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1 หลักกำรกำรกัดกร่อน 

การกัดกร่อนหมายถึงการเสื่อมสภาพของโลหะโดยการท า
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีกับสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 1) เช่น การกัดกร่อนใน
เหล็กก็คือการเกิดสนิม ซึ่งการกัดกร่อนนั้นอาศัยออกซิเจน และน้ า 
ซึ่งมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้นเราจึงพบเห็นการกัด
กร่อนเกิดข้ึนทั่วไป 

 

รูปที่ 1การกัดกร่อน 

 

กำรกัดกร่อนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบได้แก่ 

1 แอโนดเป็นโลหะหรือส่วนของโลหะที่เกิดปฏิกิริยาการ
ละลาย หรือ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น หรือการกัดกร่อน เมื่อโลหะเกิด
การละลายจะได้เป็นไอออนโลหะ (Mn+)และอิเลคตรอน (e-) โดย
ไอออนโลหะจะละลายอยู่ในสารละลายในขณะที่อิเลคตรอนจะผ่าน
ไปตามทางเดินไฟไปยังแคโทด  

𝑀 → 𝑀𝑛+ + 𝑒−                  (สมการที่ 1) 

โลหะ สิ่งแวดล้อม กัดกร่อน 
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2 แคโทด เป็นโลหะหรือส่วนของโลหะที่ เกิดปฏิกิริยารี
ดักชั่น โดยใช้ออกซิเจนเป็นสารตั้งต้นในปฏิกิริยา โดยขั้วแคโทดนี้
เป็นส่วนที่ไม่เกิดการกัดกร่อน เนื่องจากได้รับอิเลคตรอนจาก
แอโนดมาป้องกัน โดยสมการรีดักชั่นที่แคโทดนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะ
แวดล้อม เช่นในกรณีที่ที่เป็นกลางหรือสภาวะด่างเช่นในน้ า สารตั้ง
ต้นปฏิกิริยาจะเป็นน้ า และออกซิเจน ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาจะ
เป็นไฮดรอกไซด์  

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒−  → 4𝑂𝐻−           (สมการที่ 2) 
ส่วนในสภาวะที่เป็นกรด ผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาจะเป็นก๊าซ
ไฮโดรเจน  

2𝐻+ + 2𝑒−  →  𝐻2                               (สมการที่ 3) 
โดยในการป้องกันการกัดกร่อนด้วยโลหะกันกร่อน ปฏิกิริยาที่
โครงสร้างที่ต้องการป้องกันจะเป็นปฏิกิริยานี้หรือที่เรียกว่าปฏิกิริยา
แคโทดิก  

3 สำรละลำย ซึ่งเป็นตัวกลางของไอออน เช่น น้ า  น้ าทะเล 
4 สะพำนไฟ เช่น สายไฟ หรือ การติดกันของโลหะด้วยการ

สัมผัสกัน เชื่อมต่อกัน ยึดติดกันด้วยน๊อตสกรู 

แผนภาพองค์ประกอบการกัดกร่อนแสดงในรูปที่ 2 
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รูปที่ 2 องค์ประกอบการกัดกร่อน 

 

การกัดกร่อนนั้นสามารถเกิดได้ทั้งในกรณีที่โลหะต่างชนิด
กัน มาติดกัน โดยโลหะที่ง่ายต่อการท าปฏิกิริยาจะเป็นแอโนดและ
เกิดการกัดกร่อน ในขณะที่ โลหะอีกชนิดจะได้รับการป้องกัน 
อย่างไรก็ตามการกัดกร่อนสามารถเกิดภายในโลหะชิ้นเดียวกันได้ 
เนื่องจากมโีครงสร้างจุลภาค หรือ องค์ประกอบทางเคมีต่างกัน   

กำร         
กัดกร่อน 

แคโทด 
• ปฏิกิริยำ 

รีดักชั่น 

แอโนด 
• ปฏิกิริยำ
ออกซิเดชัน 
• เกิดกำร      

กัดกร่อน 

สำรละลำย 
• ตัวกลำงน ำ

ไอออน 

สะพำนไฟ 
• กำรเชื่อมต่อ 
• กำรยึดติดกัน 
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ในกรณีของเหล็กภายใต้หยดน้ า(รูปที่ 3) บริเวณที่เป็นขั้ว
แคโทด (Cathodic site) จะเป็นบริเวณด้านริมสุดของหยดน้ า 
เนื่องจากบริเวณนั้นมีออกซิเจนมาก จึงใช้เป็นสารตั้งต้นในการ
เกิดปฏิกิริยาได้ดี ในขณะที่ด้านในที่มีออกซิเจนน้อยกว่าจะเป็น
แอโนด (Anodic site) สารละลายก็คือหยดน้ า ในขณะที่ทางเดินไฟ 
คือ ตัวโลหะเอง  

 

รูปที่ 3 การกัดกร่อนของเหล็กภายใต้หยดน้ า [1] 

จากองค์ประกอบของการกัดกร่อน หากน าโลหะที่เกิดการกัด
กร่อนได้ง่ายกว่ามาติดเข้ากับโครงสร้างที่ต้องการป้องกันก็จะ
สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้ ซึ่งวิธีการป้องกันแบบนี้เรียกว่ากำร
ป้องกันแบบแคโทดิก (Cathodic protection) โดยให้โครงสร้าง
ที่ต้องการป้องกันเป็นแคโทด ในขณะที่โลหะที่เกิดการกัดกร่อนได้
ง่ายเป็นแอโนด และการป้องกันการกัดกร่อนวิธีนี้จะใช้ได้ต้องมี
สารละลายดังนั้นจึงใช้ได้เฉพำะกับโครงสร้ำงใต้แนวน้ ำเท่ำนั้น 
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2 หลักกำรป้องกันกำรกัดกร่อนด้วยโลหะกันกร่อน 

การป้องกันการกัดกร่อนด้วยโลหะกันกร่อนเป็นวิธีการที่ใช้ใน
การป้องกันการกัดกร่อนโครงสร้างในน้ า หรือในทะเล โดยการน า
โลหะที่เกิดการกัดกร่อนได้ง่ายกว่า (แอโนด) มาเชื่อมต่อหรือติดกับ
โครงสร้างที่ต้องการป้องกัน (แคโทด)  โดยโลหะที่เกิดการกัดกร่อน
ได้ง่ายนี้ เรียกว่า โลหะกันกร่อนหรือแอโนดหรือ Sacrificial 
anode (รูปที่ 4)โดยเมื่อแคโทดและแอโนดมีการเชื่อมต่อกัน โลหะ
กันกร่อนจะเกิดการละลาย (ตามสมการที่ 1) ได้เป็นไอออน Mn+ใน
สารลลาย และ e- ซึ่งจะเคลื่อนตามสะพานไฟมาที่โครงสร้างที่
ป้องกัน (สมการที่ 2) 

 

 รูปที่ 4 การป้องกันการกัดกร่อนด้วยโลหะกันกร่อน [2] 
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โครงสร้างที่ป้องกันส่วนใหญ่จะมีการเคลือบผิวหรือเคลือบ
สี (รูปที่ 5) เพ่ือช่วยป้อกันการกัดกร่อนอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ใช้
โลหะกันกร่อนน้อยลง ซึ่งเป็นการประหยัดทั้ งค่าใช้จ่ายและ
พลังงาน 

 

รูปที่ 5 การติดตั้งโลหะกันกร่อนในเรือ [3] 

ระหว่างใช้งาน โลหะกันกร่อนจะเกิดการละลายออก 
เพ่ือให้ได้อิเลคตรอนจ่ายไปยังโครงสร้าง ดังนั้นโลหะกันกร่อนจึงมี
ขนาดเล็กลงและหมดไปในที่สุด ดังรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 โลหะกันกร่อนที่ยังไม่ไดใ้ช้งานกบัที่ผา่นการใช้งานแล้ว[4] 



 
7 

จากรูปจะเห็นว่าโลหะกันกร่อนที่ผ่านการใช้งานนอกจาก
จะมีรูปร่างและขนาดเปลี่ยนไปแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนปก
คลุมที่ผิว ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพของโลหะกันกร่อนลดลง ดังนั้น
ในการผลิตโลหะกันกร่อนต้องการเติมธาตุที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์การ
กัดกร่อนเหล่านี้หลุดออกได้ง่าย เพ่ือให้โลหะกันกร่อนเกิดการ
ละลายได้ง่ายข้ึน 

อย่างไรก็ตามหากโลหะกันกร่อนจ่ายไฟหรืออิเลคตรอน
ให้กับโครงสร้างมากเกินไปจะเรียกว่า Overprotection ซึ่งส่งผล
ให้โครงสร้างความเปราะเนื่องจากไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น (สมการที่ 3)  
ที่เรียกว่า Hydrogen embrittlement หรือ ผิวเคลือบอาจเกิด
การหลุดล่อนได ้

ในกำรป้องกันกำรกัดกร่อนด้วยโลหะกันกร่อนให้ มี
ประสิทธิผลนั้น ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ โครงสร้ำงที่
ต้องกำรป้องกัน สิ่งแวดล้อมที่ใช้งำน และโลหะกันกร่อน ซึ่งจะ
กล่ำวถึงดังต่อไปนี้ 

3 โครงสร้ำงที่ต้องกำรป้องกัน 

ในการป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้างใต้แนวน้ านั้น อาจ
ไม่ได้มีเฉพาะโครงสร้างเหล็กเช่น ตัวเรือเท่านั้น แต่อาจมีโลหะชนิด
อ่ืนเช่น ใบจักรซึ่งท าจากโลหะทองแดงผสม ซึ่งจะมีเงื่อนไขในการ
ป้องกันการกัดกร่อนต่างกันดังนี้ 
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3.1  เกณฑ์กำรป้องกันกำรกัดกร่อนของโครงสร้ำงชนิดต่ำงๆ 
ด้วยโลหะกันกร่อน 

จากหลักการการป้องกันการกัดกร่อนที่โลหะกันกร่อนจ่าย
อิ เลคตรอนให้กับ โครงสร้ า ง  หากจะวัด เป็นกระแสไฟฟ้า
(อิเลคตรอน) ที่จ่ายให้กับโครงสร้างจะท าได้ยากและมีข้อผิดพลาด
ดังนั้นในการประเมินว่าระบบการป้องกันเกิดประสิทธิผลหรือไม่ จึง
วัดจากศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้าง โดยเมื่อติดโลหะกันกร่อนแล้ว หาก
ศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างเป็นไปตามเกณฑ์ข้อก าหนดใน ตารางที่ 1 
แสดงว่าการป้องกันการกัดกร่อนมีประสิทธิผล โดยเกณฑ์ค่า
ศักย์ไฟฟ้านี้เรียกว่า ศักย์ไฟฟ้าป้องกัน (Protection potential) 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ค่าศักย์ไฟฟ้าป้องกันส าหรับโครงสร้าง [2] 

ชนิดของ
โครงสร้าง 

เกณฑ์ค่าศักย์ไฟฟ้า  
เทียบกับข้ัวมาตรฐาน
ชนิด Cu/CuSO4 (V) 

เกณฑ์ค่าศักย์ไฟฟ้า  
เทียบกับข้ัวมาตรฐาน
ชนิด Ag/AgCl (V) 

โครงสร้างเหล็ก -0.85 -0.80 

โครงสร้างเหล็ก         
(กรณีมีจุลชีพ) 

-0.95 -0.90 

โครงสร้างโลหะ
ผสมทองแดง 

-0.5 ถึง -0.65 -0.45 ถึง -0.60 
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ส าหรับกำรวัดค่ำศักย์ไฟฟ้ำของโครงสร้ำงในทะเลนั้นจะใช้
ขั้วไฟฟ้ำมำตรฐำนชนิด Ag/AgCl โดยเกณฑ์ที่เทียบกับขั้ว
มาตรฐานชนิดนี้ได้แสดงไว้ในตารางข้างต้น  

ในการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบว่าการ
ป้องกันการกัดกร่อนนั้นมีประสิทธิผลหรือไม่ สามารถท าได้โดยต่อ
โครงสร้างเข้ากับขั้วบวกของเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า (Voltmeter) และ
ต่อขั้วมาตรฐานชนิด Ag/AgCl เข้ากับขั้วลบ หากวัดศักย์ไฟฟ้าได้ -
0.80 โวลต์ หรือ ต่ ากว่า (เป็นลบมากกว่า) แสดงว่าการป้องกันด้วย
โลหะกันกร่อนเกิดประสิทธิผล แต่หากค่าที่วัดได้ไม่ถึง –0.80 โวลต์
แสดงว่าการป้องกันนั้นยังไม่เกิดประสิทธิผลเนื่องจากโลหะกัน
กร่อนไม่สามารถจ่ายอิเลคตรอนได้มากพอที่จะท าให้โครงสร้างมี
ศักย์ไฟฟ้าลดลงจนถึงเกณฑ์ ดังใน รูปที่ 7   
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รูปที่ 7 ศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างที่ไม่มีการป้องกัน(บน) และ         
ที่มีการป้องกัน(ล่าง) [5] 
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3.2  คุณภำพของผิวเคลือบ 

ในการป้องกันการกัดกร่อนด้วยโลหะกันกร่อนนั้น โดยปกติ
โครงสร้างที่ต้องการป้องกันจะมีการเคลือบผิว เพ่ือช่วยป้องกันการ
กัดกร่อน และลดปริมาณโลหะกันกร่อนที่ต้องใช้ โดยชนิดของผิว
เคลือบต้องมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในสภาวะนั้นๆ และที่
ส าคัญผิวเคลือบต้องมีกำรยึดเกำะกับโครงสร้ำงได้ดี  หากผิว
เคลือบเกิดการหลุดล่อน จะท าให้สิ่งแวดล้อมเช่น น้ าทะเลสัมผัส
โดยตรงกับโครงสร้างที่เป็นโลหะ  ท าให้โลหะกันกร่อนท างานมาก
ขึ้น ปริมาณที่ติดตั้งไว้อาจไม่เพียงพอต่อระยะเวลาการใช้งานที่
ค านวณไว้ อย่างไรก็ตามโครงสร้างบางชนิดที่ต้องการป้องกัน อาจ
ไม่จ าเป็นต้องเคลือบผิว เช่น ใบจักร แต่การติดตั้งโลหะกันกร่อนใน
บริเวณนั้นต้องมากพอที่จะป้องกันโครงสร้างที่ไม่มีการเคลือบผิวได้ 

3.3  ชั้นเคลือบหินปูน(Calcareous deposit) 

ส าหรับการป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้างในทะเล หลัง
การป้องกันไประยะหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการป้องกันจะท า
ปฏิกิริยากับแคลเซียมในน้ าทะเล และเกิดเป็นชั้นหินปูนขึ้น ซึ่งชั้น
หินปูนนี้จะเป็นผิวป้องกันการกัดกร่อน แต่หากโลหะกันกร่อนเกิด
การละลายออกในอัตราเท่าเดิม อาจท าให้เกิดการป้องกันที่เกินพอ
ให้กับโครงสร้าง (Overprotection) ซึ่งผลที่ตามมาคือ ผิวเคลือบ
ต่างๆเกิดการหลุดลอกออก 
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4 สิ่งแวดล้อม 

ในการป้องกันการกัดกร่อนอย่างมีประสิทธิผลนั้น สิ่งแวดล้อม
ที่โครงสร้างนั้นใช้งานอยู่เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากในสิ่งแวดล้อมหรือ
ในสารละลายมีความต้านทานไฟฟ้า โดยหากใช้โลหะกันกร่อนชนิด
เดียวกันในสารละลายต่างกันเช่น หากสารละลายประกอบด้วย
ไอออนคลอไรด์ในปริมาณมาก จะมีความต้านทานต่ า หรือมีการน า
ไฟฟ้าสูง ท าให้อิเลคตรอนจากการละลายของโลหะกันกร่อน ผ่าน
ไปยังโครงสร้างที่ต้องการป้องกันได้ดี แต่หากสารละลายมีความ
ต้านทานสูง เช่น ในน้ าจืด อิเลคตรอนที่จะจ่ายไปยังโครงสร้างอาจ
ไม่ดีเท่า อย่างไรก็ตามกำรเลือกใช้โลหะกันกร่อนที่เหมำะสมกับ
สิ่งแวดล้อม จะเป็นปัจจัยช่วยให้การป้องกันการกัดกร่อนเกิด
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกเหนือจากการน าหรือความต้านทานไฟฟ้าแล้ว ยังมีปัจจัย
อ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิ จุลชีพ ฯลฯ ที่อยู่ในสารละลายนั้นมีผลต่อการ
ป้องกันการกัดกร่อน โดยน้ า หรือสารละลายในแต่ละบริเวณต่างๆ 
ในภูมิภาคหรือในโลก มีความแตกต่างกันจึงท าให้ปริมาณการใช้
โลหะกันกร่อนแต่ละที่ไม่เหมือนกัน โดยจะมีการรายงานเป็นค่า 
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า (กระแสไฟฟ้าต่อพ้ืนที่) ดังตารางที่ 2 
โดยหากมีค่ามาก แสดงว่าต้องใช้กระแสในป้องกันมาก หรือ ใช้
ปริมาณโลหะกันกร่อนมาก ซึ่งค่าดังกล่าวนี้มีประโยชน์ในการ
ค านวณปริมาณโลหะกันกร่อนที่ต้องใช้ในแต่ละพ้ืนที่ หรือ แต่ละ
ภูมิภาค  



 
13 

ตารางที่ 2 ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับการป้องกันการ
กัดกร่อนของโครงสร้างเหล็ก [2] 
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5 โลหะกันกร่อน 

5.1 ชนิดของโลหะกันกร่อน 

โลหะกันกร่อนมี 3 ชนิด ได้แก่ แมกนีเซียมกันกร่อน (รูปที่ 8) 
สังกะสีกันกร่อน (รูปที่ 9) และอะลูมิเนียมกันกร่อน (รูปที่ 10)  
เนื่องจากโลหะทั้งสามชนิดมีความไวต่อการกัดกร่อนจึงเหมาะสมที่
จะเป็นแอโนด หรือ  กัดกร่อนแทนโครงสร้างที่ต้องการป้องกัน ซึ่ง
โลหะกันกร่อนเหล่านี้จะไม่ใช่โลหะบริสุทธิ์ แต่จะเป็นโลหะผสมซึ่งมี
การเติมธาตุผสมต่างๆลงไปเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้กับโลหะกันกร่อน  

  

รูปที่ 8 แมกนีเซียมกันกร่อน [6] 
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รูปที่ 9 สังกะสีกันกร่อน [7] 

 

รูปที่ 10 อะลูมิเนียมกันกร่อน [8] 
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5.2 กำรเลือกใช้โลหะกันกร่อน 

การเลือกใช้งานโลหะกันกร่อนนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
สมรรถนะของแอโนด โดย 

 แมกนีเซียมกันกร่อน มี Driving voltage สูงจึงเหมาะกับ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความต้านทานไฟฟ้าสูงเช่น ในน้ าจืด และ
ใตดิ้น 

 อะลูมิเนียมกันกร่อน จะเกิดฟิล์มบางที่ผิวได้ง่าย ดังนั้นจึง
ต้องใช้งานในสภาวะที่ประกอบด้วยไอออนคลอไรด์เช่น น้ า
ทะเล  และน้ ากร่ อย  เ พ่ือให้ ฟิล์ มนี้ ถู กท าลายและ
อะลูมิเนียมเกิดการละลายได้ อะลูมิเนียมกันกร่อนมี
จุดเด่นที่การมีความจุกระแสไฟฟ้าสูง จึงใช้ปริมาณได้น้อย 

 สังกะสีกันกร่อน มี Driving voltage ต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับ
โลหะกันกร่อนชนิดอ่ืน จึงต้องใช้งานในสารละลายที่มี
ความต้านทานไฟฟ้าต่ าเช่น ในน้ าทะเล นอกจากนี้สังกะสี
กันกร่อนยังมี Operating potential ไม่ต่ ามากจึงไม่เกิด
การป้องกันที่มากเกินไปหรือ Overprotection ส าหรับ
สังกะสีกันกร่อนมึความจุน้อยกว่าอะลูมิเนียมดังนั้นหาก
ต้องการการจ่ายไฟเท่ากัน ต้องใช้สังกะสีกันกร่อนใน
ปริมาณที่มากกว่าอะลูมิเนียมกันกร่อน 
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ตารางที่ 3 สภาวะการใช้งานของโลหะกันกร่อนชนิดต่างๆ 

ชนิดของโลหะกันกร่อน สภาวะการใช้งาน 
แมกนีเซียมกันกร่อน น้ าจืดและใตดิ้น 
อะลูมิเนียมกันกร่อน น้ าทะเลและน้ ากร่อย 

สังกะสีกันกร่อน น้ าทะเล 
 

โลหะกันกร่อนแต่ละชนิด มีได้หลายขนาดและรูปร่างขึ้นอยู่กับ
การน าไปใช้งาน  โดยขนาดและรูปร่างของโลหะกันกร่อนที่ต่างกัน
จะมีความต้านทานทางไฟฟ้าต่างกัน ซึ่งจะต้องค านึงถึงในการ
ออกแบบระบบการป้องกันการกัดกร่อน 

5.3 สมรรถนะของโลหะกันกร่อน  

ในการที่จะให้โครงสร้างมีศักย์ไฟฟ้าลดลงจนผ่านเกณฑ์ได้นั้น 
สมรรถนะหรือสมบัติทางไฟฟ้าเคมีเป็นสิ่งส าคัญ โดยโลหะกันกร่อน
มีสมบัติส าคัญดังนี้ 

 Operating potential หรือ Anode potential เป็น
ศักย์ไฟฟ้าของโลหะกันกร่อนเมื่อติดอยู่กับโครงสร้างที่
ป้องกัน ซึ่งมีค่าประมาณค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิด (Open 
circuit potential) ส าหรับการวัดค่านี้จะกล่าวถึงในส่วน
การทดสอบโลหะกันกร่อน 
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 Driving voltage เป็นความแตกต่างระหว่างค่า
Operating potential และ Protection potential ของ
โครงสร้าง โดย Driving voltage ควรมีค่าต่ ากว่า 
Protection potential ประมาณ 0.2 โวลต์ ซึ่ง
หมายความว่าหาก Protection potential ของโครงสร้าง
เหล็ก เท่ ากับ  -0 .8  โวลต์  โลหะกันกร่อนจะต้องมี 
Operating potential อย่างน้อย -1.0 โวลต์ จึงจะ
สามารถป้องกันเหล็กจากการกัดกร่อนได้ ซึ่ง Operating 
potential ของโลหะกันกร่อนขึ้นอยู่กับส่วนผสมทางเคมี
ของโลหะกันกร่อนนั้น 

 Anode current capacity หรือ ความจุกระแสของ
แอโนด หมายถึงปริมาณกระแสไฟฟ้า(อิเลคตรอน) ที่โลหะ
กันกร่อนจ่ายให้กับโครงสร้างในหนึ่งหน่วยเวลาต่อน้ าหนัก
ของโลหะกันกร่อน โดยความจุกระแสของแอโนดนี้มีหน่วย
เป็นแอมแปร์ชั่วโมงต่อกิโล (Ah Kg-1) ซึ่งหมายความว่า
หากต้องการการจ่ายไฟหรือจ่ายอิเลคตรอนที่เท่ากัน 
แอโนดที่มีความจุกระแสมาก จะใช้ในปริมาณที่น้อยกว่า 
ในขณะที่แอโนดที่มีความจุน้อย เพ่ือให้เกิดการป้องกัน
อย่างมีประสิทธิผลจึงจ าเป็นต้องใช้ปริมาณมาก ซึ่งการใช้
แอโนดในปริมาณมากนอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองแล้ว 
ยังส่งผลถึงน้ าหนักท่ีเพ่ิมข้ึนหากต้องมีการติดในเรือ 
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 Consumption rate เป็นอัตราการเสียเนื้อของโลหะกัน
กร่อน ซึ่งเป็นส่วนกลับของ Anode capacity โดย 
consumption rate มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อแอมแปร์ต่อ
ปี (kg A-1 year-1) 

 Anode efficiency หรือ ประสิทธิภาพของแอโนด เป็น
ร้อยละของความจุของแอโนดจริงเทียบกับความจุตาม
ทฤษฎี (Theoretical capacity) ตามสูตร 
 

𝐴𝑛𝑜𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =
𝐴𝑛𝑜𝑑𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦

𝑇ℎ𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 
× 100%  

โดยค่า Operating potential, anode capacity, 
consumption rate และ anode efficiency เป็นค่าเฉพาะของ
แต่ละสูตรการผลิตของโลหะกันกร่อน ดังตาราง ซึ่งค่าเหล่านี้จะใช้
ในการค านวณเพ่ือออกแบบระบบป้องกันการกัดกร่อนของ
โครงสร้าง 
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ตารางที่ 4 ค่าศักย์ไฟฟ้าและความจุของโลหะกันกร่อนชนิดต่างๆ [2] 

ชนิดของ                 
โลหะกันกร่อน 

Anode potential       
(V vs Ag/AgCl/ Seawater) 

Max. anode 
capacity  (A h kg-1) 

Al-Zn-Hg -1.0 ถึง -1.05 2830 
Al-Zn-Sn -1.0 ถึง -1.05 2600 
Al-Zn-In -1.05 ถึง -1.15 2700 
Zn-Al-Cd -1.05 780 
Mg-Mn -1.70 1230 

Mg-Al-Zn -1.50 1100-1230 
 

จะเห็นได้ว่าสมบัติของโลหะกันกร่อนขึ้นอยู่กับสูตรและการ
ผลิตโลหะกันกร่อน ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

5.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อสมรรถนะของโลหะกันกร่อน 

5.4.1 องค์ประกอบทางเคมี 

องค์ประกอบทางเคมีของโลหะกันกร่อน เป็นปัจจัยส ำคัญ
ต่อสมรรถนะหรือสมบัติทำงไฟฟ้ำเคมีของโลหะกันกร่อนมำก
ที่สุด ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีหรือสูตรของการผลิตนี้เป็นได้ทั้งสูตร
พ้ืนฐานของการผลิตโลหะกันกร่อนตามมาตรฐาน หรือมีการ
ปรับแต่งเพื่อให้ได้สมบัติที่ดีขึ้นได้   

  



 
21 

5.4.2    สารเจือปน (Impurities) 

 เหล็ก ส่งผลเสียต่อสมรรถนะของโลหะกันกร่อนทั้ง 3 
ชนิด  เพราะจะท าให้ความจุกระแสลดลง และ Operating 
potential ของแอโนดเพิ่มขึ้นหรือแอโนดละลายได้ยากข้ึน  

 ทองแดงและนิกเกิล ต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับ
ที่ต้องการ มิฉะนั้นจะส่งผลเสียกับสมรรถนะของโลหะกันกร่อนได้ 
Alloying additions 

ขีดจ ากัดของส่วนผสมต่างๆควรเป็นไปตามตารางที่ 5 โดย
ต้องมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภำพ 

ตารางที่ 5 ขีดจ ากัดของส่วนผสมต่างๆในโลหะกันกร่อน[2] 

Alloying/Impurities Zn-base Al-base 
Zn Bal. 2.5-5.75 
Al 0.1-0.5 Bal. 
In N/A 0.015-0.040 
Cd  0.07  0.002 
Si N/A  0.12 
Fe  0.005  0.09 
Cu  0.005  0.003 
Pb  0.006 N/A 

 ธาตุผสม (Alloying additions) 
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การเติมธาตุผสมมีจุดประสงค์ทั้งเพ่ือลดผลเสียของสารเจือปน
และเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้กับโลหะกันกร่อนเช่น เพ่ือลด operating 
potential เพ่ิม driving potential เพ่ิม anode capacity ลดการ
เกิดฟิล์มบนผิวของโลหะกันกร่อนเพ่ือให้เกิดการละลาย และปรับ
สมบัติทางกลของผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนเพ่ือให้หลุดออกจากโลหะ
กันกร่อนได้ง่าย เพ่ือให้เกิดการละลายได้ต่อเนื่อง 

5.4.2.1 ธาตุผสมในสังกะสีกันกร่อน :  

 อะลูมิเนียม ช่วยให้แอโนดละลายอย่างสม่ าเสมอ  
 แคดเมียม ช่วยให้ผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนอ่อนตัวและ

หลุดออก แต่แคดเมียมส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมจึงหลีกเลี่ยง 
และมีการพัฒนาเป็นสูตรต่างๆดังตารางที่ 6 
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5.4.2.2 ธาตุผสมในอะลูมิเนียมกันกร่อน 

ปกติอะลูมิเนียมจะมีฟิล์มบางที่เสถียร (Passive film)ปกคลุม
ที่ผิวเพ่ือป้องกันการกัดกร่อน เมื่อน ามาใช้งานเป็นอะลูมิเนียมกัน
กร่อนที่ต้องเกิดการละลายออกฟิล์มบางนี้จะต้องไม่เสถียร และมี
การปรับธาตุเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะต่างๆ และมีหลายสูตร (ตารางที่ 7)
ดังนี้ 

 ปรอท อินเดียม และดีบุก เป็นธาตุผสมที่ใส่ลงไปใน
การผลิ ต ในปริ มาณน้ อยๆ  เ พ่ือลดศั กย์ ไฟ ฟ้า  (Operating 
potential) ของแอโนดลง (กัดกร่อนได้ง่ายขึ้น) และยังเป็นตัวช่วย
ไม่ ใ ห้ อ ะลู มิ เ นี ย ม เ กิ ด ฟิ ล์ มบ า งที่ เ ส ถี ย ร  ( Depassivators) 
อะลูมิเนียมกันกร่อนนั้นจึงละลายได้ง่ายขึ้น แต่ปรอทส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อมจึงมีการหลีกเลี่ยงและพัฒนาอะลูมิเนียมกันกร่อนตาม
สูตรใหม่ Al-Zn-In และ Al-Zn-Sn ดังตาราง 

 สังกะสี ช่วยให้ลดศักย์ไฟฟ้าของแอโนดลง โดยปกติ
จะมีการเติมสังกะสีได้มากถึง 5% แต่หากเติมสังกะสีมากกว่านี้จะ
ไม่ได้ส่งผลดีต่อสมบัติของอะลูมิเนียมกันกร่อน แต่หากเติมสังกะสี
น้อยกว่า 0.9% จะส่งผลต่อสมรรถนะของอะลูมิเนียมกันกร่อน
เล็กน้อย 

 ไทเทเนียมและโบรอน ช่วยปรับสภาพเกรนให้เล็กลง 
ท าให้การละลายสม่ าเสมอมากขึ้น 

  



 
25 

ตารางที่ 7 องค์ประกอบทางเคมีของอะลูมิเนียมกันกร่อน[2] 

 

5.4.2.3 ธาตุผสมในแมกนีเซียมกันกร่อน 

แมกนีเซียมกันกร่อนที่มีใช้อยู่มี 2 สูตรได้แก่ Mg-Mn และ Mg-
Al-Zn ดังตาราง โดยธาตุที่มีผลต่อสมรรถนะเป็นดังนี้ 

 แมงกานีส การเติมแมงกานีสเพ่ือลดผลเสียจากการ
เหล็กท่ีมีอยู่ในโลหะ 
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 อะลูมิเนียม สังกะสี แมงกานีส ช่วยลด Operating 
potential ของแมกนีเซียมกันกร่อนและเพ่ิมความจุแอโนด เมื่อ
เปรียบเทียบกับแมกนีเซียมบริสุทธิ์ 

ด้วยความที่แมกนีเซียมกันกร่อนมี Driving voltage สูงกว่า
อะลูมิ เนียมและสั งกะสีกันกร่อน จึงนิยมใช้แมกนี เซียมใน
สิ่งแวดล้อมท่ีมีความต้านทานสูงเช่น ในดิน และในน้ าจืดเป็นต้น 

ตารางที่ 8 องค์ประกอบทางเคมีของแมกนีเซียมกันกร่อน[2] 
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5.4.3 การผลิต 

ในการผลิตโลหะกันกร่อน สูตรหรือองค์ประกอบทางเคมี
ของโลหะกันกร่อนเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เปลี่ยนแปลงไป โดยการผลิต
โลหะกันกร่อนส่วนใหญ่สามารถท าได้หลายวิธีเช่น การหล่อโดยใช้
แรงโน้มถ่วง (Gravity casting) การหล่อแบบต่อเนื่อง 
(Continuous casting) หรือ ใช้การอัดขึ้นรูป (Extrusion) โดย
กระบวนการผลิตจะส่งผลถึงโครงสร้างทางกายภาพ(Physical 
structure) ของโลหะกันกร่อน ดังนี้ 

 การเย็นตัว  ส่ งผลต่อการแยกตัวของธาตุผสม 
(Segregation) ซึ่งท าให้เกิดการกัดกร่อนแบบไม่สม่ าเสมอขึ้นได้ 

 รูพรุน และ ส่ิงสกปรก  ท าให้โลหะกันกร่อนเกิดการ
แตกได้ระหว่างใช้งาน 

 รอยร้าว ที่อาจเกิดจากการเย็นตัวที่ เร็วเกินไป
ระหว่างการผลิต ซึ่งอาจใช้สารปรับสภาพเกรนช่วยลดปัญหาดัง
กล่าง 

 การยึดติดกับขาที่จะน าไปติดกับโครงสร้าง ก้อน
แอโนดต้องมีการยึดกับขาได้เป็นอย่างดี ไม่มีรูพรุน โดยต้องเตรียม
ผิวขาเหล็กโดยการยิงทรายก่อนการหล่อไม่เกิน 12-24 ชั่วโมงเพ่ือ
เพ่ิมการยึดเกาะและอิเลคตรอนสามารถส่งผ่านไปได้ดี โดยขาที่ใช้
ส่วนใหญ่ท าจากเหล็ก แต่ส าหรับสังกะสีและแมกนีเซียมกันกร่อน
อาจใช้ขาท่ีเป็นเหล็กกัลวาไนซ์(เหล็กชุบสังกะสีเหลว หรือ เหล็กชุบ
สังกะสีด้วยไฟฟ้า)ได้ 
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5.4.4 สิ่งแวดล้อมท่ีใช้งาน 

 อุณหภูมิ อุณหภูมิการใช้งานมีผลต่อสมรรถนะของ
โลหะกันกร่อน เช่นกรณี Al-Zn-In จะมีความจุลดลงเมื่อใช้งานใน
ทะเลที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 70oC  

 H2S การใช้งานในสภาวะที่มี H2S ซึ่งเกิดจากจุลชีพ
เช่น ในโคลนใต้ทะเล จะท าให้ความจุของ Al-Zn-In ลดลงถึง 16% 
และไม่สามารถท างานได้ 

 ควำมต้ำนทำนของสิ่งแวดล้อม และปริมำณคลอ
ไรด์  อะลูมิเนียมกันกร่อนต้องการการใช้งานในสภาวะที่มีคลอไรด์
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดฟิล์มบางที่เสถียร โดยเมื่อความเค็ม (Salinity) 
ลดลง จะท าให้ความจุของอะลูมิเนียมกันกร่อนลดลง (จ่ายไฟได้
น้อยลง) และศักย์ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน (ละลายออกยากขึ้น)  

 ความนิ่ งของสารละลาย  ( Stagnant)  หาก
สภาพแวดล้อมที่ใช้งานนั้นเป็นน้ านิ่ง จะท าให้อะลูมิเนียมกันกร่อน
เกิดฟิล์มที่เสถียรขึ้นมาได้ 
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6 กำรผลิตอะลูมิเนียมในสภำวะกึ่งแข็งด้วยเทคนิครำง
เทหล่อเย็น 

6.1 ทฤษฎีเบื้องต้น 

กระบวนการหล่อโลหะในสภาวะกึ่งแข็งเป็นกระบวนการขึ้นรูป
โลหะโดยการหล่อในขณะที่โลหะมีการแข็งตัวเป็นบางส่วน โดยมี
การควบคุมโครงสร้างเกรนของโลหะส่วนที่แข็งตัวให้มีลักษณะแบบ
ก้อนกลม (Globular Structure) แตกต่างจากกระบวนการหล่อ
ทั่วไปที่มีโครงสร้างเป็นเดนไดรท์ (Dendritic Structure) ดังแสดง
ในรูปที่ 11  

  
(ก) โครงสร้างเดนไดรท์ (ข) โครงสร้างเกรนกลม 

รูปที่ 11 โครงสร้างของชิ้นงาน [9] 

อนุภาคของของแข็งที่เกิดขึ้นในโลหะหลอมเหลวท าให้
โลหะกึ่งแข็งมคีวามหนืดมากกว่าโลหะหลอมเหลว โลหะกึ่งแข็งจึงมี
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พฤติกรรมการไหลตัวในแม่พิมพ์แบบราบเรียบ ลดการเกิดกับดัก
อากาศและการเกิดโพรงหดตัว ชิ้นงานที่ ได้จึงมีข้อบกพร่องใน
ชิ้นงานหล่อ (Casting Defect) ลดลง ผิวส าเร็จของชิ้นงานดี และมี
สมบัติทางกลสูงขึ้น 

การควบคุมโครงสร้างเกรนของโลหะกึ่งแข็งให้มีลักษณะ
แบบก้อนกลมท าได้หลายเทคนิค แต่ละเทคนิคมีข้อดีและข้อจ ากัด
แตกต่างกันไป เทคนิคการเทผ่านรางเทหล่อเย็น (Cooling Plate 
Technique) เป็นเทคนิคที่เครื่องมือและอุปกรณ์ไม่มีความซับซ้อน 
สามารถประกอบเสริมเข้ากับเครื่องมือและอุปกรณ์ของงานหล่อ
ทั่วไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 12 ท าให้ต้นทุนในการผลิตไม่แตกต่างจาก
กระบวนการหล่อทั่วไป เหมาะส าหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานหล่อที่มี
ความซับซ้อนไม่มากนัก  

เทคนิคการเทผ่านรางเทหล่อเย็นท าให้เกิดเกรนกลม 
เนื่องจากโลหะหลอมเหลวบางส่วนเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วขณะ
สัมผัสผนังรางเทหล่อเย็น ซึ่งเกิดจากการถ่ายเทความร้อนระหว่าง
โลหะหลอมเหลวกับผนังรางเทหล่อเย็น ท าให้อุณหภูมิลดต่ าลง
เพียงพอที่ท าให้เกิดของแข็งหรือนิวคลีไอ (Nuclei) ขึ้นที่ผนังรางเท
หล่อเย็น นิวคลีไอที่เกิดมีการโตขึ้นและหลุดออกจากผนังรางเท
หล่อเย็น เนื่องจากความเค้นเฉือนที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงและการ
ไหลของโลหะหลอมเหลวลงสู่ แม่ พิมพ์ ดั งนั้น เมื่ อ เท โลหะ
หลอมเหลวต่อไปเรื่อย ๆ ท าให้ได้อนุภาคของแข็งที่มีลักษณะกลม
ปนอยู่กับของเหลว อนุภาคของแข็งนี้ ไปขัดขวางการโตของเดน



 
31 

ไดรท์ในทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ได้มีลักษณะกลมและ
ละเอียดขึ้น  

 

 
(ก) 

 
(ข) 

รูปที่ 12 (ก) การหล่อแบบทั่วไป และ (ข) การหล่อใน
สภาวะกึ่งแข็ง 
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การเทโลหะหลอมเหลวผ่านรางเทหล่อเย็นให้ได้โครงสร้าง
เกรนกลมในชิ้นงาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการหล่อ ได้แก่ อุณหภูมิใน
การเทโลหะหลอมเหลว ระยะทางที่โลหะหลอมเหลวไหลบนรางเท
หล่อเย็น และมุมเอียงของรางเทหล่อเย็น ซึ่งหากมีโลหะหลอมเหลว
ไหลอยู่บนรางเทหล่อเย็นเป็นระยะเวลานานเกินไปมีผลท าให้โลหะ
หลอมเหลวมีสถานะเป็นของแข็งก่อนไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ หรือ หาก
ระยะเวลาหรือระยะทางในการเทสั้น มีผลท าให้ได้โลหะหลอมเหลว
ที่มีของแข็งที่เกิดการหลุดออกจากผิวของรางเทหล่อเย็นน้อย ดัง
แสดงในรูปที่ 13 ซึ่งเป็นภาพที่เปรียบเทียบให้เห็นถึงปริมาณของ
ของแข็งที่เกิดขึ้นกับขนาดเกรนที่เติบโตหลังจากที่โลหะหลอมเหลว
เกิดการแข็งตัวในแม่พิมพ์ หากท าการเทโลหะหลอมเหลวลงสู่ราง
เทหล่อเย็นในอุณหภูมิที่พอเหมาะ คือ อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิ
หลอมเหลว 30 องศาเซลเซียส และใช้รางเทหล่อเย็นเอียง 60 
องศา จะท าให้เกิดผลึกของแข็งในปริมาณมาก ส่งผลท าให้ชิ้นงานมี
ขนาดเกรนละเอียด แต่หากท าการเทโลหะหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูง
กว่าหรือต่ ากว่าอุณหภูมิดังกล่าว หรือท าการเทโลหะหลอมเหลวลง
บนรางเทหล่อเย็นที่มีมุมเอียงมากกว่าหรือน้อยกว่า 60 องศา จะท า
ให้มีผลึกของแข็งเกิดขึ้นน้อย และส่งผลท าให้ชิ้นงานมีขนาดเกรน
ใหญ่  [10] 
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รูปที่ 13 กลไกการเกิดเกรนกลมบนจากรางเทหล่อเย็น [10] 

การศึกษาการเย็นตัวและก าหนดช่วงอุณหภูมิเทของโลหะ
หลอมเหลวเป็นสิ่งจ าเป็นต้องท าก่อนหล่อชิ้นงาน โดยน าโลหะที่
ต้องการทราบช่วงอุณหภูมิเทไปหลอม จากนั้นปล่อยให้เย็นตัวใน
อากาศ โดยจุ่มเทอร์โมคัปเปิลลงในโลหะหลอมเหลว เพ่ือวัด
อุณหภูมิและเก็บข้อมูล บันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ
เวลา น าค่าที่ได้มาสร้างกราฟการเย็นตัว (Cooling Curve) ดัง
แสดงตัวอย่างในรูปที่ 14 จากกราฟการเย็นตัวของอะลูมิเนียมเกรด 
A356  พบว่า ช่วงอุณหภูมิก่ึงแข็งอยู่ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 570-
610 องศาเซลเซียส ในขณะที่อะลูมิเนียมกันกร่อนสูตร Al-5Zn-
0.02In มีช่วงอุณหภูมิกึ่งแข็งอยู่ในช่วงอุณหภูมิประมาณ 620-646 
องศาเซลเซียส เป็นต้น  
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(ก) อะลูมิเนียมเกรด A356 

 

(ข) อะลูมิเนียมกันกร่อนสูตร Al-5Zn-0.02In 

รูปที่ 14 กราฟการเย็นตัวของอะลูมิเนียมผสม 
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6.2 กระบวนกำรผลิตอะลูมิเนียมกันกร่อนด้วยกระบวนกำรหล่อ
ในสภำวะกึ่งของแข็งด้วยเทคนิครำงเทหล่อเย็น 

การผลิตอะลูมิเนียมกันกร่อนด้วยกระบวนการหล่อใน
สภาวะกึ่งแข็งด้วยเทคนิครางเทหล่อเย็น ควรเทอะลูมิเนียมกัน
กร่อนหลอมเหลวลงบนรางเทหล่อเย็นเอียง 60 องศา ใน
บรรยากาศแก๊สอาร์กอน (รูปที่ 12 (ข)) จากกราฟการเย็นตัว
ของอะลูมิเนียมกันกร่อนในรูปที่ 14 (ข) ควรเลือกใช้อุณหภูมิ
เทในช่วง 660-680 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิเริ่มเกิด
การแข็งตัว  10-30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเทและระยะ
ทางการเทจ าเป็นต้องปรับตามขนาดและความซับซ้อนของ
ชิ้นงานหล่อ โดยก่อนการหล่อชิ้นงานจริงควรทดลองปรับให้ได้
อุณหภูมิของโลหะหลอมเหลวที่บริเวณปลายรางก่อนไหลเข้าสู่
แม่พิมพ์อยู่ในช่วงประมาณ 640 องศาเซลเซียส  

 

7 กำรทดสอบสมบตัิทำงไฟฟ้ำเคมีของโลหะกันกร่อน
เพ่ือควบคุมคุณภำพ 

ใ น คู่ มื อ นี้ อ้ า ง อิ ง ก า ร ท ดส อบ ตา ม  Recommended 
Practice DNVGL-RP-B401 June 2017 [11] ซึ่งใช้ในการควบคุม
คุณภาพในระดับห้องปฏิบัติการ โดยสามารถใช้ทดสอบได้ทั้ง
อะลูมิเนียมกันกร่อนและสังกะสีกันกร่อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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7.1 อุปกรณ์ที่ใช้ 

 ชิ้นงานทดสอบ เป็นแท่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
10  1 มม. ยาว 90  5 มม. เจาะรูขนาดประมาณ 2 มม.เพ่ือ
เสียบ Banana plug  

 ขั้วมาตรฐานชนิด Ag/AgCl/3M KCl (หากเป็นขั้ว
มาตรฐานชนิดอื่นต้องแปลงค่า) 

 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (Ppower supply) 
 น้ า ทะ เลธ รรมชาติ ที่ ส ะอาดและมี คว าม เค็ ม 

(Salinity) อย่างต่ า 30% หรือน้ าทะเลสังเคราะห์ตามมาตรฐาน 
ASTM D1141 ปริมาตรอย่างต่ า 10 ลิตรต่อชิ้นงาน  

 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 
 อุปกรณ์วัดประจุไฟฟ้า (Ah) 

 

7.2 รำยละเอียดกำรทดสอบสมบัติทำงไฟฟ้ำเคมี  

1) น าชิ้นงานที่เตรียมขึ้นมาล้างน้ าไหล (rinsed) ล้าง
ด้วยแอลกอฮอล์ และเป่าให้แห้ง จากนั้นชั่งน้ าหนักชิ้นงานด้วย
เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง และบันทึกน้ าหนัก 

2) น าเทปกาวพันรอบชิ้นงานด้านบนประมาณ 40 มม. 
โดยเหลือความยาวของชิ้นงานทดสอบที่จะจุ่มลงในสารละลาย
ประมาณ 50 มม.ดังรูป 



 
37 

3) แช่ชิ้นงานไว้ตรงกลางของท่อเหล็กที่มีพ้ืนที่ผิว(ส่วนที่
สัมผัสกับสารละลาย) มากกว่าพื้นท่ีผิวของชิ้นงานประมาณ 20 เท่า 
หรือ ท่อเหล็กควรมีพ้ืนที่ประมาณ 400 ตารางเซนติเมตร ดังรูปที่ 
15 

 

 

รูปที่ 15 ชุดทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าเคมีของโลหะกันกร่อน[12] 

4) ต่อชิ้นงานทดสอบเข้ากับขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้า
กระแสตรง และต่อท่อเหล็กเข้ากับขั้วลบ หากมีการทดสอบหลาย
ชิ้นงานสามารถต่อแต่ละชิ้นงานเข้ากับเครื่องจ่ายไฟตัวเดียวได้ 

5) ใช้เครื่องวัดประจุไฟฟ้าต่อเข้ากับระบบเพ่ือวัดประจุ
(Ah) ดังแผนภาพรูปที่ 16 
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รูปที่ 16 การต่อแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องวัดประจุ
เข้ากับระบบทดสอบโลหะกันกร่อน[12] 

6) จา่ยไฟจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามความหนาแน่น
กระแสไฟฟ้าดังนี้ 

วันที่ 1 จ่ายไฟฟ้า  1.5 mA/cm2 
วันที่ 2 จ่ายไฟฟ้า  0.4 mA/cm2 
วันที่ 3 จ่ายไฟฟ้า  4.0 mA/cm2 
วันที่ 4 จ่ายไฟฟ้า  1.5 mA/cm2 

7) ท าการวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของโลหะกันกร่อน (Anode 
potential) หรือ closed circuit potential ในแต่ละวันก่อนการ
เปลี่ยนค่าการจ่ายไฟฟ้า โดยวัดเทียบกับขั้วไฟฟ้ามาตรฐานชนิด 
Ag/AgCl หากวัดโดยใช้ luggin capillary ควรให้ปลาย capillary 
อยู่ห่างจากผิวที่ต้องการวัดประมาณ 1 มิลลิเมตร แต่หากไม่มี 
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capillary ควรวางต าแหน่งของขั้วมาตรฐานให้ใกล้กับผิวชิ้นงาน
มากที่สุด ดังรูป 

 

รูปที่ 17 การวัดศักย์ไฟฟาโลหะกันกร่อนหรือClosed-circuit 
potential [12] 
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8) หลังการทดสอบเสร็จสิ้น น าชิ้นงานที่ทดสอบไป
ก าจัดผลิตภัณฑ์การกัดกร่อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 อะลูมิเนียมกันกร่อนท าโดยแช่ในสารละลายผสม
ระหว่างโครเมียมไตรออกไซด์ 20 กรัมและกรด
ฟอสฟอริก 30 มิลลิลิตร ในน้ า 1 ลิตร เป็นเวลา 
10 นาท ี

 สังกะสีกันกร่อนในสารละลายแอมโมเนียคลอไรด์ 
อ่ิมตัวเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 

จากนั้นล้างน้ า ล้างด้วยแอลกอฮอล์ เป่าให้แห้งและชั่งน้ าหนัก
ด้วยเครื่องชั่งละเอียดทศนิยม 4 ต าแหน่ง 

9) ค านวณหาความจุทางไฟฟ้าเคมี (Electrochemical 
Capacity) ;   (Ah/kg) จากสูตร 

𝜀 =
(𝑐 ∙ 1000)

∆𝑊
 

C  คือ ประจุไฟฟ้าทั้งหมด (Ah) 
W คือ น้ าหนักท่ีหายไป (กรัม) 
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7.3 เกณฑ์ที่ยอมรับของกำรทดสอบสมบัติทำงไฟฟ้ำเคมี 

ส ำหรับอะลูมิเนียมกันกร่อน 

 ความจุทางไฟฟ้าเคมีอย่างต่ า 2,500 Ah/Kg. 
 Closed circuit potential : -1.05 โวลต์ ในช่วงสุดท้าย

ของการทดสอบ  

ส ำหรับสังกะสกีันกร่อน 

 ความจุทางไฟฟ้าเคมีอย่างต่ า 780 Ah/Kg. 
 Closed circuit potential : -1.00 โวลต์ ในช่วงสุดท้าย

ของการทดสอบ  
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8 กำรทดสอบควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำระหว่ำงโลหะกัน
กร่อนและขำเหล็ก 

ตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลีย (AS2239) ได้มีการ
ทดสอบความต้านทานไฟฟ้าระหว่างโลหะกันกร่อนและขาเหล็ก 
(Anode to core resistance test) โดยมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า 5 
แอมแปร์ไปยังโลหะกันกร่อน และอ่านค่าศักย์ไฟฟ้าที่โลหะกัน
กร่อน และขาเหล็ก ดังรูปที่ 18 โดย 

ความต้านทาน =  
ค่าศักย์ไฟฟ้าที่อ่านได ้(มลิลโิวลต์) 

ค่ากระแสที่อ่านได้ (แอมแปร)์
 

 

รูปที่ 18 การวัดความต้านทานระหว่างโลหะกันกร่อนและขาเหล็ก
[12] 

โดยค่ำควำมต้ำนทำนที่ยอมรับได้ต้อง  0.01 โอห์ม 
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9 กำรติดตั้งโลหะกันกร่อน 

การติดตั้งโลหะกันกร่อน ปัจจัยที่ส าคัญคือการเชื่อมต่อ
ระหว่างขาเหล็กกับโครงสร้าง ต้องมีการเชื่อมให้แน่นหนา เพ่ือให้
อิเลคตรอนจากโลหะกันกร่อนผ่านไปตามขาเหล็กและไปยัง
โครงสร้างได้ อย่างไรก็ตามหากโลหะกันกร่อนมีขนาดเล็กลงหรือ
หมด อาจมีการเปลี่ยนโลหะกันกร่อนใต้น้ าได้  

 

รูปที่ 19 การเปลี่ยนโลหะกันกร่อนใต้น้ า [13] 
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10 กำรตรวจสอบกำรป้องกันกำรกัดกร่อน 

ในการตรวจสอบการป้องกันการกัดกร่อนให้ท าการวัด
ศักย์ไฟฟ้าของโครงสร้างนั้นหรือบริเวณนั้นๆเทียบกับอิเลคโทรด
มาตรฐาน Ag/AgCl ในกรณีของเหล็กหากมีศักย์ไฟฟ้า -0.80 
V/Seawater แสดงว่าการป้องกันนั้นมีประสิทธิผล ดังเกณฑ์ในห้ว
ข้อ 3.1 

 

รูปที่ 20 การตรวจสอบการป้องกันการกัดกร่อนในเรือ[14] 
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