีปองกันก็คือ ตองเผาเหล็กชนิดนี้ใหรอนถึง 1010 – 1120oC เพื่อให chrormium
carbide กลับคืนมาเปนโครเมียมดังเดิม แลวทําใหเย็นผานชวง sensitization temp (510 –
760oC) โดยเร็ว
การปองกันและแกไขปญหา Intergranular Corrosion
 ทําใหเหล็กสเตนเลสนัน้ รอนถึงอุณหภูมิ 1065 – 1120oC แลวทําใหเย็นโดยเร็ว
ตะกอนโครเมียมคารไบด จะละลายและการทําใหเย็นโดยเร็วทําใหไมมีเวลาพอทีจ่ ะเกิด
โครเมียมคารไบดใหม
 ใสโลหะอืน่ ที่รวมตัวกับคารบอน เปนคารไบดไดดีกวาโครเมียม เชน Nb, Ta, Ti
ในปริมาณมากพอทีจ่ ะรวมตัวกับคารบอนในเหล็กแลวทําใหไมเกิดโครมเรียมคารไบด
 ใชเหล็กสเตนเลสที่มีปริมาณคารบอนนอยกวา 0.03% ทีเ่ รียกวา knife-line
attack ก็เพราะวาการผุกรอนแบบ intergranular corrosion นี้ เกิดขึน้ กับเหล็กสเตนเลสที่มี
โลหะจําพวก Nb, Ta, Ti เจืออยูดวยโดยเฉพาะ ซึ่งเราเรียกวาเปนเหล็กสเตนเลสที่มโี ลหะที่ถูก
stabilized เพือ่ ปองกันปญหา intergranular corrosion แตบางครั้งยังคนพบวา Nb, Ta, Ti
ประสบความลมเหลวในการทําหนาที่แยงคารบอนมารวมตัวเปนคารไบด ทําใหยงั คงเกิด
ตะกอนโครเมียมคารไบดได แตการผุกรอนที่เกิดขึ้นมีลกั ษณะเดนเปนพิเศษคือ เกิดเปนแนว
แคบมากจนมีลักษณะเปนเสนตรง ดังนัน้ โลหะจะขาดออกจากกันเหมือนถูกตัดดวยมีด
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การปองกันและหลีกเลีย่ งปญหา knife-line attack คือ การอบเหล็กสเตนเลสนัน้ ให
รอนประมาณ 1065 oC ซึ่งเปนอุณหภูมทิ ี่โครเมียมคารไบดละลายเขาสูเ นื้อเกรน แตเกิด
ตะกอนไนโอเบียมคารไบด (หรือคารไบดของ Ta, Ti) ขึ้น ทําใหมีความตานทานตอทั้ง knifeline attack และ Intergranular Corrosion แบบทั่ว ๆ ไป
10.3.5 Crevice Corrosion เปนรูปแบบของ electrochemical corrosion ที่สามารถ
เกิดขึ้นไดในรอยแยก รอยราว และภายใตเกราะปองกันผิวที่ซึ่งมีสารละลาย (นิง่ ) อยู Crevice
corrosion มีความสําคัญทางดานวิศวกรรม เมื่อมันเกิดขึ้นภายใตประเก็น rivets และ bolts
ซึ่งอยูระหวาง valve disks และ seats ซึ่ง Crevice corrosion เกิดขึ้นในโลหะผสม เชน
stainless steels และ titanium, aluminum และ copper alloys
Anode reaction : M → M+ + eCathodic reaction : O2 + 2H2O + 4e- → 4OHเมื่อ balance ประจุดวยคลอไรดอิออน
M + Cl- + H2O → MOH + H+Clการปองกัน
 ใชการเชื่อมแทนที่การใช riveted หรือ botted ในโครงสรางทางวิศวกรรม
 ออกแบบภาชนะที่มีรูระบาย เพื่อปองกันการสะสมตัวของสารละลาย
 ใชประเก็นที่ไมดูดซับสารละลาย เชน Teflon
10.3.6 Erosion Corrosion แบบนี้ มักจะมีใหเห็นไดมากในเครื่องจักร หรืออุปกรณที่
ตองใชกับน้าํ หรือในของเหลวที่มีความเร็วสูง เชน ใบพัดของเครื่องสูบน้ํา ขอเลี้ยวของทอ ฯลฯ
การผุกรอนเปนไปดวยเหตุ 2 อยางรวมกัน คือ electrochemical corrosion ธรรมดา และจาก
แรงกระแทกของน้าํ หรือผงอืน่ ๆ ที่มากับน้าํ โลหะบางชนิดอาจจะทนกับสภาพน้ํานิง่ ไดดี
เพราะมี oxide film เกิดขึ้น แตเมื่ออยูในสภาพน้าํ ไหลแรงหรือมีแรงกระแทกตาง ๆ oxide film
จะถูกทําลายไป โลหะก็จะผุกรอนโดยเร็ว วิธีปองกันก็คือ ตองเลือกโลหะโดยตรวจสอบความ
คงทนของมันในสภาพที่มกี ารเคลื่อนไหวจริง ๆ
10.3.7 Dezincification แบบนี้เกิดกับทองเหลือง โดยเฉพาะมักเกิดกับทองเหลืองที่
ใชงานในน้ําเค็ม สังกะสีในทองเหลืองจะถูกละลายไปเหลือทองแดง ทําใหทองเหลืองจะมี
ลักษณะพรุน ทําใหขาดความแข็งแรง จะสังเกตไดงายเพราะสวนทีถ่ ูก dezincification จะมีสี
คลายทองแดง วิธีปองกันก็คอื ตองใชทองเหลืองซึง่ มีดีบกุ antimony, arsenic, phosphorus
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ปนอยูบา ง เชน admiralty metal (1% tin, 29% zine, 70% copper) เปนทองเหลืองที่ใชงาน
ในน้าํ ทะเลโดยเฉพาะ
ปรากฏการณที่ธาตุหนึง่ ในโลหะผสมถูกกัดละลายออกไป เหลือแตอีกธาตุหนึ่งอยางนี้
ไมไดเกิดเฉพาะแตกับทองเหลืองเทานัน้ โลหะผสมอยางอื่น ๆ ก็อาจจะเกิดไดเชนกัน
10.3.8 Stress Corrosion การผุกรอนแบบนี้เปนผลของ corrosion รวมกับ stress ใน
เนื้อโลหะ Stress มี 2 แบบ คือ Stress ภายนอกที่กระทํากับโลหะเนื่องจากการใชงาน และ
Stress ภายในเนื้อโลหะเนือ่ งจากการขึ้นรูปโลหะหรือการเชื่อม
การเกิด Stress Corrosion มักเริ่มจาก corrosion ที่จุดใดจุดหนึง่ บนผิวโลหะแบบ
pitting ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนของ Stress Corrosion ที่กน ของ pit จะมี stress เพิ่มขึน้ มาก จน
ทําใหโลหะแยกออกจากกันได โลหะก็จะขาดตอไปอีกโดยเร็ว เพราะมี stress ในเนื้อโลหะอยู
แลว ตัวอยางเชน ปลอกกระสุนทองเหลืองซึ่งถูก cold working มาก ๆ อาจจะเกิด stress
corrosion ขึ้นไดโดยเฉพาะเมื่อถูกกับแอมโมเนีย
การปองกันและการแกไข
 การอบโลหะทีอ่ ุณหภูมิสูง เพื่อคลายความเครียด และลด stress ในเนื้อโลหะ
ลง (Stress Relief)
 ลดความรุนแรงของสิ่งแวดลอมโดยรอบโลหะนั้น เชน ลดอุณหภูมิ ลดความ
เขมขนของสาร และการใชสารยับยัง้
10.3.9 Fretting corrosion การผุกรอนแบบนี้เปน corrosion ที่เกิดจากการขัดสี ซึง่
ไมเกี่ยวกับทฤษฎี electrochemical cell เลย ตัวอยางเชน ที่เพลาลอรถที่จอดอยูน าน ๆ (เชน
อยูบนเรือเดินทะเล) ตรงที่เพลากับแบริง่ จะมีการขยับตัวเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอยอยูเสมอ
การขัดสีระหวางผิวทัง้ สองจะทําใหอนุภาคของเหล็กหลุดออกมา และถูก oxidized โดย
อากาศเปนเหล็กออกไซด ยิง่ ถามีนา้ํ หนักกด การผุกรอนก็จะมีมากยิง่ ขึ้น การหลอลื่นดวย
น้ํามันจะชวยลดปริมาณการผุกรอนลงไดบางแตไมหมด วิธีปองกันทีแ่ ทจริงก็คือ ตองไมใหมี
การขยับเขยื้อน หรือขัดสีกันระหวางผิวทัง้ สอง หรือมิฉะนั้นก็ใหมกี ารเคลื่อนไหวมาก ๆ ไปเลย
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10.4 Prevention and Maintenance against Corrosion
การปองกันและบํารุงรักษาเครื่องจัก อุปกรณตาง ๆ ไมใหผุกรอนไปโดยเร็ว อาจจะทํา
ไดหลายวิธีขึ้นอยูกับราคา และสภาพสิง่ แวดลอมที่มีอยู วิธีที่ใชโดยทัว่ ไป ไดแก

10.4.1 Alloying or Using Better Corrosion resistant Materials
วิธีนี้ใชกันกวางขวางในอุตสาหกรรมเคมีซงึ่ มักจะมีการผุกรอนรุนแรงจนเหล็ก
ธรรมดา หรือ steel ทนทานไมได จําเปนตองใชโลหะผสมชนิดอื่น ๆ แทน ตัวอยางเชน ใช
stainless steel กับ nitric acid ใช nickel หรือ high nickel alloy กับสภาพทีเ่ ปนดางรุนแรง
เปนตน ในหนังสือคูมือตาง ๆ ทางเคมี หรือทาง Chemical Engineering มักจะมีตารางบอก
ไววาโลหะชนิดใดควรจะใชกับสภาพ corrosion อยางใด อยางไรก็ดีควรจะจําไววาตาราง
ประเภทนี้จะบอกความคงทุนของโลหะตอสภาพ corrosion โดยประมาณเทานัน้ กอนที่จะใช
โลหะชนิดใด ควรจะไดมีการทดลองโลหะนั้น ๆ ในสภาพที่ใกลเคียงกับความจริงเสียกอน
stainless steel ในสภาพปกติ อาจจะทนตอกรด HNO3 เปนอยางดี แตถาเหล็ก stainless นี้
ไดรับการ sensitization คือ ถูกเผาใหรอนจาก 900 – 1400oC เชน ในการเชื่อเหล็กประเภทนี้
จะผุกรอนไดโดยรวดเร็ว โดยเกิด intergranular corrosion
10.4.2 Cathodic Protection
วิธีนี้อาศัยหลักที่วา anode เทานัน้ ที่จะผุกรอน ฉะนั้นถาหาโลหะอืน่ ทีม่ ี E.P.
ต่ํา ราคาถูกมาเปน anode และยอมใหโลหะนี้ผุกรอนแทนเครื่องอุปกรณที่มีราคาแพงได ก็
เปนวิธีรักษาเครื่องอุปกรณแบบหนึง่ ตัวอยางเชน ทอน้าํ มันที่ฝง ในดิน เราอาจจะใชโลหะอืน่ ๆ
เชน สังกะสี aluminum ฯลฯ ตอกับทอเพื่อใหโลหะเหลานีท้ ําหนาทีเ่ ปน anode และผุกรอนไป
สวนตัวทอ ซึง่ เปน cathode จะไมมีการผุกรอน ในบางคราวเราอาจจะตองผานกระแสจาก
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ภายนอกเขาไปในโลหะดวย เพื่อบังคับใหสวนที่เราตองการปองกันทําหนาทีเ่ ปน cathode จริง
ๆ (สวนที่กระแสไฟฟาไหลออกไปสู electrolyte คือ สวนทีจ่ ะเปน anode) เหล็กชุบสังกะสีก็
เปนตัวอยางหนึ่งของ cathodic protect on ในกรณีที่แผนเหล็กถูกขีดขวนหรือทะลุเปนรู
สังกะสี ซึ่งมี E.P. ต่ํา จะทําหนาทีเ่ ปน anode ปองกันเนื้อเหล็กซึ่งเปน cathode ไดพอสมควร
10.4.3 Metallic and Inorganic Coating
เราอาจจะปองกันเนื้อโลหะโดยการฉาบผิวดวยโลหะอืน่ เชน ชุบโครเมียม
nickel ฯลฯ ซึง่ มีความคงทนดีกวา จุดประสงคของวิธีนกี้ ็คือ ปองกันไมใหสิ่งแวดลอมที่ผุกรอน
เขามาสัมผัสกับเนื้อโลหะได coating อาจจะเปนสารอโลหะ เชน กระเบื้องเคลือบก็ได
10.4.4 Organic Coating
ปองกันโดยฉาบผิวดวยสี ยางแอสพัลท ฯลฯ อยางไรก็ตามสีทีทาบนโลหะจะ
ไมสามารถปองกันการผุกรอนไปทั้งหมด เพราะสีทุกชนิดจะมีรูพรุนขนาด microscopic อยู
บาง ๆ รูเล็ก ๆ เหลานี้จะทําใหเกิดการผุกรอนขึ้นไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่มีโลหะ 2 ชนิดอยู
ติดกัน สิง่ ที่ควรจําในการทาสีก็คือ ควรจะตองทาสีคลุมใหหมด ทัง้ โลหะที่มี E.P. ต่ํา และโลหะ
ที่มี E.P. สูง หรือถาจําเปนควรจะทาทับโลหะที่มี E.P. สูง คือ โลหะที่ noble กวาเทานัน้
ตัวอยางในเรื่องนีก้ ็คือ ถังเหล็กที่ใชในอุตสาหกรรมเคมี ซึง่ มีการผุกรอนมาก เพื่อปองกันการผุ
กรอน เจาของโรงงานจึงสรางถังโดยบุกน ถัง (ซึ่งยังเปนเหล็กธรรมดา) แตไมทาสีทบั stainless
steel ดวย เพราะเขาใจวา stainless สามารถทนตอการผุกรอนไดดีอยูแลว ปรากฏวาเมื่อใช
งาน ถังใบนี้เกิดผุกรอนขึ้นตามดานขาง (ซึ่งเปนเหล็กธรรมดาทาสีทับ) อยางรวดเร็ว จนทะลุ
ภายในเวลา 3 เดือน สาเหตุที่เปนดังนีเ้ พราะสีที่ใชทาทุกชนิดจะมีรพู รุนอยูบาง ทําใหนา้ํ ยาเขา
สัมผัสกับเหล็ก เหล็กก็จะทําหนาที่เปน anode และมีแผน stainless ที่กน ถังเปน cathode ใน
กรณีนี้ anode มีขนาดพืน้ ที่เล็กมาก เทียบกับพืน้ ที่ cathode การผุกรอนซึ่งเปนแบบ pitting
จึงเปนไปอยางรวดเร็ว วิธีปอ งกันที่ถกู ควรจะเปนทาสีทบั ที่ stainless steel เทานัน้ หรือไมก็
ทาสีทับหมดทัง้ ถัง
10.4.5 Metal Purification
โลหะบริสทุ ธิ์จะมีอํานาจตานทานการผุกรอนไดดีกวาโลหะผสม อยางไรก็ตามโลหะ
บริสุทธิ์มักจะมีความแข็งแรงนอยกวาโลหะผสม ฉะนัน้ วิธีนี้จงึ ใชไดเฉพาะกรณีพิเศษเทานัน้
เชน ใช aluminum บริสุทธิ์ 99% ในอุปกรณที่ตองสัมผัสกับ hydrogen peroxide ถา
aluminum มีสารอื่นปน การผุกรอนจะเปนไปโดยรวดเร็ว
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10.4.6 Altenation of Environment
คือ แกไขสภาพสิ่งแวดลอมใหมีอํานาจกัดกรอนนอยลง โดยการใชสารยับยั้ง
(inhibitors) ตัวอยางเชน เติมสารประเภท sulfite ลงในน้ําที่จะใชใน steam boiler เพื่อขจัด
ออกซิเจน เปนการปองกันการ ผุกรอนโดยออกซิเจนใน boiler วิธหี นึง่
10.4.7 Use of Non-Metallics
กรณีที่ไมมีโลหะที่จะทนตอสภาพการผุกรอนได เราอาจจะตองใชสารอโลหะ
------------------------๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐๑๐--------------------------
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