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ปจ จบุนัจะพบความเสยีหายเน่ืองจากการกดักรอน

และแตกราวของวัสดุประเภทโลหะตามสถาน

ที่ตางๆ เชน สิ่งปลูกสราง อาคารเกา คานใตสะพาน ชุด

เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ถังเก็บผลิตภัณฑ และ

โลหะที่ประกอบในงานอากาศยาน เปนตน โดยที่ไมทราบ

สาเหตุว าสภาวะแวดลอมนั้นมีสารออกฤทธิ์กัดกรอน

ประกอบกับมีแรงตานภายในเนื้อวัสดุจากแรงดึงกระทํากับ

โลหะ แรงตานภายในนี้จะเปนแรงตานตกคาง จะทําความ

เสยีหายกับโลหะใหเกดิการกดักรอน และพบวาในเนือ้โลหะ

มีรอยราวเล็กๆ ปริมาณท่ีสูง ในการพิจารณาการกัดกรอน

และแตกราวเนือ่งจากแรงตานภายในเนือ้วสัดเุรยีกวา Stress 

Corrosion Cracking (SCC) ทาํใหตองเลอืกวสัดทุีเ่หมาะสม

กบัสภาพแวดลอมรวมท้ังวสัดตุองมสีภาพความแรงตานทีส่งู

พอทีจ่ะไมใหเกิดการแตกราว ซึง่โดยทัว่ไปจะพบบรเิวณรอย

เชือ่ม นักวทิยาศาสตรและวศิวกรสวนใหญตระหนกัถงึปญหา

และหาทางแกไขโดยเลอืกวสัดทุีป่องกนัการเกดิการกัดกรอน 

และวสัดนุัน้ยงัคงมคีวามสามารถและประสทิธภิาพในการใช

งานที่อยูในระดับการยอมรับที่จะใหเกิดการกัดกรอน เชน

จากการกัดกรอนของเหล็กในถังปฏิกรณเราจะเห็นไดชัด

วาการใชงานจะยอมรับที่ความเสี่ยงตํ่าเทานั้น ซึ่งปจจุบัน

การออกแบบจะเนนเพียงดานความแข็งแรงของโครงสราง

หรือออกแบบตามกระบวนการผลิตเทานั้น

การกัดกรอนรวมกับแรงตานภายในเนื้อวัสดุ
การกัดกรอนจากแรงตานภายในท่ีเกิดข้ึนเปนการ

กระทํารวมกันระหวางสิ่งแวดลอม แรงตานจากการดึง และ

การปองกันการกัดกรอนและแตกราวจากแรงตานภายในเนื้อวัสดุ 

ณัฐเขต หมูทอง*

แรงตานภายในที่สะสมในผลิตภัณฑ เชน น็อตและสกรู เมื่อ

ถกูวางไวในสิง่แวดลอมทีเ่อือ้ตอการกดักรอนผลติภณัฑ การ

กัดกรอนจะถูกสะสมตัวอยูระหวางน็อตและสกรู ผลิตภัณฑ

เหลานีจ้ะเร่ิมสะสม แรงตานจากการดึงขึน้บนสกรูกอใหเกิด

การแตกราวในที่สุด สวนการแตกหักนั้นจะพบบริเวณตาม

ขอบและแตกผากลางเนื้อในของวัสดุประเภทโลหะ

ลักษณะพิเศษการกัดกรอน
1. ปรากฏการณนี้จะเกิดเฉพาะในโลหะผสมเทานั้น 

ในโลหะบริสุทธิ์ไมเกิด

2. ประเภทของส่ิงแวดลอมที่จะใหเกิดการแตกหัก

นั้นมีลักษณะเฉพาะตัวสําหรับโลหะผสมแตละชนิด

3. การอบชุบดวยความรอนทําใหโครงสรางเปลี่ยน

ไปมีผลกับการแตกหัก

4. การชบุหรอืเคลอืบโลหะทีป่องกนัการผกุรอน การ

แตกราว ดวยโลหะอื่น เปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด 

* นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ โครงการฟสิกสและวิศวกรรม
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การปองกันการแตกหักเสียหาย 
การเลือกวสัด ุสิง่แรกในการปองกนัการเกดิ แตกราว 

คอืการออกแบบและการกอสราง โดยพจิารณาการเลือกวสัดุ

ที่ลดความเสี่ยงในการเกิดแตกราวในสภาพแวดลอมนั้นๆ 

รวมทั้งการพิจารณาโดยกระบวนการผลิตและการขึ้นรูปที่

ถูกตอง สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมที่เห็นไดชัด ในกรณีชิ้น

งานตองสัมผัสนํ้าท่ีอุณหภูมิสูง จะเปนปจจัยท่ีใหเกิดการ

กัดกรอนและแตกราวสูง และดานกายภาพควรเลือกชิ้น

งานโลหะที่มีคาความตานแรงดึงที่สูง จะชวยลดโอกาสการ

เกิด การกัดกรอนและแตกราว ในบางครั้งการกําหนดวัสดุที่

จะชวยตานการกัดกรอนทําใหผูผลิตจะตองใชคาใชจายที่สูง

การควบคุมแรงตานภายในเนือ้วสัด ุสิง่หนึง่ทีจ่าํเปน

คือการลดแรงตานในเนื้อโลหะ หรือแรงที่กระทํากับผิววัสดุ 

ซึ่งจะสามารถปองกันการเกิด การกัดกรอนและแตกราว

โดยปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกลาใชกรรมวิธีทางความ

รอนที่เรียกวา การอบออน (Annealing) ในทางปฏิบัติ 

ชิ้นงานขนาดใหญจะเลือกชิ้นสวนบริเวณแนวเชื่อมหรือ

ชิ้นสวนที่หลอ

การควบคุมสิ่งแวดลอม การกัดกรอนและแตกราว

จะพิจารณาองคประกอบของสภาพแวดลอม ซึ่งเราควบคุม

สิ่งแวดลอมไดเพียงบางสวน เพื่อลดความรุนแรงของสภาวะ

แวดลอมนัน้ โดยเลอืกโลหะท่ีทนทานตอสภาพแวดลอม การ

ใชสารยับยั้งบนผิวโลหะ การชุบหรือเคลือบโลหะที่ปองกัน

การผกุรอน ดวยโลหะอืน่ ตวัอยางกรณถีงัเกบ็หรอืถงัปฏกิรณ

ในอุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอาหาร นั้น มีโอกาสที่

จะสัมผัสกับนํ้าตลอดเวลา จําเปนตองลดสารที่จะกัดกรอน

ในนํ้าเชน สารประเภทคลอไรด ซึ่งมีสภาวะเปนกรด เมื่อ

ละลายอยูในนํ้า โดยใหนํ้าผานระบบการแลกเปลี่ยนไอออน 

และอกีกระบวนการท่ีสามารถเพ่ิมความสามารถการปองกนั

การกัดกรอนและแตกราว คือเพิ่มอิเล็กตรอนใหกับวัสดุ

โลหะ โดยเคลือบโลหะที่ปองกันการผุกรอนหรือแตกราว 

ดวยโลหะอื่น หรือแยกชิ้นสวนที่จะสัมผัสกับสิ่งแวดลอมนั้น 

ออกจากระบบ โดยการชบุผวิโลหะเชนสงักะส ีแคดเมียม ซึง่

ธาตเุหลานีม้ศีกัยภาพสงูทนตอการกดักรอนจงึเปนทีน่ยิมใน

อตุสาหกรรมเหล็กกลา แตปจจุบนัไดยกเลิกการใช แคดเมียม 

เนือ่งจากเปนธาตุทีก่อพิษตกคางกบัส่ิงแวดลอม และ การใช

สารประเภทโพลิเมอรทาบนผิววัสดุ ทาสี หรือเคลือบดวย

พลาสติก เพ่ือปองกนัไมใหผิวของโลหะสัมผัสกบันํา้และแกส

ออกซิเจน เปนวิธีที่สะดวกและใหผลดีในการปองกัน

การทดสอบหาคาแรงตานภายในของวสัดแุละการ
วัดความหนาผิวเคลือบ

สําหรับการทดสอบนั้นจะพิจารณาคาแรงตาน

ภายในของวัสดุ เพื่อทราบถึงคาแรงสูงสุดที่จะไมใหเกิด 

กัดกรอนและแตกราว และการหาคาความหนาที่นอยที่สุด

ในการเคลือบผิวบนชิ้นงานเพื่อปองกันการสัมผัสชิ้นงานกับ

สิ่งแวดลอมโดยวิธีเหนี่ยวนําแมเหล็ก 

การทดสอบวสัดุโลหะโดยการดึงทีอ่ณุหภมูหิองโดยใช

เครื่องทดสอบอเนกประสงค หาคาสมบัติเชิงกล จะแสดงใน

เชงิปรมิาณ ในขัน้ปฐมภมูจิะเปนการวดัแรง และความยาวที่

เปลี่ยนไป ซึ่งจะถูกแสดงผลในรูปแรงตานภายใน 

การวัดความหนาผิวเคลือบโดยวิธีเหนี่ยวนําแมเหล็ก 

เปนการวัดความหนาผิวเคลือบบนเหล็กและอลูมิเนียม ซึ่ง

ใชสารอะซิโตนเปนสารทําความสะอาดผิวหนาชิ้นงาน แลว

นําหัวทดสอบสัมผัสบริเวณท่ีจะทดสอบแลวอานคา ก็จะ

สามารถทราบความหนาที่เคลือบบนผิวโลหะนั้น 
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สรุป
อิทธิพลการกัดกรอนแตกราวเนื่องจากแรงตานใน

เนื้อวัสดุ ไดแก อุณหภูมิ องคประกอบสารละลาย องค

ประกอบของโลหะ ขนาดแรงตานภายในของโครงสรางของ

โลหะ ซึ่งแนวทางการปองกันควรเลือกโลหะที่ทนทานตอ

สภาพแวดลอมทีใ่ชงาน พจิารณาลดแรงตานภายในทีก่ระทาํ

กับโลหะหรือโดยลดความรุนแรงของสภาวะแวดลอม โดย

เคลอืบโลหะทีป่องกนัการผกุรอน การแตกราว ดวยโลหะอืน่ 

และใชสารยบัยัง้ เพือ่ยดือายวุสัดแุละลดความเสีย่งความสูญ

เสียที่จะเกิดขึ้น ในการนี้กรมวิทยาศาสตรบริการใหบริการ

ทดสอบหาคาแรงตานในเนือ้วสัดุเปนการทดสอบแบบการดงึ

ที่อุณหภูมิหองโดยใชเครื่องทดสอบอเนกประสงค ชวงการ

ใชงาน 0-400 กโิลนวิตัน ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 6892-1: 

2009 (E) และบริการทดสอบหาคาความหนาผิวเคลือบบน

ผิวโลหะโดยวิธีเหนี่ยวนําแมเหล็ก ในชวงความหนา 0-500 

ไมโครเมตร ตามมาตรฐาน ASTM B 499-1996 , ISO 

2178-1982 ผูสนใจสามารถติดตอสอบถามและขอรับบรกิาร

ไดที่โครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
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