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Fundamentals of Corrosion Engineering III

 การกัดีกร่อนหรือ “Corrosion” นั�นเป็ันการเสืำ�อมสำภาพของโลัหะเนื�องจัากปัฏิิกิริย์า
เคมีไฟื้ฟื้้าที�เกิดีข่�นระหว่างตัวโลัหะแลัะสำิ�งแวดีลั้อม ซ่�งสำ่งผ่ลัให้ปัระสำิทธีิภาพในการรับภาระ
ทางกลัของแลัะอาย์ุการใช้งานของโครงสำร้างทางวิศ์วกรรมนั�นลัดีลัง ปััญหาของการกัดีกร่อน
ย์ังสำ่งผ่ลัต่อความเสำีย์หาย์ทางเศ์รษัฐศ์าสำตร์ในหลัาย์ปัระเทศ์ทั�วโลัก โดีย์ค่าใช้จั่าย์เนื�องจัาก
ความเสำีย์หาย์แลัะการปั้องกันการกัดีกร่อนนั�นสำามารถ่ปัระมาณิไดี้ถ่่ง 3-4% ของผ่ลัิตภัณิฑ์์
มวลัรวมของปัระเทศ์ ดีังนั�น ความเข้าใจัในการกัดีกร่อนของโลัหะในเชิงวิศ์วกรรมเพื�อการ
ตรวจัสำอบแลัะปัระเมินความพร้อมของอุปักรณิ์ทางวิศ์วกรรมแลัะการปั้องกันการกัดีกร่อน
จั่งมีความสำำาคัญอย์่างมากต่อวงการอุตสำาหกรรม ในปััจัจัุบันไดี้มีการเรีย์นการสำอนวิชาการ
กัดีกร่อนแพร่หลัาย์มากข่�นในคณิะวิศ์วกรรมศ์าสำตร์แลัะวิทย์าศ์าสำตร์ในหลัาย์ๆ มหาวิทย์าลััย์
เพื�อเป็ันการจััดีเตรีย์มบุคลัากรที�มีความรู้ด้ีานวัสำดุีแลัะการกัดีกร่อนเข้าสู่ำอุตสำาหกรรมแลัะ
การวิจััย์ แต่อย์่างไรก็ตามย์ังมีบุคลัากรในอุตสำาหกรรมจัำานวนมากที�จับการศ์่กษัาจัากสำาขา
วิศ์วกรรมด้ีานอื�นที�ต้องทำางานเกี�ย์วข้องกับด้ีานความเสีำย์หาย์เนื�องจัากการกัดีกร่อนของ
อุปักรณ์ิทางวิศ์วกรรม เช่น วิศ์วกรรมการบำารุงรักษัา ดัีงนั�นหนังสืำอที�เกี�ย์วกับพื�นฐานวิศ์วกรรม
การกัดีกร่อนจ่ังเปั็นอีกหน่�งแหล่ังความรู้ของบุคลัากรดีังกล่ัาวเพื�อใช้ในการปัรับพื�นฐานแลัะ
เพิ�มพูนความเข้าใจัในวิศ์วกรรมการกัดีกร่อนแลัะสำามารถ่นำาไปัปัระยุ์กต์ในงานอุตสำาหกรรมได้ี 
 หนังสืำอพื�นฐานวิศ์วกรรมการกัดีกร่อนเล่ัมนี�จััดีทำาเพื�อให้นิสิำตในระดัีบปัริญญาตรี
ได้ีใช้เพื�ออ่านปัระกอบการเรีย์นวิชาการกัดีกร่อนแลัะนิสิำตระดัีบบัณิฑิ์ตศ่์กษัาไดี้ใช้เพื�อเป็ัน
พื�นฐานในการศ่์กษัาการกัดีกร่อนของโลัหะในระดัีบสูำง หนังสืำอเล่ัมนี�ได้ีเรีย์บเรีย์งโดีย์มีเนื�อหา
บางตัวอย์่างมาจัากโรงงานอุตสำาหกรรมแลัะสำำาหรับรูปัแลัะตารางที�ไม่ได้ีระบุแหล่ังที�มานั�น
เป็ันของผู้่แต่ง ซ่�งข้อมูลัต่างๆ เหล่ัานี�สำามารถ่นำามาใช้ปัระโย์ชน์แลัะเพิ�มเติมความรู้ให้บุคลัากร
ในอุตสำาหกรรมได้ีเข้าใจัง่าย์มากย์ิ�งข่�น 
 ผู้่เขีย์นหวังว่าหนังสืำอพื�นฐานวิศ์วกรรมการกัดีกร่อนเล่ัมนี�จัะมีปัระโย์ชน์ต่อนิสิำต
อาจัารย์์ นักวิจััย์ แลัะบุคลัากรในอุตสำาหกรรมแลัะผู้่เขีย์นขอน้อมรับคำาติชม แลัะข้อเสำนอแนะ
จัากผู้่อ่านทางไปัรษัณีิย์์อิเล็ักทรอนิกส์ำของผู้่เขีย์น (thee.c@ku.th) เพื�อให้ผู้่เขีย์นจัะได้ีดีำาเนิน
การปัรับปัรุง แก้ไขให้หนังสืำอเล่ัมนี�มีความสำมบูรณ์ิมากย์ิ�งข่�น

 ผ่ศ์.ดีร.ธีีร์ เชาวนนทปััญญา
 21 พฤษัภาคม 2564
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การเสืำ�อมสำภาพของโครงสำร้างเนื�องจัากการกัดีกร่อน

การกัดีกร่อนที�เกิดีข่�นบริเวณิรอบๆแนวเชื�อมของถ่ังบรรจัุ 
ผ่ลิัตภัณิฑ์์
ความเสีำย์หาย์เนื�องจัากการกัดีกร่อนของท่อที�ใช้ส่ำงถ่่าย์สำารเคมี
ปััญหาการกัดีกร่อนกับศ์าสำตร์วิชาเคมีวัสำดุีศ์าสำตร์แลัะกลัศ์าสำตร์
การกัดีกร่อนของระบบท่อเหล็ักกล้ัา
การผ่ลิัตโลัหะจัากสิำนแร่แลัะการเกิดีการกัดีกร่อนของโลัหะสู่ำสำนิม
ปัฏิิกิริย์าเคมีไฟื้ฟ้ื้าที�เกิดีข่�นระหว่างการกัดีกร่อนของสัำงกะสีำกับสำาร 
ลัะลัาย์กรดีไฮโดีรคลัอริก
การเกิดีฟิื้ล์ัมแพสำซิพที�มีสำมบัติป้ัองกันการกัดีกร่อนของโลัหะ
อัตราการกัดีกร่อนเฉลัี�ย์ของเหลั็กกลั้าไร้สำนิมออสำเทนนิติก 
304 แลัะ เหล็ักกล้ัาไร้สำนิมเฟื้อร์ริติก ใช้ในสำารลัะลัาย์กรดี
นำ�าหนักที�หาย์ไปัเนื�องจัากการกัดีกร่อนของเหล็ักกล้ัาไร้สำนิม 304 
ที�สูำญเสีำย์ฟิื้ล์ัมแพสำซิพแล้ัวใช้ในสำารลัะลัาย์กรดี
สำภาวะ 2 ขั�วของโมเลักุลันำ�า
การจััดีเรีย์งตัวของโมเลักุลัของนำ�าที�บริเวณิรอย์ต่อของโลัหะ
แลัะสำารลัะลัาย์
สำภาวะของโลัหะไอออนในโลัหะของแข็ง
สำภาวะของโลัหะไอออนในสำารลัะลัาย์
โครงสำร้างที�ผิ่วโลัหะในการเกิดีชั�นไฟื้ฟ้ื้าปัระกบคู่
แบบจัำาลัองของชั�นไฟื้ฟ้ื้าปัระกบคู่
ปัระจุับวกหน่�งหน่วย์แลัะงานที�ใช้ในการเคลืั�อนปัระจุัจัาก A ไปัยั์ง B
การวัดีความต่างศั์กย์์ไฟื้ฟ้ื้าของโลัหะ (M) โดีย์การเพิ�มขั�วไฟื้ฟ้ื้า
คร่�งเซลัล์ัมาตรฐานอ้างอิง
ขั�วไฟื้ฟ้ื้าไฮโดีรเจันมาตรฐาน (SHE)
วิธีีการวัดีขั�วไฟื้ฟ้ื้าคร่�งเซลัล์ัของโลัหะโดีย์ใช้ขั�วไฟื้ฟ้ื้าไฮโดีรเจัน 
มาตรฐาน (SHE)
ความร้อนแลัะงานที�กระทำากับระบบทางอุณิหพลัศ์าสำตร์

สารบัญภาพ
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การเปัลีั�ย์นแปัลังพลัังงานกิบบ์สำในกรณีิ (ก) สำมดุีลั (ข) แบบที� 
เกิดีข่�นเองแลัะ (ค) แบบไม่เกิดีข่�นเอง
การเกิดีความต่างศั์กย์์ไฟื้ฟ้ื้าของโลัหะ
ความสัำมพันธ์ีของพลัังงานกิบบ์สำที�สำภาวะมาตรฐาน ค่าคงที�ของ 
สำภาวะสำมดุีลัแลัะค่าศั์กย์์ ไฟื้ฟ้ื้ามาตรฐานของขั�วไฟื้ฟ้ื้า
เซลัล์ัเคมีไฟื้ฟ้ื้าของสัำงกะสีำแลัะทองแดีง
แผ่นภาพปูัร์แบของอะลูัมิเนีย์ม
แผ่นภาพปูัร์แบของอะลูัมิเนีย์มในส่ำวนของสำมการรีดัีกชันของ 
อะลูัมิเนีย์มไอออน
แผ่นภาพปูัร์แบของอะลูัมิเนีย์มในส่ำวนของสำมการที� 5-1 แลัะ 5-2
แผ่นภาพปูัร์แบของอะลูัมิเนีย์มในส่ำวนของสำมการที� 5-1 ถ่่ง 5-3
แผ่นภาพปูัร์แบของอะลูัมิเนีย์มในส่ำวนของสำมการที� 5-1 ถ่่ง 5-4
แผ่นภาพปูัร์แบของอะลูัมิเนีย์มจัากปัฏิิกิริย์าในสำมการที� 5-1 ถ่่ง 
5-5
แผ่นภาพปูัร์แบของนำ�าที� 25 องศ์าเซลัเซีย์สำ
แผ่นภาพปูัร์แบของเหล็ักที� 25 องศ์าเซลัเซีย์สำ
แนวทางการป้ัองกันการกัดีกร่อนโดีย์ใช้แผ่นภาพปูัร์แบของเหล็ัก
บริเวณิของโครเมีย์มออกไซด์ีในแผ่นภาพปูัร์แบของเหล็ัก
ผ่ลัการทดีลัองการวัดีอัตราการกัดีกร่อนแบบมวลัที�หาย์ไปัต่อเวลัา
การวัดีปัริมาณิแก็สำเพื�อวัดีอัตราการกัดีกร่อน
การวัดีความหนาที�เหลืัออย์ู่ของท่อแลัะภาชนะรับแรงดัีนโดีย์   
สัำญญาณิอัลัตราโซนิกส์ำ
เซลัล์ัเคมีไฟื้ฟ้ื้าของสัำงกะสีำแลัะไฮโดีรเจัน
การกัดีกร่อนของสัำงกะสีำในสำารลัะลัาย์กรดีที�มีไอออนของสัำงกะสีำ
เจืัอปัน
ค่าความหนาแน่นกระแสำแลักเปัลีั�ย์นบนผิ่วของโลัหะต่างชนิดี
กราฟื้โพลัาไรเซชันทางเคมีของขั�วไฟื้ฟ้ื้าไฮโดีรเจัน
การเกิดีความแตกต่างของความเข้มข้นในขณิะเกิดีปัฏิิกิริย์ารีดัีกชัน
ของไฮโดีรเจัน
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กราฟื้โพลัาไรเซชันเนื�องจัากความเข้มข้น
ผ่ลัรวมของโพลัาไรเซชันทางเคมีแลัะเนื�องจัากความเข้มข้น
จัลันพลัศ์าสำตร์ของการกัดีกร่อนของสัำงกะสีำในสำารลัะลัาย์กรดี
จัลันพลัศ์าสำตร์ของการกัดีกร่อนของเหล็ักในสำารลัะลัาย์กรดี
จัลันพลัศ์าสำตร์ของการกัดีกร่อนของเหล็ักในสำารลัะลัาย์กรดี
เซลัล์ัเคมีไฟื้ฟ้ื้าที�ใช้ในการทดีสำอบเพื�อหาเส้ำนโพลัาไรเซชัน
เส้ำนโพลัาไรเซชันที�ได้ีจัากการทดีสำอบ
การกัดีกร่อนแบบสำมำ�าเสำมอ
การกัดีกร่อนของแผ่่นของหลัังคาบ้านที�ทำาจัากเหล็ักเคลืัอบสัำงกะสีำ
การทดีสำอบการกัดีกร่อนของเหล็ักกล้ัาภาย์ใต้บรรย์ากาศ์ของ 
คณิะพาณิิชย์นาวีนานาชาติมหาวิทย์าลััย์เกษัตรศ์าสำตร์ วิทย์าเขต  
ศ์รีราชาร่วมกับมหาวิทย์าลััย์วิทย์าศ์าสำตร์แลัะเทคโนโลัยี์ปัักกิ�ง
การวัดีเพื�อความหนาของอุปักรณ์ิทางวิศ์วกรรมโดีย์คลืั�นอัลัตรา
โซนิกส์ำ
เส้ำนโค้งโพลัาไรเซชันเพื�อหาค่าความหนาแน่นกระแสำการกัดีกร่อน
การกัดีกร่อนแบบแกลัแวนิก

การกัดีกร่อนแบบแกลัแวนิกที�เกิดีกับข้อต่อท่อเหล็ักกับท่อทองแดีง
ศ์ักย์์ไฟื้ฟื้้ามาตรฐานคร่�งเซลัลั์รีดีักชันของทองแดีง ไฮโดีรเจัน 
แลัะเหล็ัก
การหาอัตราการกัดีกร่อนแบบแกลัแวนิกที�เกิดีกับข้อต่อท่อเหล็ัก
กับท่อทองแดีง
การรั�วของท่อเนื�องจัากการกัดีกร่อนแบบรูเข็ม
การย์่ดีติดีแผ่่นโลัหะโดีย์หมุดีย์ำ�าแลัะใช้งานในนำ�าทะเลั
แบบจัำาลัองการกัดีกร่อนภาย์ใต้หย์ดีนำ�าโดีย์ Evans
เส้ำนแอโนดิีกโพลัาไรเซชันแลัะค่าศั์กย์์ไฟื้ฟ้ื้าการกัดีกร่อนแบบ 
รูเข็ม
การกัดีกร่อนแบบรูเข็มภาย์ในหลุัมการกัดีกร่อน
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ภาพสำเก็ตช์ของเกรนแลัะขอบเกรน
การกัดีกร่อนแบบตามขอบเกรนในเหล็ักกล้ัาไร้สำนิมออสำเทนนิติก
การกัดีกร่อนแบบเลืัอกธีาตุของทองเหลืัองแบบเป็ันจุัดี
การกัดีกร่อนแบบเลืัอกธีาตุในทองเหลืัองแบบทั�วไปั
การกัดีกร่อนแบบเซาะล่ักในท่อ
การกัดีกร่อนแบบเซาะล่ักในท่อของอุปักรณ์ิแลักเปัลีั�ย์นความร้อน
ขั�นตอนการเกิดีการเกิดีโพรง
ตัวแปัรที�เกิดีร่วมกันของการแตกจัากการกัดีกร่อนร่วมกับความเค้น
กระบวนของการแตกจัากการกัดีกร่อนร่วมกับความเค้นของ 
โลัหะ
ภาพตัดีขวางของรอย์แตกเนื�องจัากการแตกจัากการกัดีกร่อน
ร่วมกับความเค้นในเหล็ักกล้ัาไร้สำนิม (X200) ความสัำมพันธ์ีของ
กระบวนการทางกาย์ภาพที�เกิดีข่�นในสำาม
ความสำัมพันธี์ของกระบวนการทางกาย์ภาพที�เกิดีข่�นในการ
กัดีกร่อนของโลัหะโดีย์บรรย์ากาศ์
วัฏิจัักรเปีัย์ก-แห้งของกระบวนการกัดีกร่อนโดีย์บรรย์ากาศ์
เซลัล์ัไฟื้ฟ้ื้าเคมีเนื�องจัากการกัดีกร่อนของเหล็ักกล้ัาโดีย์บรรย์ากาศ์ 
โดีย์ 1 หมาย์ถ่่งแอโนดี แลัะ 2 หมาย์ถ่่ง แคโทดี
ขั�นตอนวิธีี PACER LIME ในการปัระเมินระดัีบความรุนแรงของ
การกัดีกร่อนในบรรย์ากาศ์
การทดีสำอบการกัดีกร่อนของวัสำดุีวิศ์วกรรมภาย์ใต้บรรย์ากาศ์ 
ของคณิะพาณิิชย์นาวีนานาชาติ    มหาวิทย์าลััย์เกษัตรศ์าสำตร์ 
วิทย์าเขตศ์รีราชาร่วมกับมหาวิทย์าลััย์วิทย์าศ์าสำตร์แลัะเทคโนโลัยี์
ปัักกิ�ง
กระบวนการในการปัระเมินความรุนแรงของการกัดีกร่อนของ 
ทั�งสำองบรรย์ากาศ์
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สำภาวะอากาศ์โดีย์รวมของ (ก) บรรย์ากาศ์ชาย์ฝั�งแลัะ (ข)
บรรย์ากาศ์ในเมือง
อุณิหภูมิแลัะความชื�นสัำมพัทธ์ีเฉลีั�ย์ในหน่�งวันของ (ก) บรรย์ากาศ์
ชาย์ฝั�งในฤดีูความชื�นตำ�า(ข)บรรย์ากาศ์ชาย์ฝั�งในฤดีูความชื�นสำูง
(ค) บรรย์ากาศ์ในเมืองในฤดูีความชื�นตำ�า แลัะ (ง) บรรย์ากาศ์ใน
เมืองในฤดูีความชื�นสูำง
เวลัาแห่งความเปีัย์กต่อปีัของบรรย์ากาศ์ชาย์ฝั�งแลัะในเมือง
การทดีสำอบแบบเร่งภาย์ใต้วัฏิจัักรเปีัย์กแห้ง
ขั�นตอนการทดีสำอบแบบเร่งภาย์ใต้วัฏิจัักรเปีัย์กแห้งของบรรย์ากาศ์
ชาย์ฝั�งจัำาลัอง
จัลันพลัศ์าสำตร์ของการกัดีกร่อนโดีย์จัากการปัระมาณิจัากกฎ
ลัอการิท่มเชิงเส้ำน
ภาพตัดีขวางของชั�นสำนิม (ก) 10 รอบ (ข) 20 รอบ (ค) 40 รอบ 
แลัะ (ง) 60 รอบ
อัตราการกัดีกร่อนของเหล็ักกล้ัาคาร์บอนผ่สำมตำ�าที�ได้ีจัากการ 
ทำานาย์การกัดีกร่อน
การเรีย์งตัวของโมเลักุลัมีขั�วในทิศ์ทางของสำนามไฟื้ฟ้ื้า (ก) ไม่มี 
การนำาแหล่ังไฟื้ฟ้ื้ากระแสำสำลัับเข้า ไปักระตุ้นระบบ (ข) แลัะ (ค) 
ใช้แหล่ังไฟื้ฟ้ื้ากระแสำสำลัับเข้ากระตุ้นระบบ
การแสำดีงจัำานวนเชิงซ้อนในระนาบเชิงซ้อน
การเชื�อมต่อของอิมพีแดีนซ์ในแบบอนุกรม
การเชื�อมต่อของอิมพีแดีนซ์ในแบบขนาน
แบบจัำาลัองทางไฟื้ฟ้ื้าสำำาหรับขอบเขตของสำารลัะลัาย์แลัะโลัหะ
กราฟื้คร่�งวงกลัมในระนาบเชิงซ้อนของแบบจัำาลัองในรูปั 9-5
แผ่นภาพการจััดีเตรีย์มชุดีทดีสำอบในการทดีลัองอิมพีแดีนซ์ 
สำเปักโทรเชิงเคมีไฟื้ฟ้ื้า
แผ่นภาพโบเดีที�ได้ีจัากการทดีลัองอิมพีแดีนซ์สำเปักโทรเชิงเคมี 
ไฟื้ฟ้ื้า

ตัว
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ภาพิที่่�	10-1
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ภาพิที่่�	10-3
ภาพิที่่�	10-4
ภาพิที่่�	10-5
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216

216
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218
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225
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แผ่นภาพความสัำมพันธ์ีระหว่างเฟื้สำ (   ) กับ ความถี่� (Hz) จัาก
อิมพีแดีนซ์สำเปักโทรเชิงเคมีไฟื้ฟ้ื้า
แผ่นภาพไนควิสำต์ที�มีสำองกระบวนการเข้าสำู่สำภาวะสำมดีุลัใหม่
ภาพสำเก็ตของแผ่นภาพไนควิสำต์ของระบบเคมีไฟื้ฟ้ื้าที�มีกระบวน
การแพร่เข้ามาเกี�ย์วข้อง
แบบจัำาลัองทางไฟื้ฟ้ื้าที�มีการแพร่เข้ามาเกี�ย์วข้อง
หัวตรวจัสำอบในการศ่์กษัาการกัดีกร่อนภาย์ใต้กระบวนการระเหย์
ของสำารลัะลัาย์ชั�นบาง
แบบจัำาลัองทางเคมีไฟื้ฟ้ื้าที�ใช้ในกรณีิศ่์กษัาที� 1
(ก) แผ่นภาพโบเดี แลัะ (ข) แผ่นภาพเฟื้สำ
ความสำัมพันธี์ของค่า       กับความหนาของสำารลัะลัาย์
แบบจัำาลัองทางไฟื้ฟ้ื้าของกรณีิศ่์กษัาที� 2
ผ่ลัของการพล็ัอตจัากแบบจัำาลัองทางไฟื้ฟ้ื้าของกรณีิศ่์กษัาที� 2
การต่ออนุกรมของ     แลัะ    
แผ่นภาพไนควิสำต์
ผ่ลัของการเติมสำารยั์บยั์�งการกัดีกร่อนแบบแอโนดิีกแลัะแคโทดิีก
ปัระเภทของสำารย์ับย์ั�งการกัดีกร่อน
ผ่ลัของการเติมสำารย์ับย์ั�งการกัดีกร่อนแบบแอโนดิีก
ผ่ลัของการเติมสำารย์ับย์ั�งการกัดีกร่อนแบบแคโทดิีก
โครงสำร้างโมเลักุลัของโพลีัฟื้อสำเฟื้ต
ผ่ลัของการเติมสำารย์ับย์ั�งการกัดีกร่อนอินทรีย์์
หลัักการพื�นฐานของการป้ัองกันการกัดีกร่อนแบบแคโทดิีก
การยั์บยั์�งการกัดีกร่อนอย่์างสำมบูรณ์ิโดีย์การป้ัองกันการกัดีกร่อน
แบบแคโทดิีก
การป้ัองกันการกัดีกร่อนแบบแคโทดิีกในตัวอย์่างที� 10-1
การปั้องกันการกัดีกร่อนแบบแคโทดีิกโดีย์การใช้แอโนดีกร่อน
แทนแมกนีเซีย์ม
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ศั์กย์์ไฟื้ฟ้ื้าของแอโนดีกร่อนแทนแมกนีเซีย์ม สัำงกะสีำ แลัะอลูัมิเนีย์ม
การป้ัองกันการกัดีกร่อนแบบแคโทดิีกโดีย์การป้ัอนกระแสำไฟื้ฟ้ื้า
จัากภาย์นอก
ความสำัมพันธ์ีระหว่างศั์กย์์ไฟื้ฟ้ื้าแลัะค่าความหนาแน่นของ  
กระแสำในตัวอย์่างที� 10-2
ปัระเภทของวัสำดุีโลัหะ
การออกแบบเพื�อการหลัีกเลัี�ย์งการสำะสำมของฝุ�นลัะออง นำ�าฝน
แลัะความชื�น
การออกแบบเพื�อหลัีกเลัี�ย์งการสำะสำมของนำ�าฝน (ก) ออกแบบ
อย์่างไม่ถู่กต้องแลัะ (ข) ออกแบบอย์่างถู่กต้อง
การกัดีกร่อนเนื�องจัากการออกแบบรอย์ต่อที�มีการสัำมผั่สำกัน
โดีย์ตรงระหว่างโลัหะ ต่างชนิดีกันที�ไม่ถู่กต้อง
การออกแบบรอย์ต่อที�มีการสัำมผั่สำกันโดีย์ตรงระหว่างโลัหะต่าง
ชนิดีกันที�ถู่กต้อง
การเชื�อมปัระสำานรอย์ต่อ (ก) แนวเชื�อมไม่ต่อเนื�องแลัะ (ข)
แนวเชื�อมต่อเนื�อง
ความแตกต่างของปัริมาณิของออกซิเจันในเกลีัย์ว
การเชื�อมต่อรอย์ต่อโดีย์การบัดีกรี
การออกแบบภาชนะรับแรงดัีนที�ใช้ในการเก็บรักษัาสำารลัะลัาย์
การต่อปัระสำานของโลัหะสำองชนิดีโดีย์การใช้หมุดีตัว
อย่
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บทที่ 1

พ้ืนฐานวศิวกรรมการกัดกรอ่น2

	 ในปััจจุบัันวััสดุุกลุุ่�มโลุ่หะไดุ้เข้้ามามีบัทบัาทสำาคััญในชีีวัิตข้องเรา	โดุยเห็นไดุ้จากการ
ใชี้งานเหลุ่็กกลุ่้าหลุ่ากหลุ่ายชีนิดุเปั็นวััสดุุหลุ่ักในสิ�งก�อสร้างแลุ่ะอุปักรณ์์ทางวัิศวักรรม	เชี�น
สะพาน	โคัรงสร้างอาคัาร	รถยนต์	รถไฟ	รางรถไฟ	เรือข้นส�ง	ระบับัท�อ	แลุ่ะภาชีนะรับัแรงดัุน
รวัมไปัถึงการใชี้โลุ่หะผสมที�มีนำ�าหนักเบัาในอุตสาหกรรม	เชี�น	การนำาอะลุู่มิเนียมผสมมาใชี้
เปั็นโคัรงข้องเคัรื�องบัินแลุ่ะเปั็นข้องใชี้ที�ใกลุ่้ตัวัเชี�น	ภาชีนะใส�อาหารสำาเร็จรูปัแลุ่ะเคัรื�องใชี้
ไฟฟ้า	นอกจากนี�มีการนำาโลุ่หะทองแดุงมาทำาเป็ันท�อนำ�าแลุ่ะสายไฟในบ้ัานเรือน	มีการใช้ีโลุ่หะ
บัางชีนิดุไปัใชี้ในทางการแพทย์	 เชี�น	การใชี้โลุ่หะผสมทดุแทนสะโพกในร�างกายมนุษย์รวัมทั�ง
การนำาโลุ่หะมีคั�านำาใช้ีเป็ันเคัรื�องปัระดัุบัแลุ่ะการใช้ีโลุ่หะสร้างปัระติมากรรมทางศิลุ่ปัะ

	 เมื�อศึกษาตารางธาตุ	พบัวั�ามี	85	ธาตุที�เป็ันธาตุโลุ่หะ[1]	โดุยธาตุโลุ่หะทั�งหมดุเมื�อนำา
มาใช้ีงานในสิ�งแวัดุลุ้่อมมีแนวัโน้มที�เกิดุปัฏิิกิริยากับัสิ�งแวัดุลุ้่อมแลุ่ะเปัลีุ่�ยนสภาพตัวัเองจาก
ข้องแข็้งกลุ่ายเป็ันไอออน	โดุยอัตราการเกิดุปัฏิิกิริยานั�นขึ้�นอยู�กับัสิ�งแวัดุลุ้่อมแลุ่ะส�วันผสมใน
ตัวัโลุ่หะเอง	ซึ่ึ�งปัฏิิกิริยาที�กลุ่�าวัมานั�น	เรียกวั�า	“การกัดุกร�อน”	ดุังนั�นการกัดุกร�อนนั�นเปั็น
ปัรากฎการณ์์ธรรมชีาติแลุ่ะเป็ันกระบัวันการเสื�อมสภาพข้องโลุ่หะที�กระทำาโดุยสิ�งแวัดุลุ้่อม
ซึ่ึ�งผลุ่ให้เกิดุการเสื�อมสภาพข้องสมบััติข้องโลุ่หะ	โดุยการเสื�อมสภาพข้องโลุ่หะเนื�องจากการ
กัดุกร�อน	เชี�น	การเกิดุสนิม	การสูญเสียเนื�อโลุ่หะ	หรือ	การเกิดุการแตกร้าวัในโลุ่หะ[2]	

	 1.1	ความสำำาคัญของการกัดกร่อน

	 การกัดุกร�อนส�งผลุ่ให้อุปักรณ์์แลุ่ะโคัรงสร้างที�มีโลุ่หะเป็ันส�วันปัระกอบัหลัุ่กเกิดุการ
เสื�อมสภาพ	โดุยตัวัอย�างข้องการเสื�อมสภาพข้องโลุ่หะเนื�องจากการกัดุกร�อนที�สามารถพบัเห็น
ไดุ้ใกลุ่้ตัวั	เชี�น	การเกิดุสนิมข้องอุปักรณ์์หรือเคัรื�องใชี้ในคัรัวัเรือน	การรั�วัไหลุ่ข้องนำ�าปัระปัา
ในระบับัท�อที�ใช้ีในบ้ัาน	การเกิดุสนิมข้องรั�วัเหล็ุ่กแลุ่ะการเกิดุสนิมข้องตัวัถังรถยนต์

	 การเสื�อมสภาพข้องโลุ่หะเนื�องจากการกัดุกร�อนที�เกิดุกับัอุปักรณ์์แลุ่ะโคัรงสร้างทาง
วัิศวักรรม	เชี�น	การกัดุกร�อนข้องระบับัท�อแลุ่ะภาชีนะรับัแรงดุันในอุตสาหกรรมปัิโตรเคัมีนั�น
ส�งผลุ่ถึงการสูญเสียคั�าใชี้จ�ายเพื�อการบัำารุงรักษา	การปั้องกันการกัดุกร�อนแลุ่ะการศึกษาเพื�อ
หาปัระเภทข้องโลุ่หะที�มีคัวัามต้านทานการกัดุกร�อนที�เหมาะสมกับัการใชี้งาน	นอกจากนี�
การรั�วัไหลุ่ข้องสารเคัมีที�มีคัวัามดัุนแลุ่ะอุณ์หภูมิสูงจากระบับัท�อหรือภาชีนะรับัแรงดัุนใน
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อุตสาหกรรมอาจส�งผลุ่กระทบัถึงคัวัามปัลุ่อดุภัยข้องผู้ปัฏิิบััติงาน	การสูญเสียรายไดุ้เนื�องจาก
การหยุดุการผลุ่ิตแลุ่ะการเสียหายข้องทรัพย์สินอื�นๆ	สำาหรับัผลุ่ข้องการเสื�อมสภาพเนื�องจาก
การกัดุกร�อนในโคัรงสร้างวิัศวักรรม	เชี�น	โคัรงสร้างทำาจากเหล็ุ่กหรือใช้ีเหล็ุ่กเป็ันวััสดุุเสริมแรง
นั�นส�งผลุ่กระทบัโดุยตรงต�อคัวัามปัลุ่อดุภัยข้องชีีวิัตข้องผู้ใช้ีงานโคัรงสร้างในชีีวิัตปัระจำาวััน[3]

	 ตัวัอย�างคัวัามเสื�อมสภาพเนื�องจากการกัดุกร�อนข้องโคัรงสร้างวิัศวักรรมซึ่ึ�งภายใน
คัอนกรีตมีการเสริมแรงดุ้วัยเหลุ่็กกลุ่้าไดุ้แสดุงในรูปัที�	1-1	ในปััจจุบัันโคัรงสร้างดุังกลุ่�าวัไดุ้ทำา
การบัำารุงรักษาแลุ่ะสามารถใช้ีงานไดุ้ตามปักติ	แต�อย�างไรก็ตามการเสื�อมสภาพข้องโคัรงสร้าง
ดัุงกลุ่�าวันั�นส�งผลุ่กระทบัโดุยตรงต�อคั�าใช้ีจ�ายที�สูงขึ้�นเนื�องจากการตรวัจสอบัแลุ่ะการบัำารุง
รักษารวัมทั�งอาจส�งผลุ่ถึงคัวัามปัลุ่อดุภัยข้องผู้ใช้ีงานโคัรงสร้างดัุงกลุ่�าวัอีกดุ้วัย

รููปท่ี่� 1-1	การเสื�อมสภาพข้องโคัรงสร้างเนื�องจากการกัดุกร�อน

	 	 	 	 		ที�มา:	[4]

1.1.1	ความสำำาคัญของการกัดกร่อนของโลหะ
	 ต่่อความปลอดภััยของมนุษย์

	 การเกิดุการวัิบััติข้องโคัรงสร้างสาธารณ์ะที�มีข้นาดุใหญ�	เชี�นสะพาน	นั�นก�อให้เกิดุ
คัวัามเสียหายไม�เพียงแคั�ตัวัโคัรงสร้างข้องสะพานแต�คัวัามเสียหายดัุงกลุ่�าวัยังส�งผลุ่ถึงชีีวิัต
ข้องมนุษย์ผู้ซึ่ึ�งใชี้สะพานในชีีวัิตปัระจำาวััน	ตัวัอย�างข้องการวัิบััติข้องสะพาน	เชี�น	โคัรงสร้าง
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สะพาน	“Silver	Bridge”	ในปัี	1967	ที�	รัฐโอไฮโอ	ปัระเทศสหรัฐอเมริกา	โดุยการวัิบััติข้อง
สะพานส�งผลุ่ให้มีผู้เสียชีีวัิต	46	ราย	โดุยสาเหตุข้องการวัิบััติเกิดุจากการกัดุกร�อนที�มีชีื�อ
เฉพาะวั�า	“การกัดุกร�อนร�วัมกับัคัวัามเค้ัน”	[3]

	 ปัี	1983	สะพานทางหลุ่วังระหวั�างรัฐข้องปัระเทศสหรัฐอเมริกาที �มีคัวัามยาวั
300	เมตรเกิดุการวัิบััติ	โดุยมีผู้เสียชีีวัิต	3	รายแลุ่ะมีผู้บัาดุเจ็บัจำานวันมาก	โดุยสาเหตุข้อง
การวิับััตินั�นเกี�ยวัข้้องกับัการกัดุกร�อนข้องชิี�นส�วันที�รับัหนัก	[3]

	 ตัวัอย�างข้องคัวัามเสียหายข้องการกัดุกร�อนที�มีผลุ่ต�อคัวัามปัลุ่อดุภัยข้องมนุษย์	เชี�น
การกัดุกร�อนข้องภาชีนะรับัแรงดัุนที�ใช้ีในอุตสาหกรรมเคัมี	โดุยรูปัที�	1-2	แสดุงถึงการกัดุกร�อน
ที�เกิดุข้ึ�นบัริเวัณ์รอบัๆ	แนวัเชีื�อมข้องถังบัรรจุผลุ่ิตภัณ์ฑ์์ที�ทำาจากเหลุ่็กกลุ่้าไร้สนิมเกรดุ	304
ซึึ่�งการกัดุกร�อนดัุงกลุ่�าวัถูกตรวัจพบัก�อนที�ถังบัรรจุผลิุ่ตภัณ์ฑ์์เกิดุคัวัามเสียหาย

รููปท่ี่� 1-2	การกัดุกร�อนที�เกิดุขึ้�นบัริเวัณ์รอบัๆ	แนวัเชืี�อมข้องถังบัรรจุผลิุ่ตภัณ์ฑ์์

	 รูปัที�	1-3	แสดุงถึงการเกิดุคัวัามเสียหายเนื�องจากการกัดุกร�อนข้องท�อที�ใชี้ส�งถ�าย
สารเคัมีโดุยคัวัามเสียหายเกิดุข้ึ�นในบัริเวัณ์เนื�อเชีื�อม	โดุยคัวัามเสียหายดุังกลุ่�าวัถูกตรวัจพบั
ก�อนการใช้ีงาน	
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รููปท่ี่� 1-3	คัวัามเสียหายเนื�องจากการกัดุกร�อนข้องท�อที�ใช้ีส�งถ�ายสารเคัมี

	 ถึงแม้วั�าผลุ่ข้องการกัดุกร�อนนั�นไม�ทำาให้เกิดุอันตรายถึงชีีวิัตแต�ก็นำาไปัสู�การหยุดุ
กระบัวันการผลุ่ิตเพื�อทำาการตรวัจซึ่�อม	ซึ่ึ�งนอกจากคั�าใชี้จ�ายเนื�องจากการตรวัจซึ่�อมแลุ่้วั	ยัง
มีคั�าใช้ีจ�ายข้องคัวัามเสียหายที�เกิดุการสูญเสียโอกาสในการผลิุ่ตอีกดุ้วัย

1.1.2	ความสำำาคัญของการกัดกร่อนของโลหะ
	 ต่่อระบบการเงินหรือเศรษฐกิจ

	 ปััญหาข้องการเกิดุการกัดุกร�อนข้องโคัรงสร้างหรืออุปักรณ์์ทางวิัศวักรรมยังทำาให้เกิดุ
คั�าใชี้จ�ายที�เพิ�มข้ึ�น	เชี�น	คั�าใชี้จ�ายในการบัำารุงรักษา	คั�าใชี้จ�ายในการเปัลุ่ี�ยนแปัลุ่งอุปักรณ์์
คั�าใชี้จ�ายข้องแรงงานแลุ่ะคั�าเสียโอกาสในการผลุ่ิต	โดุยคั�าใชี้จ�ายเนื�องจากข้องการกัดุกร�อน
นั�นแบั�งออกเป็ันทางตรงแลุ่ะทางอ้อม

	 คั�าใช้ีจ�ายเนื�องจากข้องการกัดุกร�อนแบับัทางตรงสามารถแบั�งไดุ้ดัุงนี�	[5-6]
	 -	 คั�าใชี้จ�ายเนื�องจากการเปัลุ่ี�ยนอุปักรณ์์	เชี�น	การเปัลุ่ี�ยนท�อใหม�ใชี้แทนท�อเก�า
	 	 ที�ถูกกัดุกร�อน	
	 -	 คั�าใช้ีจ�ายในการบัำารุงรักษา	เชี�น	การตรวัจสอบัแลุ่ะบัำารุงรักษา	การซึ่�อม	การทาสี
	 -	 คั�าใช้ีจ�ายจากการออกแบับัเพื�อป้ัองกันการกัดุกร�อน	เชี�น	การใช้ีโลุ่หะผสมที�มี
	 	 คัวัามต้านทานการกัดุกร�อนสูง	การใช้ีสารยับัยั�งการกัดุกร�อน	การใช้ีสีเคัลืุ่อบัที�
	 	 ป้ัองกันการกัดุกร�อน
	 สำาหรับัคั�าใชี้จ�ายเนื�องจากข้องการกัดุกร�อนแบับัทางอ้อมนั�น	สามารถพิจารณ์าไดุ้
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ดัุงต�อไปันี�	
	 -	 คั�าใช้ีจ�ายเนื�องจากการหยุดุการผลิุ่ต	เชี�น	การเกิดุการรั�วัไหลุ่ข้องสารเคัมีจาก
	 	 ท�อลุ่ำาเลีุ่ยง	ซึึ่�งทำาให้ต้องมีการหยุดุการผลิุ่ตเพื�อซึ่�อมหรือเปัลีุ่�ยนระบับัท�อ
	 -	 คั�าใช้ีจ�ายเนื�องจากการรั�วัไหลุ่ข้องผลิุ่ตภัณ์ฑ์์	เชี�น	การรั�วัไหลุ่ข้องสารเคัมีจาก
	 	 ท�อลุ่ำาเลีุ่ยงในระบับัการผลิุ่ต
	 -	 คั�าใช้ีจ�ายเนื�องจากการปันเป้ั�อนข้องสารในผลิุ่ตภัณ์ฑ์์	เชี�น	การเกิดุการปันเป้ั�อน
	 	 ข้องสนิมที�เกิดุในนำ�าปัระปัา

	 โดุยคั�าใช้ีจ�ายที�เกิดุขึ้�นจากปััญหาการกัดุกร�อนทั�วัโลุ่กในปีั	2013	นั�นไดุ้มีการปัระเมิน
วั�ามีคั�าถึง	2,505	พันลุ่้านเหรียญดุอลุ่ลุ่าร์	ซึ่ึ�งมีคั�าเท�ากับัร้อยลุ่ะ	3.4	ข้องผลุ่ิตภัณ์ฑ์์มวัลุ่รวัม
ข้องโลุ่ก	[7]	

	 1.2	การศึกษาการกัดกร่อน

1.2.1	ความสำัมพัันธ์์ของปัญหาการกัดกร่อนกับศาสำต่ร์แขนงอื�น

	 รูปัที�	1-4	แสดุงถึงคัวัามสัมพันธ์ข้องปััญหาการกัดุกร�อนกับัศาสตร์วิัชีาเคัมี	วััสดุุศาสตร์
แลุ่ะกลุ่ศาสตร์	 โดุยการศึกษาวัิชีากัดุกร�อนข้องโลุ่หะนั�นเกี�ยวัข้้องโดุยตรงกับัวัิชีาเคัมีแลุ่ะ
วััสดุุศาสตร์แต�อย�างไรก็ตามในบัางสภาวัะข้องการกัดุกร�อนที�มีคัวัามเค้ันหรือคัวัามเค้ันสลัุ่บั
เข้้าร�วัมดุ้วัยเชี�น	การแตกหักโดุยผลุ่ข้องการกัดุกร�อนแลุ่ะคัวัามเค้ันหรือการเกิดุคัวัามเสียหาย
จากผลุ่การกัดุกร�อนร�วัมกับัคัวัามเคั้นสลัุ่บันั�นจำาเป็ันต้องใช้ีคัวัามรู้ดุ้านวิัชีากลุ่ศาสตร์สาข้า
กลุ่ศาสตร์การแตกหักเข้้าร�วัมวิัเคัราะห์ดุ้วัยเชี�นกันหรือในบัางเงื�อนไข้ที�เกิดุผลุ่กระทบัจาก
การไหลุ่เข้้าร�วัมกับัการกัดุกร�อนนั�นจำาเป็ันต้องปัระยุกต์คัวัามรู้ดุ้านกลุ่ศาสตร์ข้องไหลุ่เข้้าร�วัม
วิัเคัราะห์ดุ้วัย ตัว
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รููปท่ี่� 1-4	ปััญหาการกัดุกร�อนกับัศาสตร์วิัชีาเคัมี	วััสดุุศาสตร์แลุ่ะกลุ่ศาสตร์	(ที�มา	:	ดัุดุแปัลุ่งจาก	[6])

	 เราสามารถพิจารณ์าสมการที�	1-1	แลุ่ะตัวัอย�างการวัิเคัราะห์	[3]	เพื�อให้เกิดุคัวัาม
เข้้าใจในหลัุ่กการข้องการวิัเคัราะห์แลุ่ะศึกษาปััญหาการกัดุกร�อน	

														{สิ�งแวัดุลุ้่อม}	+	{โลุ่หะ}	+	{เงื�อนไข้ที�เกี�ยวัข้้อง}	=	{ปััญหาการกัดุกร�อน}	 (1-1)

	 สำาหรับัตัวัอย�างการวิัเคัราะห์	เชี�น	การเกิดุปััญหาการกัดุกร�อนข้องภาชีนะรับัคัวัามดัุน
ที�ทำาจากเหลุ่็กกลุ่้าไร้สนิม	304	โดุยภายในบัรรจุสารที�มีคัลุ่อไรดุ์เปั็นส�วันผสมแลุ่ะอุณ์หภูมิใน
การใชี้งาน	คัือ	50	องศาเซึ่ลุ่เซึ่ียส	เมื�ออ้างอิงสมการที�	1-1	พบัวั�า	สิ�งแวัดุลุ่้อมคัือสารลุ่ะลุ่าย
ที�มีคัลุ่อไรด์ุแลุ่ะอุณ์หภูมิ	50	องศาเซึ่ลุ่เซีึ่ยส	โลุ่หะที�ใช้ีงานคืัอเหล็ุ่กกลุ้่าไร้สนิม	304	เงื�อนไข้ที�
พิเศษก็คัือการรับัคัวัามเคั้นดุึง	ซึ่ึ�งอาจจะอยู�ในรูปัคัวัามเคั้นตกคั้างหรือคัวัามเคั้นที�มาจากการ
ผลิุ่ต	โดุยเมื�อพิจารณ์าจากสมการที�	1-1	แลุ้่วัพบัวั�า	ภาชีนะรับัแรงดัุนดัุงกลุ่�าวัมีโอกาสเสียหาย
จากการแตกจากการกัดุกร�อนร�วัมกับัคัวัามเค้ันไดุ้	

1.2.2	 วิทยาศาสำต่ร์และวิศวกรรมการกัดกร่อน

	 สำาหรับัการศึกษาเรื�องการกัดุกร�อนนั�น	เราอาจจะไดุ้ยินคัำาวั�า	“วัิทยาศาสตร์	แลุ่ะ
วัิศวักรรมการกัดุกร�อน”	บั�อยคัรั�ง	ซึ่ึ�งคัำาถามที�มักจะเกิดุข้ึ�นคัือ	อะไรคัือคัวัามแตกต�างข้อง
บัุคัคัลุ่ากรในสองสายวัิชีานี�	 โดุยทั�วัไปันักวัิทยาศาสตร์ที�ศึกษาการกัดุกร�อนจะทำาการศึกษา
แลุ่ะทำาการทดุลุ่องเพื�อให้ไดุ้องค์ัคัวัามรู้ที�สามารถอธิบัายปัรากฏิการณ์์การกัดุกร�อน	ซึึ่�งสามารถ
นำาไปัใช้ีในการพัฒนาเทคัโนโลุ่ยีการป้ัองกันการกัดุกร�อนต�อไปั	ในข้ณ์ะที�วิัศวักรรมการกัดุกร�อน
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ก็จะนำาองคั์คัวัามรู้นั�นมารวับัรวัมแลุ่ะนำามาปัระยุกต์เพื�อหาวัิธีการปั้องกันการกัดุกร�อนที�
เหมาะสมกับัปััญหาทางดุ้านเศรษฐศาสตร์แลุ่ะเงื�อนไข้การใชี้งานข้องอุปักรณ์์	โดุยทั�งสอง
สาข้าวัิชีานี�คัวัรพัฒนาไปัพร้อมกันแลุ่ะส�งเสริมกัน	โดุยผู้ปัฏิิบััติงานดุ้านการกัดุกร�อน	เชี�น
วิัศวักรการกัดุกร�อน	วิัศวักรเคัรื�องกลุ่แลุ่ะวิัศวักรบัำารุงรักษา	คัวัรมีคัวัามรู้ทั�งสองดุ้าน[3]	เพื�อ
การวิัเคัราะห์ปััญหาที�ชัีดุเจนแลุ่ะสอดุคัลุ้่องกับัสภาวัะการใช้ีงานข้องเคัรื�องจักรแลุ่ะอุปักรณ์์
ในการผลุ่ิต	อีกทั�งเมื�อพบัปััญหาที�ซึ่ับัซึ่้อนข้ึ�น	ผู้ปัฎิบััติงานดุ้านการกัดุกร�อนจะสามารถทราบั
แหลุ่�งที�จะหาคัวัามรู้ในเชิีงลึุ่กเพื�อแก้ปััญหาการกัดุกร�อนไดุ้

	 1.3	บทสำรุป

	 ในบัทนี�เรากลุ่�าวัถึง	คัวัามสำาคััญข้องวัิชีาการกัดุกร�อนแลุ่ะผลุ่กระทบัข้องปััญหาการ
กัดุกร�อนที�มีต�อสังคัมข้องมนุษย์	ซึึ่�งปััญหาข้องการกัดุกร�อนมีผลุ่กระทบัเริ�มตั�งแต�	คัวัามปัลุ่อดุภัย
แลุ่ะเศรษฐกิจ	จากผลุ่กระทบัเหลุ่�านี�ไดุ้แสดุงถึงคัวัามสำาคััญข้องการศึกษาวัิชีาการกัดุกร�อน
โดุยการเรียนรู้วัิชีาการกัดุกร�อนนั�นเกี�ยวัข้้องกับัวัิชีาเคัมีแลุ่ะวััสดุุศาสตร์	 ในบัางปััญหาข้อง
การกัดุกร�อนจำาเปั็นต้องใชี้องคั์คัวัามรู้ดุ้าน	กลุ่ศาสตร์	เพื�อทำาการวัิเคัราะห์ปััญหาไดุ้ถูกต้อง
บัทบัาทข้องวิัทยาศาสตร์แลุ่ะวิัศวักรรมการกัดุกร�อนนั�นคัวัรเดิุนไปัพร้อมกันแลุ่ะมีคัวัาม
สอดุคัลุ้่องกันซึึ่�งส�งผลุ่ที�ดีุต�อการพัฒนาคัวัามรู้ทั�งในเชิีงลึุ่กแลุ่ะในเชิีงปัฏิิบััติต�อวังการข้อง
ผู้ปัฏิิบััติงานดุ้านการกัดุกร�อน
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	 แบบฝึึกหัดท้ายบท

	 1.	 การกัดุกร�อนเกิดุข้ึ�นรอบัตัวัข้องเรา	ข้อให้ยกตัวัอย�างการเกิดุการกัดุกร�อนที�พบัเห็น
	 	 ในชีีวิัตปัระจำาวััน
	 2.	 จากปััญหาในข้้อที�	1	ข้อให้เสนอวิัธีในการป้ัองกันการกัดุกร�อน
	 3.	 จากรูปัที�	1-4	ให้พิจารณ์าปััญหาการเกิดุออกซิึ่เดุชัีนข้องโลุ่หะที�อุณ์หภูมิสูงวั�าเกี�ยวัข้้อง
	 	 กับัศาสตร์ใดุบ้ัางแลุ่ะแตกต�างจากปััญหาการเกิดุคัวัามลุ้่าอย�างไร
	 4.	 ระบับัท�อเหลุ่็กกลุ่้าหุ้มฉนวันแลุ่ะใชี้งานในอุณ์หภูมิสลุ่ับั	30-60	องศาเซึ่ลุ่เซึ่ียสแลุ่ะ
	 	 สภาวัะอากาศที�ชีื�น	เมื�อระบับัท�อดุังกลุ่�าวัใชี้งานไปั	4	ปัีแลุ่้วัจึงทำาการเปัิดุฉนวันเพื�อ
	 	 การตรวัจสภาพท�อ	ผลุ่จากการตรวัจสอบั	พบัการกัดุกร�อนดุังแสดุงในรูปั	ให้ใชี้สมการ
	 	 ที�	1-1	ในการวิัเคัราะห์ปััญหา

รููปท่ี่� 1-5	การกัดุกร�อนข้องระบับัท�อเหล็ุ่กกลุ้่า

	 5.	 จากข้้อ	4	ให้หาแนวัทางในการแก้ปััญหาการกัดุกร�อนที�เกิดุในระบับัท�อตัว
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