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บทคัดย่ อ
การศึกษาอิทธิ พลของโครงสร้ างทางจุลภาคของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีต่อสมบัติความต้ านทานการกัดกร่ อน
ทาได้ โดยการชุบเคลือบสังกะสีบนแผ่นเหล็กด้ วยสารเคมีเกรดการค้ าระบบด่าง โดยใช้ กระแสไฟฟ้าในการเคลือบ 3
ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ หลังจากการชุบสังกะสีแล้ วได้ นาชิ ้นงานดังกล่าวมาทาพาสซิเวชั่นสี
ด าและเคลื อ บด้ วยสาร Top coat จากนั น้ จึ ง ท าการวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ างผลึก ของผิ ว เคลื อ บด้ วยเทคนิ ค X-ray
diffraction และตรวจสอบลักษณะผิ วเคลือ บด้ วยกล้ อ งจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และท าการวิเคราะห์
ทดสอบสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนด้ วยวิธี Salt spray test อ้ างอิงตามมาตรฐาน ASTM B117 รวมทั ้งเทคนิค
ท า ง เค มี ไ ฟ ฟ้ า ได้ แ ก่ Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) แ ล ะ เท ค นิ ค Potentiodynamic
polarization ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
ผลการศึกษาพบว่า เหล็กชุบสังกะสีที่ใช้ กระแสตรง และกระแสไซน์ ให้ โครงสร้ างสังกะสีโดยมีระนาบ (110)
เป็ นระนาบหลัก ในขณะที่การใช้ กระแสพัลส์จะมีระนาบ (100) เป็ นระนาบหลัก โดยการทาพาสซิเวชัน่ สีดาและเคลือบ
Top coat ไม่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างของสังกะสี จากการตรวจสอบลักษณะโครงสร้ างทางจุลภาคพบการ
ปกคลุม อย่ างสม่ าเสมอของชั ้นเคลือบพาสซิ เวชั่นและ Top coat บนผิ วเคลือ บสังกะสีในทุ กชุดการทดลอง ทัง้ นี ผ้ ล
การศึกษาสมบัติความต้ านทานการกัดกร่ อนของผิวเคลือบด้ วยวิธีการทดสอบทัง้ 2 วิธีคือ การทดสอบการกัดกร่อ น
แบบละอองเกลือและวิธีทางเคมีไฟฟ้า แสดงให้ เห็นว่า โครงสร้ างของผิวเคลือบสังกะสีที่เตรี ยมขึ ้นจากการใช้ รูปแบบ
กระแสที่ต่างกันคือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ ไม่สง่ ผลที่เด่นชัดต่อสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของ
ผิวเคลือบ แต่การทาพาสซิเวชัน่ สีดาต่อด้ วยการเคลือบ Top coat มีผลทาให้ ผิวเคลือบมีสมบัติความต้ านทานการกัด
กร่อนที่ดีขึ ้นตามลาดับ

iii

Abstract
This research investigates the influence of microstructure of galvanized steel on its corrosion
resistance. The test samples are prepared by the electrodeposition process, using a commerciallyavailable alkaline electrolyte and 3 types of current waveforms, namely direct, pulse, and sine-curve.
Subsequently, the galvanized samples are applied with a black chromate-based passivation layer and a
clear top-coat layer. Their microstructure is examined using X-ray diffractometry (XRD) and scanning
electron microscopy (SEM). The corrosion resistance of the samples is assessed with the salt spray test,
following the ASTM B117, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), and potentiodynamic
polarization in 5 wt.% NaCl solutions.
The study shows that the specimens prepared with the direct and sine-curve currents exhibits
(110) crystallographic orientation, whereas those prepared with the pulse current shows (100) preferred
orientation. The passivation and top-coat layers do not affect the microstructure of the zinc layer, and
cover uniformly on the zinc layer for all sets of samples. The corrosion resistant results obtained from salt
spray testing and electrochemical testing revealed that the microstructure of zinc coatings prepared by
using different applied current waveforms including direct, pulse, and sine-curve do not influence
obviously on their corrosion resistance. While black passivation followed by top coating provide a
significant improvement on corrosion resistance of the coatings, respectively.
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เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและเซลล์ที่ใช้ ในการชุบเคลือบสังกะสีบนแผ่นเหล็ก
แสดงการชุบสังกะสีด้วยชุด Hull cell
เครื่องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือและลักษณะการวางชิ ้นงานทดสอบ
ชุดอุปกรณ์ทดสอบการกัดกร่อนด้ วยเครื่องโพเทนชิโอมิเตอร์
ลักษณะแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่เตรียมขึ ้นจากน ้ายาชุบเกรดการค้ าระบบด่าง ใช้ กระแสไฟฟ้าในการ
ชุบสังกะสี 3 ชนิ ด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ โดยเปรี ยบเที ยบระหว่า งการท า
พาสซิเวชัน่ สีดา และการทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat
ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะผิวเคลือบของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ใช้ กระแสไฟฟ้าในการชุบสังกะสี
3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อน-หลังการทาพาส
ซิเวชัน่ สีดา และหลังการทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat
ลักษณะภาคตัดขวางของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรง โดยเปรียบเทียบระหว่าง a)
ก่อนการทาพาสซิเวชั่นสีดา b) หลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา c) หลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา + Top
coat
XRD patterns ของผิวเคลือบของแผ่ นเหล็กชุบ สัง กะสีและผ่านการท าพาสซิเวชั่น สีดา โดยเป็ น
ชิ ้นงานที่ เตรี ยมขึน้ จากการชุบโดยใช้ กระแสไฟฟ้า 3 ชนิด คื อ a) กระแสตรง b) กระแสพัลส์ c)
กระแสไซน์
XRD patterns ของผิว เคลือ บของแผ่น เหล็กชุบ สังกะสีที่เตรี ยมขึน้ จากการชุบโดยใช้ กระแสตรง
โดยเปรียบเทียบระหว่าง a) ก่อนการทาพาสซิเวชัน่ สีดา b) หลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา c) หลังการ
ทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat
ลักษณะพื ้นผิวของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่เตรี ยมขึ ้นจากระบบต่างๆ ภายหลังการทดสอบ
salt spray ชุดที่ 1 ที่ระยะเวลาการทดสอบ 24 และ 72 ชั่วโมง
ลักษณะพื ้นผิวของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่เตรี ยมขึ ้นจากระบบต่างๆ ภายหลังการทดสอบ
salt spray ชุดที่ 2 ที่ระยะเวลาการทดสอบ 24 ชัว่ โมง
กราฟ Nyquist และเส้ น โพลาไรเซชั่น ของแผ่ นเหล็กชุบสังกะสีชุดที่ 1 ที่เตรี ยมขึ ้นจากน ้ายาชุบ
เคลือบเกรดการค้ าระบบด่างที่ใช้ กระแสไฟฟ้าในการเคลือบสังกะสี 3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแส
พัลส์ และกระแสไซน์ และผ่ านการท าพาสซิ เวชั่น สีดา ในสารละลายโซเดี ยมคลอไรด์ 5% โดย
น ้าหนัก
กราฟ Nyquist และเส้ น โพลาไรเซชั่น ของแผ่ นเหล็กชุบสังกะสีชุดที่ 2 ที่เตรี ยมขึ ้นจากน ้ายาชุบ
เคลือบเกรดการค้ าระบบด่าง ที่ใช้ กระแสไฟฟ้าในการเคลือบสังกะสี 3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแส
พัลส์ และกระแสไซน์ และผ่า นการทาพาสซิเวชั่น สีดา ในสารละลายโซเดี ยมคลอไรด์ 5% โดย
น ้าหนัก
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สารบัญรู ป (ต่ อ)
หน้ า
รูปที่ 3.10

รูปที่ 3.11

รูปที่ 3.12
รูปที่ 3.13

รูปที่ 3.14

รูปที่ 3.15

รูปที่ 3.16

รูปที่ 3.17

กราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่เตรียมขึ ้นจากการชุบโดยใช้ กระแสตรง กระแส
พัลส์ และกระแสไซน์ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างหลังการทาพาสซิเวชั่น สีดา และหลังการทาพาส
ซิเวชัน่ สีดา + Top coat ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
เส้ น โพลาไรเซชั่น ของแผ่ น เหล็กชุบ สังกะสีด้ว ยไฟฟ้ าที่ เตรี ยมขึน้ จากการชุบ โดยใช้ กระแสตรง
กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างหลังการทาพาสซิเวชั่นสีดาและหลังการท า
พาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
ลักษณะแผ่ นเหล็กที่ ผ่านการชุบ สังกะสีโดยใช้ CTSD เป็ นสารเติม แต่งที่ระดับความเข้ ม ข้ นต่างๆ
โดยทาการชุบด้ วยความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลา 10 นาที
ภาพแสดงแผ่ น เหล็กชุบ สังกะสี (บน) และภาพจาลองลักษณะผิ วเคลือบสังกะสีบ นแผ่ น เหล็ก
(ล่าง) จากการศึกษาการชุบด้ วยชุด Hull cell ที่กระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้ สารเติม
แต่งชนิด (a) 40 ml/L CTSD และ (b) สารเติมแต่งเกรดการค้ าในสารละลายชุบเคลือบ
ภาพถ่ายจาก SEM แสดงลักษณะโครงสร้ างทางจุลภาคของผิวชุบสังกะสี ที่ความหนาแน่นกระแส
2 A/dm2 เป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้ สารเติมแต่งชนิด (a) 40 ml/L CTSD และ (b) สารเติมแต่งเกรด
การค้ า
กราฟ Nyquist ของ (a) แผ่นเหล็กก่อนการชุบและแผ่นเหล็กหลังการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้
สารเติ ม แต่ ง ชนิ ด (b) สารเติ ม แต่ งเกรดการค้ า และ (c) 40 ml/L CTSD โดยท าการทดสอบใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
เส้ นโพลาไรเซชันของ (a) แผ่นเหล็กก่อนการชุบและแผ่นเหล็กหลังการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้
สารเติ ม แต่ ง ชนิ ด (b) สารเติ ม แต่ งเกรดการค้ า และ (c) 40 ml/L CTSD โดยท าการทดสอบใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
ลักษณะแผ่ นเหล็กที่ผ่านการชุบสังกะสีโดยใช้ สารเติมแต่งชนิด CTSD ก่อนและหลังการทดสอบ
Salt spray test อ้ างอิงตามมาตรฐาน B117 ที่ระยะเวลาการทดสอบ 24, 48, 72 และ 120 ชัว่ โมง
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1

บทที่ 1
บทนำ
เหล็กเป็ นวัสดุพื ้นฐานที่สาคัญและมีการใช้ งานกันมากในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้ าง
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร
เป็ นต้ น ด้ วยสมบัติเด่นในด้ านความแข็งแรง ความเหนียว และความทนทานต่อการสึกหรอ อย่างไรก็ตามข้ อด้ อยที่
สาคัญของเหล็ก คือ การเกิดสนิม ซึง่ จะส่งผลให้ เหล็กเกิดการเสือ่ มสภาพ แนวทางหนึ่งในการป้องกัน คือ การเคลือบ
ผิวเหล็กไม่ให้ สมั ผัสกับบรรยากาศ ซึง่ สังกะสีเป็ นโลหะที่ได้ รับความนิยมในการนามาใช้ ชบุ เคลือบเหล็ก เนื่องจากมี
ราคาถูกและสังกะสียงั มีสมบัติที่ต่างจากโลหะชนิดอื่นคือ มีสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนแบบคาโทดิกจากการที่มี
ค่า standard electrode potential ที่ต่ากว่าเหล็ก (Zn= -0.76 V, Fe = -0.44 V) ดังนั ้นเมื่ออยู่ภายใต้ สภาวะที่
ก่อให้ เกิดการกัดกร่อน ผิวเคลือบสังกะสีซงึ่ มีความว่องไวต่อปฏิกิริยามากกว่าจึงเกิดการกัดกร่อนก่อนเนื ้อเหล็ก
การเคลือบสังกะสีบนผิวเหล็กสามารถทาได้ ใน 3 วิธีการ คือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อน การเคลือบสังกะสี
แบบใช้ ไฟฟ้า และการเคลือบสังกะสีแบบไม่ใช้ ไฟฟ้า ซึ่งวิธีการเคลือบสังกะสีแ บบใช้ ไฟฟ้าเป็ นวิธีการที่มีการใช้ งาน
อย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ และนิยมใช้ ในผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการผิวเคลือบสังกะสีที่สามารถ
ควบคุมความหนาของชั ้นเคลือบได้ และมีผิวเรียบ สวยงาม
ปั จจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าอยู่เป็ นจานวนมากโดยมี
การผลิตด้ วยระบบที่ใช้ ไซยาไนด์ และระบบที่ไม่ใช้ ไซยาไนด์ ซงึ่ แบ่งออกได้ เป็ นแบบกรดและแบบด่าง ซึง่ เทคโนโลยีและ
สารเคมีที่ ใช้ ในกระบวนการเคลือบเป็ นปั จจัยสาคัญ ที่มี บทบาทในการกาหนดลักษณะของผิว เคลือ บ ได้ แก่ ความ
สม่าเสมอของผิวเคลือบ ความมันเงา อัตราเร็วในการชุบเคลือบ และยังมีผลต่อผิวเคลือบภายหลังการทา passivation
โดยข้ อมูลจากการศึกษาในงานวิจยั ที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่า เทคโนโลยีและสารเคมีที่ใช้ ในกระบวนการเคลือบจะมีผล
ต่อลักษณะโครงสร้ างทางจุลภาคของผิวเคลือบ
สาหรับงานวิ จัยนี เ้ ป็ นการศึกษาสมบัติของแผ่ นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ าที่ใช้ สารละลายชุบเคลือ บเกรด
การค้ าในระบบด่าง โดยใช้ รูปแบบกระแสในการชุบ 3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ กระแสไซน์ จากนั ้นจึงทาการ
เคลือบพาสซิเวชั่นสีดาและเคลือบ Top coat โดยศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างทางจุลภาคของผิวเคลือบต่อ
สมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของชิ ้นงาน ซึ่งผลการวิ จัยดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
เคลือบสังกะสี โดยสามารถนามาใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินสมบัติความต้ านทานต่อการกัดกร่อนจากโครงสร้ าง
ทางจุ ล ภาคของเหล็ ก เคลื อ บสัง กะสี นอกจากนี ย้ ั ง ได้ ท าการศึ ก ษาทดลองการใช้ สารเติ ม แต่ ง ที่ เตรี ย มขึ น้ ใน
ห้ องปฏิบตั ิการสาหรับการชุบสังกะสีในระบบกรด เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาสารเติมแต่งต่อไป
1.1 กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้ อง
การชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้านั ้น ไอออนของโลหะที่ใช้ เป็ นผิวเคลือบจะเกิดการเคลื่อนที่จากขั ้วบวกไปยัง
ขั ้วลบ โดยกระแสไฟฟ้ าที่ ผ่า นเข้ า ไปในสารละลายนัน้ จะส่งผลให้ ชิ น้ งานที่ ขัว้ แคโทดถูกเคลือ บโดยโลหะที่ อ ยู่ใ น
สารละลาย ซึ่งในที่นี ้ใช้ สงั กะสีเป็ นแอโนด และชิ ้นงานเหล็กเป็ นแคโทดจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโตรไลต์ที่ประกอบด้ วย
สารเติมแต่ง (additives) ได้ แก่ สารที่ทาหน้ าที่ช่วยทาให้ การเคลือบติดของสังกะสีบนผิวเหล็กเป็ นไปอย่างสม่าเสมอ
(carrier) และสารที่ช่วยทาให้ ผิวเคลือบมีความมันเงา (brightener)

2
นับตั ้งแต่อดีตจนถึงช่วงปี 1970 ระบบการชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้ามักใช้ สารประเภทที่มีไซยาไนด์เป็ น
องค์ประกอบ เนื่องจากเป็ นสารที่มีสมบัติช่วยทาความสะอาดผิวเหล็กก่อนการชุบเคลือบไปในตัวจึงทาให้ ได้ ผิวชุบที่ดี
มีความสวยงาม ซึง่ สารเคมีหลักที่ใช้ ในบ่อชุบได้ แก่ Zn(CN)2, ZnO, NaCN, NaOH โดยสารประกอบเชิงซ้ อนของ
สังกะสีจะเป็ นตัวให้ สงั กะสีไปยึดติดบนชิ ้นงาน
ส่วนไซยาไนด์ช่วยทาให้ ชิ ้นงานมีความเรี ยบและผิวมีความเงาใน
ขณะที่ไฮดรอกไซด์จะช่วยทาให้ การละลายของขั ้วบวกดีขึ ้น การสูญเสียของไซยาไนด์ลดลง อัตราเร็วในการเคลือบผิว
สูงขึ ้น โดยปฏิกิริยาการชุบเคลือบที่เกิดขึ ้นเป็ นดังนี ้ [1, 2]
4NaCN + ZnO +H2O
Na2Zn(CN)4 + 4NaOH
หรือ Zn(CN)42- + 4OH-

Na2Zn(CN)4 + 2NaOH
Na2Zn(OH)4 + 4NaCN
Zn(OH)42- + 4CN-

การเติม NaOH ลงไปในน ้ายาจึงเป็ นการลดปริมาณ cyanide zinc complex และเพิ่มปริมาณความเข้ มข้ น
zincate ion ทั ้งนี ้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นที่ขั ้วคาโทดเป็ นดังนี ้
Zn(CN)42- + 2OHZn(OH)2 + 2e-

Zn(OH)2 + 4CNZn + 2OH-

แต่ด้วยข้ อจากัดเรื่องอันตรายของสารเคมีต่อสิง่ แวดล้ อม จึงทาให้ มีการพัฒนาสารประเภทที่ไม่ใช้ ไซยาไนด์
ออกสูต่ ลาดเพื่อใช้ แทนสารเดิม ปั จจุบนั กระบวนการชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นแบบ
ไม่ใช้ ไซยาไนด์ ซงึ่ โดยทัว่ ไปแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ แบบกรดและแบบด่าง [1]
การชุบเคลือบสังกะสีแบบกรดใช้ น ้ายาชุบที่แบ่งออกได้ เป็ น 2 ชนิด คือ ชนิดคลอไรด์ซงึ่ มีองค์ประกอบที่
สาคัญ ได้ แก่ ZnCl2, KCl, NH4Cl, boric acid, additive และชนิดซัลเฟตซึง่ มีองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ แก่ ZnSO4,
aluminiumsulphate, NaCl, boric acid, additive [3] โดยควบคุม pH อยู่ในช่วง 2-6 ที่อณ
ุ หภูมิ 15 – 55 องศา
เซลเซียส [1] ทั ้งนี ้สารเคมีประเภทเกลือคลอไรด์ของโซเดียม อะลูมิเนียม สังกะสีหรือแอมโมเนียม ในน ้ายาชุบจะทา
หน้ าที่เป็ นตัวเพิ่มการนาไฟฟ้าของสารละลาย กรดบอริ คทาหน้ าที่เป็ นบัฟเฟอร์ ควบคุมค่าความเป็ นกรดด่างของน ้ายา
ชุบ การชุบเคลือบวิธีนี ้มีข้อดีคือ มีอัตราการชุบเคลือบเร็ว ได้ ผิวเคลือบที่มีความเงา ต้ นทุนการชุบต่า เหมาะสาหรับ
งานชุบที่เป็ นเหล็กหล่อและเหล็กที่มีคาร์ บอนสูง แต่มีข้อเสียคือ สีผิวเคลือบที่ได้ หลังจากการทา passivation กรณีที่
ต้ องการทาสีดาจะได้ สที ี่ไม่ดาสนิท
และคลอไรด์ที่มีอยู่ในระบบจะเป็ นอันตรายต่อผู้ปฏิบตั ิงานและมีฤทธิ์กัดกร่อน
โครงสร้ างและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
สาหรับปฏิ กิริยาการชุบเคลือบของการใช้ น ้ายาระบบกรดนั ้นได้ มีการอธิ บายปฏิ กิริยาที่ เกิดขึ ้นที่บริ เวณขัว้
คาโทดไว้ ว่ามีความเกี่ยวข้ องกับการดูดซับอะตอมไฮโดรเจนไว้ ที่ขั ้ว (Hads) ดังนี ้ [1]
H+ + eH+ + Hads + e-

Hads
H2

ทั ้งนี ้ปฏิกิริยาการชุบเคลือบของสังกะสีเกิดขึ ้นจากปฏิกิริยารี ดกั ชันของ Zinc ion ในสารละลายและ Zn+ads ที่
ถูกดูดซับไว้ ที่ผิวโลหะดังนี ้
Zn2+ + Zn+ads + eZn2+ + e-

2Zn+ads
Zn+ads

3
Zn+ads + Hads
Zn+ads + e-

Zn + H+
Zn

สาหรับการชุบเคลือบแบบด่างนั ้นมีส่วนประกอบในน ้ายาชุบ ได้ แก่ Zn, NaOH หรือ KOH และสารเติมแต่ง
มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง 15 – 45 องศาเซลเซียส ข้ อเสียของกระบวนการนี ้คือ มีอตั ราการชุบเคลือบช้ าและผิว
มีความเงาน้ อยกว่าการชุบแบบกรด แต่มีจดุ เด่น คือ ได้ ผิวเคลือบที่มีความสม่าเสมอ โดยมีความหนาของผิวเคลือบ
ในช่วง low และ high current density ที่ใกล้ เคียงกัน และสามารถทา passivation สีดาได้ ผลดี นอกจากนี ้ยังมี
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบารุงเครื่องจักรและโครงสร้ างโรงงานจากการกัดกร่อนต่ากว่าการชุบเคลือบแบบกรด [4] ทั ้งนี ้
ปฏิกิริยาของการชุบเคลือบด้ วยน ้ายาแบบด่างเป็ นดังนี ้ [1]
Zn(OH)42Zn(OH)3- + eZn(OH)2ZnOH + e-

Zn(OH)3- + OHZn(OH)2- + OHZnOH + OHZn + OH-

การชุบให้ ได้ ผิวชุบเคลือบที่ดีนั ้นนอกจากจะขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ การเตรียมผิวชิ ้นงาน ปริมาณ
กระแสไฟฟ้า ระยะเวลาการชุบ อุณหภูมิของบ่อชุบแล้ ว ปั จจัยที่มีความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโครงสร้ างของ
ผิวชุบเคลือบก็คือ สารเคมีที่ใช้ เป็ นสารเติมแต่งในน ้ายาชุบเคลือบ
สารเติมแต่งเป็ นสารอินทรี ย์ที่ทาหน้ าที่ 2 บทบาท คือ เป็ น carrier และ brightener โดยในการชุบแบบกรด
นั น้ สารที่ ท าหน้ าที่ เ ป็ น carriers ได้ แก่ polyalcohol, polyamine, fatty alcohols, polyglycolethers และสารที่ มี
ไนโตรเจนชนิด quaternary ส่วน brighteners ได้ แก่ สารประเภท aliphatic, aromatic และ heterocyclic ที่มีหมู่คาร์
บอนิล [1] ส่วนในการชุบแบบด่างนั ้นสารที่มีการมุ่งพัฒนากันมากคือ สารที่ทาหน้ าที่เป็ น carrier ซึง่ ได้ แก่สารประเภท
polyaliphatic amines, aliphatic polyamines, สารที่ได้ จากปฏิ กิริยาระหว่าง heterocyclic ที่มีอะตอมไนโตรเจนกับ
epihalohydrin และ polyamines ซึ่งช่วยปรับ ปรุ งด้ านความมัน เงาของผิวเคลือบ [5] สารพอลิเมอร์ ที่ ประกอบด้ ว ย
quaternary amine ซึ่ง ช่วยแก้ ปัญ หาเรื่ องความสม่า เสมอของผิ วเคลือบเมื่อ ใช้ กับ สารละลายที่มี สงั กะสีในปริ มาณ
ความเข้ มข้ นสูง [6] เป็ นต้ น ส่วน brightener มักเป็ นสารประเภท aromatic aldehydes เช่น vanillin, anisaldehyde,
veratraldehyde สารประกอบซัลเฟอร์ เช่น thioureaและสารพอลิเมอร์ เช่น polyvinylalcohol, polyvinylpyrrolidone
เป็ นต้ น [5, 7]
สาหรับการทา Passivation ด้ วยวิธี Chromate conversion coatings นั ้น เป็ นกรรมวิธีที่เพิ่มสมบัติความ
ต้ านทานการกัดกร่อนให้ แก่ชิ ้นงานภายหลังการชุบเคลือบสังกะสี โดยทาการจุ่มชิ ้นงานลงในสารละลายที่ประกอบ
ด้ วยเกลือของโครเมต ซึง่ อาจเป็ น hexavalent (Cr6+) หรือ trivalent (Cr3+) และ activators หรือ สารที่ทาให้ เกิดฟิ ล์ม
ซึง่ ได้ แก่ sulfates, phosphates, fluorides เป็ นต้ น ขณะที่จ่มุ ชิ ้นงานจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างผิวโลหะกับสารละลายได้
เป็ นฟิ ล์มที่มีความบางในระดับ 0.0000001 นิ ้วชิ ้นงานที่ผ่านการชุบโครเมตจะให้ สตี ่างๆ เช่น สีใส สีฟ้า สีเหลือง และสี
ดา เป็ นต้ น ซึง่ มีผลต่อความคงทนต่อการกัดกร่อนในระดับที่แตกต่างกันออกไป [4]
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ลักษณะโครงสร้ า งจุลภาคของผิ ว เคลือ บเป็ นปั จ จัยสาคัญ ที่ มี ผลต่ อ ลักษณะผิ วเคลือ บที่ ป รากฏ รวมทั ง้
ลักษณะสีผิวเคลือบภายหลังการทา Passivation ตลอดจนความสามารถในการยึดติดกับสีเคลือบโดยการชุบเคลือบ
แบบด่างให้ ลกั ษณะโครงสร้ างผิวเคลือบแบบ columnar ในแนวตั ้งฉากกับผิวเหล็ก ซึ่งแต่ละ columnar จะมีความสูง
ต่าไม่เท่ากันจึงเกิดลักษณะผิวที่ไม่เรียบ ส่งผลให้ สามารถยึดเกาะกับโครเมตและสีเคลือบได้ ดี ในขณะที่การชุบเคลือบ
แบบกรดจะให้ ผิวเคลือบที่มีโครงสร้ างแบบ laminar (ขนานกับผิวเหล็ก) โครงสร้ างผลึกจะเกาะกันอย่างแน่นหนาและมี
ผิวเรียบ จึงมีความมันเงาสูง แต่มีข้อเสียคือ โครเมตและสีเคลือบจะยึดเกาะบนผิวเคลือบได้ ยาก [4]
ตัวอย่ างการศึกษาผลของสารเติ มแต่ งต่อ โครงสร้ างผลึกของผิวเคลือบสังกะสีโดยวิธี ชุบเคลือบด้ วยไฟฟ้ า
แบบกรดจากงานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า โครงสร้ างของผิวเคลือบในกรณีที่ไม่ใช้ สารเติมแต่งมีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางรู ปทรง
hexagonal ที่ เรี ย งซ้ อ นกัน (laminated) ผิ ว เคลือ บมี ความหมอง (dull) เมื่ อ ใช้ cetyltrimethylammonium bromide
(CTAB) เป็ น leveler มีผลทาให้ เกิดโครงสร้ างรูปเข็มที่มีขนาดสม่าเสมอ (1 m) ได้ ผิวกึ่งเงา แต่เมื่อใช้ CTAB ร่วมกับ
brighteners คือ salicyladehydeและ acetic acid พบว่าได้ เกรนที่มีขนาดเล็กมากและมีผิวเรี ยบมากยิ่งขึ ้น จึงได้ ผิว
เคลือบที่มีความมันเงา [8]
ส่วนการศึกษาผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้ างผลึกของผิวเคลือ บสังกะสีโดยวิ ธีชุบเคลือบด้ วยไฟฟ้าแบบ
ด่ า งพบว่ า กรณี ที่ ไ ม่ ได้ ใช้ ส ารเติ ม แต่ ง ผิ ว เคลือ บจะมี ค วามขรุ ข ระมาก แต่ เ มื่ อ ใช้ สารที่ ไ ด้ จ ากปฏิ กิ ริยาระหว่ า ง
imidazole กั บ epihalohydrin จะมี ผ ลท าให้ zinc dendrites หายไปและเกิ ด การรวมตั ว ของเกรนและเมื่ อ ใช้
polyquaternary amine salt ซึ่งมี ความหนาแน่ น ประจุสูง จะมี ผลในการช่ วยชะลอการเติบ โตของ dendrites ท าให้
โครงสร้ างของผิวเคลือบมีความสม่าเสมอ มีความเรียบ และโครงสร้ างมีการเรียงตัวกันแน่นมากยิ่งขึ ้น [9]
Li และคณะ (2014) ท าการชุ บ สั ง กะสี ใ นระบบกรดที่ ใ ช้ สารละลายอิ เล็ ก โตรไลต์ ช นิ ด ซั ล เฟตโดยใช้
กระแสไฟฟ้าแบบ pulse reverse พบว่า การชุบเคลือบโดยใช้ พอลิอะคริ ลาไมด์ (polyacrylamide) เป็ น additive จะ
ได้ ชั ้นเคลือบสังกะสีที่มีโครงสร้ างเป็ น nanocrystalline โดยมีขนาดของเกรนลดลงตามปริ มาณความหนาแน่นกระแส
ของ forward pulse ที่ใช้ ในขณะที่กระแส reverse pulse มีส่วนช่วยทาให้ ผิวเคลือบมีความเรียบขึ ้น ทั ้งนี ้โครงสร้ างที่
เป็ น nanocrystalline ดังกล่าวสามารถช่วยปรับปรุ งสมบัติของชั ้นเคลือบในด้ านความแข็ง และความต้ านทานการกัด
กร่อนให้ ดีขึ ้น [10]
Khorsand และคณะ (2011) ได้ ศึกษาลักษณะทางโครงสร้ างสัณ ฐานวิทยาและความต้ านทานต่อการกัด
กร่ อน ของแผ่นเหล็กคาร์ บ อนต่าที่ ผ่านการชุบสังกะสีในระบบกรดที่ใช้ สารละลายอิเล็กโตรไลต์ ช นิดซัลเฟต โดยใช้
oxalic acid และ Sn2+เป็ น additive พบว่า การใช้ Sn2+เป็ น additive ในน ้ายาเพื่อทาการชุบเคลือบบนชิ น้ งานที่ผ่าน
การเตรี ยมผิว ด้ ว ยวิ ธี electropolish จะให้ โครงสร้ า งของผิ วเคลือ บสัง กะสีในลักษณะรู ป ทรงแผ่น หกเหลี่ยมที่ มี การ
จัดเรี ยงด้ วยระนาบ (002) เป็ นหลัก โดยโครงสร้ างดังกล่าวมีการจัดเรี ยงซ้ อนทับกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวให้ ค่ากระแส
การกัดกร่อนที่ต่ากว่า หรือมีความต้ านทานต่อการกัดกร่อนที่ดีกว่าการชุบบนชิ ้นงานที่เตรี ยมผิวด้ วยวิธีเชิงกล ที่มีผล
ทาให้ โครงสร้ างผลึกรู ป ทรงหกเหลี่ยมนัน้ เรี ยงอยู่กระจัดกระจายแยกจากกัน สาหรับ กรณี การใช้ oxalic acid เป็ น
additive พบว่ า ให้ โครงสร้ า งของผิ ว เคลือ บสังกะสีใ นลักษณะเป็ นเม็ ด (granular) ที่ มี การจัดเรี ยงด้ ว ยระนาบของ
รูปทรงพีระมิด(101) และปริซมึ (100) และ (110) ซึง่ โครงสร้ างดังกล่าวเป็ นรู ปทรงที่มีโอกาสสัมผัสกับสารละลายที่กัด
กร่อนได้ ง่ายจึงมีผลทาให้ ชั ้นเคลือบดังกล่าวมีค่ากระแสการกัดกร่อนที่สงู ได้ เช่นกัน [11]
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บทที่ 2
วิธีดำเนินกำรวิจัย
2.1 กำรชุบสังกะสีด้วยสำรเคมีเกรดกำรค้ ำระบบด่ ำง
2.1.1 การเตรี ยมชิ ้นงาน
นาแผ่นเหล็ก ความหนา 0.4 มิลลิเมตร ขนาดกว้ างยาว เท่ากับ 2 x 9 เซนติเมตร มาล้ างไขมันด้ วยการแช่ใน
soak clean ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที แล้ วล้ างด้ วยน ้าประปาและน ้า DI จากนั ้นกาจัดสนิมและ
ทาการกระตุ้นผิวเหล็กด้ วยการแช่ในสารละลาย 14% w/w HCl ที่อุณหภูมิห้อง เป็ นเวลา 5 นาที ล้ างด้ วยน า้ ประปา
และน ้า DI ตามลาดับ
2.1.2 การเตรียมน ้ายาชุบสังกะสีเกรดการค้ าระบบด่าง
2.1.2.1 เตรียมน ้า Zinc ปริมาตร 1000 ml ด้ วยวิธีการดังนี ้
- เติมน ้า 400 ml ลงในบีกเกอร์ ขนาด 1000 ml จากนั ้นเติม NaOH 120 g ลงไปพร้ อมกวนให้ ละลาย
- เติม ZnO 12.5 g ลงในบีกเกอร์ ขนาด 250 ml จากนั ้นละลาย ZnO ด้ วยน ้า DI ปริ มาณน้ อยๆ เพื่อให้ ได้
สารลักษณะเป็ น paste ข้ นสีขาว
- เติม paste ของ ZnO ในข้ อ 2 ลงในสารละลาย NaOH พร้ อมกวนจนกระทัง่ ZnO ละลายหมด
- ตั ้งสารละลายทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 2-3 ชัว่ โมง จากนั ้นกรองสารละลาย
- ปรับปริมาตรสารละลายด้ วยน ้ากลัน่ จนครบ 1000 ml
จากวิธี การดัง กล่า วจะท าให้ ได้ น า้ Zinc ที่ มี ป ริ ม าณ Zinc metal อยู่ใ นช่ วง 10-12 g/L และ sodium
hydroxide อยู่ในช่ว ง 115 – 130 g/L ซึ่งสามารถท าการวิ เคราะห์ ป ริ ม าณ Zinc metal และ sodium hydroxide ได้
โดยใช้ วิธีการไตเตรทตามที่ระบุไว้ ในภาคผนวก
2.1.2.2 เติม Additive และ Brightener เกรดการค้ าลงในน ้า Zinc ด้ วยความเข้ มข้ นดังแสดงในตารางที่ 2.1
ทั ้งนี ใ้ นกรณี ที่ ต้อ งการเตรี ยมน า้ ยาชุบปริ มาตร 1000 ml สามารถท าได้ โดยการเติม Additive ปริ มาตร 7.5 ml และ
Brightener ปริมาตร 1.0 ml ลงในน ้า Zinc ปริ มาตร 800 ml แล้ วกวนสารละลายให้ เข้ ากัน จากนั ้นจึงปรับปริ มาตรให้
ครบ 1000 ml ด้ วยน ้า Zinc
ตารางที่ 2.1 ส่วนประกอบน ้ายาชุบเกรดการค้ าระบบด่าง
น ้า Zinc * ซึง่ ประกอบด้ วย
- Zinc metal (10 – 14 g/L)
- Sodium hydroxide (120 – 140 g/L)
Envirozin 120 Additive
Envirozin 120 Brightener

10.4 g/L
123 g/L
7.5 ml/L
1.0 ml/L
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2.1.3 การทดลองชุบสังกะสีบนแผ่นเหล็กด้ วยไฟฟ้า
นาแผ่น เหล็กที่ เตรี ยมผิ วแล้ วแช่ลงในน ้ายาชุบเคลือ บ ปริ มาตร 280 มิลลิลิตร จากนั ้นต่อ วงจรไฟฟ้ าเข้ ากับ
เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (SANREX: Model HKD-1510FU) เพื่อทาการชุบสังกะสี โดยหมายเลข 1 เป็ นขั ้วแคโทด (ขั ้ว
ลบ) ใช้ แผ่นเหล็กขนาด กว้ างยาว เท่ากับ 2.010.0 เซนติเมตร จานวน 3 แผ่น สำหรับทำกำรชุบเคลือบ หมำยเลข
2 เป็ นขั ้วแอโนด (ขั ้วบวก) ใช้ แผ่นเหล็กขนำด กว้ ำงยำว เท่ำกับ 3.25.0 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น เป็ นขั ้วแอโนด
แสดงในรูปที่ 2.1 ทำกำรชุบโดยใช้ รูปแบบกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 3 ชนิด คือ กระแสตรง, กระแสแบบพัลส์ (current on
time 18 ms, current off time 18 ms), กระแสแบบ Sine wave ควำมหนำแน่นกระแสไฟฟ้ำ 2 A/dm2 ระยะเวลำกำร
ชุบของกระแสไฟฟ้ำ 3 ชนิด เท่ำกับ 26, 47 และ 23 นำที ตำมลำดับ เพื่อควบคุมควำมหนำของชั ้นเคลือบสังกะสีให้
เท่ำกัน และมีควำมหนำของชั ้นเคลือบสังกะสีประมำณ 10 ไมครอน เมื่อชุบเสร็จแล้ วนำชิ ้นงำนออกจำกน ้ำยำชุบ ล้ ำง
น ้ำ แล้ วใช้ Dryer เป่ าชิ ้นงานให้ แห้ ง

รูปที่ 2.1 เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าและเซลล์ที่ใช้ ในการชุบสังกะสีบนแผ่นเหล็ก
2.1.4 การเคลือบพาสซิเวชัน่ สีดาบนแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
เตรียมสารละลายพาสซิเวชัน่ สีดาเกรดการค้ า (ES Coat Black SOP) ปริมาตร 1000 ml โดยให้ มีค่า pH อยู่
ในช่วง 2.0-2.5 แล้ วนาชิ ้นงานเหล็กที่ผ่านการชุบสังกะสีมากระตุ้นผิว โดยจุ่มใน 1%v/v HNO3 ที่อณ
ุ หภูมิห้อง 10
วินาที แล้ วล้ างชิ ้นงานด้ วยน ้าประปา และน ้า DI ตามลาดับ จากนั ้น จุ่มชิ ้นงานลงในน ้ายาพาสซิเวชัน่ สีดาเกรดการค้ า
ที่อณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 45 วินาที ล้ างด้ วยน ้าประปาและน ้า DI แล้ วใช้ Dryer เป่ าชิ ้นงานให้ แห้ ง
2.1.5 การเคลือบ Top coat บนแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านการทาพาสซิเวชัน่ สีดา
เตรียมสารละลาย Top coat เกรดการค้ า (Sealmex 400W) ความเข้ มข้ น 100 ml/L ปริมาตร 1000 ml ค่า pH
อยู่ในช่วง 8.5 - 9.5 ขณะทาการชุบ กวนสารละลายด้ วยแท่งแม่เหล็ก ความเร็วรอบ 150 รอบ/นาที นาชิ ้นงานชุบ
สังกะสีและผ่านการทาพาสซิเวชัน่ สีดาในหัวข้ อ 2.1.4 มาจุ่มในน ้ายา Top coat เป็ นเวลา 1 นาที ยกชิ ้นงานขึ ้น แล้ ว
ปล่อยให้ สารละลาย Top coat ไหลลงสู่ด้านล่างชิ ้นงานเป็ นเวลา 90 วินาที จากนั ้นใช้ Dryer เป่ าชิ ้นงานให้ แห้ ง นา
ชิ ้นงานไปอบแห้ งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 20 นาที
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2.2 กำรศึกษำกำรพัฒนำสำรเติมแต่ งสำหรั บกำรชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ำ
ในโครงการวิจยั นี ้ได้ ทาการพัฒนาสารเติมแต่งขึ ้นสาหรับใช้ เติมในสารละลายชุบสังกะสีระบบกรด โดยที่สาร
ดังกล่า วจัดอยู่ในประเภทอนุพัน ธ์ ข องไคโตซาน (chitosan derivative, CTSD) โดยได้ ท าการศึกษาทดลองการใช้
CTSD เติมลงในสารละลายชุบ เคลือบที่ ระดับความเข้ มข้ นต่ างๆ ในการชุบ สังกะสีด้วยไฟฟ้ ากระแสตรง โดยทาการ
เปรียบเทียบกับผิวเคลือบที่เตรียมได้ จากการใช้ สารเติมแต่งเกรดการค้ า
2.2.1 การเตรียมสารละลายชุบเคลือบ
ทาการเตรียมสารละลายชุบเคลือบโดยใช้ ส่วนประกอบดังตารางที่ 2.2 ในกรณีที่ใช้ CTSD เป็ นสารเติมแต่ง
และใช้ สว่ นประกอบดังตารางที่ 2.3 ในกรณี ที่ใช้ สารเติมแต่งเกรดการค้ า โดยทั ้ง 2 กรณี ใช้ สงั กะสีเป็ นขั ้วแอโนด ทา
การชุบที่อณ
ุ หภูมิห้อง ที่ความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลำ 10 นำที
ตารางที่ 2.2 ส่วนประกอบในสารละลายชุบและภาวะที่ใช้ ในการชุบสังกะสีโดยใช้ สารเติมแต่งที่พฒ
ั นาขึ ้น
ส่วนประกอบในสำรละลำย / ปั จจัยในกำรชุบ
ปริมำณควำมเข้ มข้ น / ภำวะในกำรชุบ
ZnSO4.7H2O
80 g/L
NH4Cl
150 g/L
สำรเติมแต่ง : สำรละลำย CTSD*
5, 10, 20, 40 ml/L
pH
3 (ปรับด้ วยสำรละลำย 10% H2SO4 or Na2CO3 )
*สารละลาย CTSD เตรียมได้ โดยนาสาร CTSD ปริมาณ 1.00 g ละลายใน 3 M acetic acid ปริมาตร 20 ml
ตารางที่ 2.3 ส่วนประกอบในสารละลายชุบและภาวะที่ใช้ ในการชุบสังกะสีโดยใช้ สารเติมแต่งเกรดการค้ า
ส่วนประกอบในสำรละลำย / ปั จจัยในกำรชุบ
ZnCl2
NH4Cl
COLSID K251 Carrier
COLSID K251 Brightener
pH
2.2.2

ปริมำณควำมเข้ มข้ น / ภำวะในกำรชุบ
50 g/L
210 g/L
30 ml/L
1.25 ml/L
5.0 (ปรับด้ วย 14%v/v NH4OH)

การชุบสังกะสีบนแผ่นเหล็กด้ วยไฟฟ้า

-

เตรียมผิวแผ่นเหล็กขนาดกว้ างยาว เท่ากับ 2 x 9 เซนติเมตร เช่นเดียวกับวิธีการในข้ อ 2.1.1
นาสารละลายชุบเคลือบ ปริมาตร 228 ml เทใส่ในบีกเกอร์ ขนาด 250 ml

-

นาแผ่นสังกะสีขนาดกว้ างยาว เท่ากับ 2 x 9 เซนติเมตร จานวน 2 แผ่น มาใช้ เป็ นขั ้วแอโนด แช่ลงใน
สารละลายชุบให้ มีระยะห่างของขั ้วแอโนดกับแผ่นเหล็กเท่ากับ 2 เซนติเมตร โดยวางตรงกลางระหว่าง
anode ทั ้ง 2 แผ่น
นาขั ้วบวกมาต่อเข้ ากับแผ่นสังกะสีแอโนด และนาขั ้วลบมาต่อเข้ ากับแผ่นเหล็กที่ต้องการชุบ
ตั ้งค่าเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ มคี ่าความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2 โดยทาการชุบเป็ นเวลา 10 นาที

-
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2.2.3
-

-

-

เมื่อทาการชุบด้ วยไฟฟ้าเสร็จเรียบร้ อย ให้ นาชิ ้นงานออกมาล้ างด้ วยน ้าประปา และน ้า DI ตามลาดับ
เป่ าลมร้ อนบนชิ ้นงานจนกระทัง่ แห้ งสนิท
การชุบสังกะสีบนแผ่นเหล็กด้ วยไฟฟ้าโดยใช้ ชุด Hull cell
นาแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่ใช้ สาหรับการทดสอบ Hull cell ซึ่งมีขนาด 10 x 7 cm2 (ใช้ พื ้นที่ชบุ เคลือบ
รวม 2 ด้ านเท่ากับ 100 cm2) มาจุ่มใน 14% HCl เพื่อขจัดสังกะสีโดยจุ่มแช่ไว้ จนกระทั่งหมดฟองก๊ าซ
จากนั ้นล้ างด้ วยน ้าประปาและะน ้า DI ตามลาดับ
นาสารละลายชุบปริมาตร 267 ml เทในกล่อง Hull cell
นาแผ่นสังกะสีแอโนดขนาดกว้ างยาว เท่ากับ 6.46.4 เซนติเมตร วางในแนวตั ้ง ชิดขอบด้ านข้ างของ
กล่อง Hull cell และนาแผ่นเหล็กที่ เตรี ยมผิวแล้ วมาวางแนวตั ้งชิดขอบด้ านที่เอียงเป็ นรู ปสี่เหลีย่ มคาง
หมู ดังรูปที่ 2.2
นาขั ้วบวกมาต่อเข้ ากับแผ่นสังกะสีแอโนด และขั ้วลบมาต่อเข้ ากับแผ่นเหล็กที่ต้องการชุบ
ตั ้งค่าเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ มีกระแสที่ 2.0 A ทาการชุบเป็ นเวลา 10 นาที แล้ วนาชิ ้นงานออกมาล้ าง
ด้ วยน ้าประปา และน ้า DI ตามลาดับ
เป่ าลมร้ อนจนกระทัง่ ชิ ้นงานแห้ งสนิท
ตรวจสอบผิวเคลือบด้ วยสายตา ควบคู่กับการใช้ ไม้ บรรทัด Hull cell เพื่ออ่านค่าความหนาแน่นกระแส
ณ บริเวณผิวเคลือบลักษณะต่างๆ

รูปที่ 2.2 แสดงการชุบสังกะสีด้วยชุด Hull cell
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2.3 กำรวิเครำะห์ ทดสอบ
2.3.1 ตรวจสอบโครงสร้ างทางจุลภาคและลักษณะของชั ้นเคลือ บด้ วยกล้ อ งจุลทรรศน์ อิ เล็กตรอนแบบส่อ ง
กราด (Scanning Electron Microscope) จากบริษัท Jeol รุ่น JSM-6400
2.3.2 วิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีและโครงสร้ างผลึกของชั ้นเคลือบด้ วยเครื่อง X-ray diffractometer จาก
บ ริ ษั ท Bruker AXS Model D8 Discover : Target = Cu, Voltage = 40 kV, Current = 40 mA, Angle 5 – 80
degree, Increment = 0.02 degree/step, Scan speed = 0.2 sec/step
2.3.3 ตรวจสอบลักษณะของชั ้นเคลือบโดยตัดชิ ้นงานทดสอบภาคตัดขวาง แล้ วอัดขึ ้นรูปชิ ้นงานแบบร้ อนเพื่อ
ขัดเตรียมชิ ้นงานดูโครงสร้ างทางจุลภาค ทาการขัดด้ วยกระดาษทรายจนถึงเบอร์ 2500 ตามด้ วยผ้ าขัดและผงขัดเพชร
ขนาด 1 ไมครอนในน ้ามัน
2.3.4 ตรวจสอบสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของชิ ้นงาน ด้ วย 2 วิธีการ คือ
2.3.4.1 การทดสอบความต้ านทานการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ
น าชิ น้ งานทดสอบวางในเครื่ อ ง Salt spray บริ ษั ท Q-FOG Model CCT600 (รู ป ที่ 2.3) โดยอ้ า งอิ ง ตาม
มาตรฐานการทดสอบตาม ASTM B117 โดยก่อนการทดสอบ ตรวจสอบลักษณะผิวและคราบสนิมบนชิ ้นงาน จากนั ้น
วางชิ ้นงานทามุม 30 องศาบนชั ้นวางอุปกรณ์ โดยใช้ สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก ค่าความเป็ นกรดด่าง
ในช่วง 6.5 ถึง 7.2 เป็ นสารละลายในการทดสอบ ควบคุมอุณหภู มิให้ อยู่ในช่วง 351 องศาเซลเซียส เมื่ อเวลาการ
ทดสอบผ่านไปทุกๆ 24 ชั่วโมง ตรวจพินิจการเปลี่ยนแปลงบนพื ้นผิวชิ ้นงาน โดยนาชิ ้นงานออกจากเครื่ องทดสอบ ทา
ความสะอาดชิ ้นงานด้ วยน ้าอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส

รูปที่ 2.3 เครื่องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือและลักษณะการวางชิ ้นงานทดสอบ
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2.3.4.2 การทดสอบความต้ านทานการกัดกร่อนด้ วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

ตรวจสอบสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของชิ ้นงานทดสอบในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5%
โดยน า้ หนัก ด้ วยเทคนิค Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) และ Linear polarizationโดยใช้ เครื่อ ง
Potentiostat Model : µAutolab Type III โดยใช้ โปรแกรม NOVA version 1.11.2 โดยมีค่าพารามิเตอร์ ดังนี ้
- วัดค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิ ด (OCP)เป็ นเวลา 600 วินาที
- ความถี่ ก ารวัด ในช่ ว ง 0.01 – 100,000 Hz, ค่ า แอมพลิจู ด 0.01 โวลต์ , Integrationtime 0.125
วินาที
- การวัดค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิ ด (OCP)เป็ นเวลา 300 วินาที
- ค่าศักย์ไฟฟ้าเริ่มต้ น (start potential) เท่ากับ -0.25 โวลต์จากค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิ ด
- ค่าศักย์ไฟฟ้าสิ ้นสุด (stop potential) 1.5 โวลต์จากค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิ ด
- อัตราการเพิ่มความต่างศักย์ (scan rate)0.001 โวลต์/วินาที

ติ ด ตั ง้ ชิ น้ งานที่ เ ซลล์ ท ดสอบ โดยใช้ Platinum Rod เป็ น Counter electrode ใช้ Saturated
calomel electrode (SCE) เป็ น Reference electrode และติดตั ้งผ่านสะพานเกลือ (Salt bridge)แล้ วเทสารละลาย
NaCl ปริมาตร 300 ml ลงในเซลล์ทดสอบ (รูปที่ 2.4)

รูปที่ 2.4 ชุดอุปกรณ์ทดสอบการกัดกร่อนด้ วยเครื่องโพเทนชิโอมิเตอร์
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บทที่ 3
ผลกำรทดลองและอภิปรำยผลกำรทดลอง
3.1 ผลกำรสำรวจข้ อมูลกำรผลิตเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ำในประเทศไทย
จากการสอบถามผู้จ าหน่ ายสารเคมี แ ละผู้รับ จ้ า งผลิตเหล็กชุบ สังกะสีด้ วยไฟฟ้ าในประเทศไทย พบว่ า
ชิ ้นส่วนยานยนต์ และชิ ้นส่วนเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่มีการใช้ เหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า โดย
น ้ายาที่ใช้ ในการชุบเคลือบสังกะสีแบบใช้ ไฟฟ้า แบ่งออกเป็ น 3 ชนิด คือ ระบบไซยาไนต์ ระบบกรด และระบบด่าง ซึ่ง
สารเคมี ทั ง้ 3 ชนิ ด นี ม้ ี ข้ อ ดี ข้ อ ด้ อ ยที่ แ ตกต่ างกัน กล่า วคื อ ไซยาไนด์ เป็ นระบบดัง้ เดิ ม ที่ มี การใช้ ง านมายาวนาน
สามารถเคลือ บชิ น้ งานได้ เงางาม สม่ า เสมอ และเคลือบชิ ้นงานที่ ซับ ซ้ อ นได้ ดี โดยมี อัตราการสิ ้นเปลือ งน า้ ยาต่ า
อย่างไรก็ตาม สารเคมีที่ใช้ ในระบบมีความเป็ นพิษ และไม่เป็ นมิตรสิ่งแวดล้ อม ทาให้ ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายเลิกใช้
ระบบนี ้ สาหรับระบบกรด สามารถเคลือบชิ ้นงานได้ เรียบ มีความมันเงาสูง และสามารถชุบเคลือบได้ เร็ว แต่เนื่องจาก
ความเป็ นกรด จึง ท าให้ เครื่ อ งจักรและอุป กรณ์ เกิ ดความเสี ยหายต้ อ งเปลี่ยนอุ ป กรณ์ แ ละซ่ อ มบ ารุ ง อยู่บ่ อ ยครั ง้
ปั จจุบันผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมหลายรายจึงนิยมใช้ น ้ายาชุบในระบบด่างเนื่องจากสามารถเข้ าซอกชิ ้นงานได้ ดี แต่มี
ข้ อด้ อยในเรื่ องอัตราการชุบต่าและสีผิวชุบไม่สวยงาม อย่างไรก็ตามในปั จจุบันมีการพัฒนาสารเติมแต่งที่ทาให้ ไ ด้ ผิว
ชุบที่มีความมันเงาเทียบเคียงได้ กับระบบกรด และได้ ผิวเคลือบที่มีความหนาสม่าเสมอ จากการสอบถามข้ อมูลพบว่า
โรงงานแต่ละแห่งเลือกใช้ ระบบสารเคมีในการชุบตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยปั จจุบนั ลูกค้ าราย
ใหญ่ มกั จะเป็ นผู้กาหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ความหนาของผิวชุบ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เป็ นต้ น ทาให้
โรงงานขนาดใหญ่หลายแห่งต้ องปรับตัวให้ สามารถผลิตชิ ้นงานตามที่ลกู ค้ าต้ องการได้
สาหรับพาสซิเวชั่นซึ่งเป็ นขั ้นตอนภายหลังการเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า พบว่า ผู้ผลิตส่วนใหญ่ มีการนาเข้ า
สารเคมี จากต่ า งประเทศ เช่ น ญี่ ปนุ่ เยอรมัน ไต้ ห วัน สหรัฐ อเมริ กา เป็ นต้ น โดยสารเคมี ในน า้ ยาพาสซิ เวชั่น มักมี
Hexavalent chromium เป็ นองค์ ประกอบหลัก แต่ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาได้ มีการนา Trivalent chromium มาทดแทน
เนื่องจากHexavalent chromium ถูกจัดให้ อยู่ในกลุม่ สารที่เป็ นอันตรายต่อสิง่ แวดล้ อม สาหรับสีของฟิ ล์มพาสซิเวชัน่ ที่
มีการใช้ งานในชิ ้นส่วนยานยนต์ ได้ แก่ สีเหลือง สีฟ้ า สีร้ ุ ง และสีดา ซึ่งแต่ละสีจะมีสมบัติและความสามารถในการ
ป้องกันการเกิ ดสนิมขาวและสนิ มแดงแตกต่างกัน โดยทั่วไปพบว่าความต้ านทานการเกิดสนิม ขาวของเหล็กเคลือ บ
สังกะสีที่มีพาสซิเวชัน่ สีร้ ุงเมื่อทดสอบด้ วยเครื่องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือจะต้ านทานได้ ดีกว่าพาสซิเวชั่น
สีฟ้ าและสีเหลือ ง ตามลาดับ ซึ่งข้ อ กาหนดและมาตรฐานการทดสอบของผู้ผลิตแต่ ละรายจะแตกต่ างกัน ออกไป
ตัวอย่างเช่น เหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ความหนาประมาณ 10 ไมครอน ได้ กาหนดให้ พาสซิเวชั่ นสีร้ ุงต้ องไม่เกิด
สนิมขาวเมื่อการทดสอบผ่านไป 72 ชัว่ โมง และต้ องไม่เกิดสนิมแดงเมื่อการทดสอบผ่านไป 240 ชัว่ โมง
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3.2 กำรชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ำด้ วยนำ้ ยำเกรดกำรค้ ำระบบด่ ำง
3.2.1 ลักษณะของผิวเคลือบ
เมื่อ นาแผ่น เหล็กชุบ สังกะสีที่ เตรี ยมขึ ้นจากน ้ายาชุบเคลือบเกรดการค้ าระบบด่างที่ ใช้ กระแสไฟฟ้าในการ
เคลือบสังกะสี 3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ มาทาการเคลือบพาสซิเวชัน่ สีดาพบว่า ชิ ้นงานทั ้ง 3
ชนิ ดให้ ผิวเคลือ บสีดาสนิท ผิว เคลือบมี ลกั ษณะด้ า น สามารถหลุ ดลอกออกได้ ง่า ยเมื่ อเกิ ดการขัดสี อย่างไรก็ตาม
หลังจากที่นาชิ ้นงานเหล่านี ้มาทาการเคลือบ Top coat พบว่า ผิวเคลือบมีความมันเงาเพิ่มขึ ้น และยึดติดกับชิ ้นงานได้
ดี แสดงในรูปที่ 3.1
เมื่อตรวจสอบผิวเคลือบสังกะสีก่อนการทาพาสซิเวชั่นด้ วย SEM พบว่า แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่ชุบด้ วย
กระแสไฟฟ้ าทัง้ 3 ชนิ ด ให้ ผิวเคลือ บที่มี ลักษณะโครงสร้ างรู ป ทรงเรี ยวยาวคล้ า ยคลึงกัน โดยมี การเรี ยงตัว แบบไร้
ทิศทางซ้ อ นทับกันไปมา ทั ้งนี ส้ ามารถสังเกตเห็น ได้ ว่า การชุบ ด้ ว ยไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสไซน์ ให้ ผิว เคลือบที่ มี
โครงสร้ างหนาแน่นกว่ากระแสพัลส์ เมื่อทาการเคลือบพาสซิเวชั่นสีดาและเคลือบ Top coat พบว่า ชิ ้นงานทั ้ง 3 ชนิด
ให้ ผิวเคลือบที่มีลกั ษณะโครงสร้ างคล้ ายกันโดยมีลกั ษณะเป็ นชั ้นเคลือบที่มีพื ้นผิวเป็ นรอยหยักย่นปกคลุมทั่วชิ ้นงาน
โดยกรณีของผิวเคลือบที่ผ่านการทา Top coat หลังการเคลือบพาสซิเวชั่นจะสังเกตเห็ นว่าภาพถ่าย SEM มีความมัว
กว่าชิ ้นงานที่ไม่ได้ ผ่านการทา Top coat ซึง่ เป็ นผลมาจากการปกคลุมของชั ้นฟิ ล์ม Top coat บนผิวเคลือบพาสซิเวชั่น
(รูปที่ 3.2) เมื่อทาการวิเคราะห์ ธาตุบนผิวเคลือบ ด้ วย EDS ตรวจพบว่า แผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีธาตุ Zn เป็ นส่วนใหญ่
โดยพบ O และ Fe ในปริ มาณเล็กน้ อย ซึ่งคาดว่าเป็ นผลมาจากสารประกอบออกไซด์ของสังกะสีบนชิ ้นงานและมีการ
ปกคลุมของชั ้นเคลือบสังกะสีไม่ทั่วถึงในบางบริเวณ ตามลาดับ สาหรับแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านการทาพาสซิเวชัน่ สี
ดา พบว่า ผิ ว เคลือ บประกอบด้ วยธาตุ P, S และ Cr ซึ่ง เป็ นผลจากน า้ ยาเคลื อบพาสซิเวชั่น สีดามี ธ าตุเหล่า นี เ้ ป็ น
องค์ ประกอบ ส่วนแผ่น เหล็กชุบสังกะสีที่ ผ่านการทาพาสซิเวชั่น สีดาและมี Top coat ตรวจพบธาตุ Si บนผิวเคลือ บ
แสดงว่า น ้ายา Top coat มีสว่ นผสมของธาตุ Si เป็ นองค์ประกอบสาคัญ (ตารางที่ 3.1)
ทั ้งนี ้ลักษณะภาคตัดขวางของแผ่น เหล็กชุบสังกะสีด้ว ยไฟฟ้ ากระแสตรงก่ อน-หลังการทาพาสซิเวชั่น สีดา
และหลังการทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat แสดงในรูปที่ 3.3 โดยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ามีพื ้นผิวเรียบ ความ
หนาประมาณ 10 ไมครอน ลักษณะภาคตัดขวางของชิ ้นงานแสดงให้ เห็นว่า ผิวเคลือบสังกะสีจากการชุบด้ วยน ้ายา
ระบบด่างด้ วยไฟฟ้ากระแสตรงมีลกั ษณะเป็ น columnar ซึ่งส่งผลให้ มีการติดสีได้ ดีขณะทาการเคลือบพาสซิเวชัน่ สีดา
ดังที่ กล่าวไว้ ในข้ อ 3.2.1 ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้ อ งกับ งานวิจัยของ Loto (2012) อย่ างไรก็ ตามเมื่ อผ่ านการท าพาส
ซิเวชั่นสีดาแล้ วพบว่า ความหนาของชั ้นเคลือบลดลง และพบว่าพื ้นผิวมีการหลุดล่อนได้ ง่ายขณะขัดเตรียมชิ ้นงานเพื่อ
ดูโครงสร้ างทางจุลภาค โดยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ทาพาสซิเวชั่นสีดาและเคลือบ Top coat ผิวเคลือบมีการหลุดล่อน
น้ อยกว่า
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ชนิดกระแสที่ใช้ ในการชุบ
กระแสตรง

พาสซิเวชัน่ สีดา

พาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat

กระแสพัลส์

กระแสไซน์

รูปที่ 3.1 ลักษณะแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่เตรียมขึ ้นจากน ้ายาชุบเกรดการค้ าระบบด่าง ใช้ กระแสไฟฟ้าในการชุบสังกะสี
3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างการทาพาสซิเวชัน่ สีดา และการทาพาส
ซิเวชัน่ สีดา + Top coat
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ชนิดกระแส
ที่ใช้ ในการชุบ

ก่อนการทาพาสซิเวชัน่ สีดา

เหล็กชุบสังกะสี
หลังการทาพาสซิเวชัน่ สีดา

หลังการทาพาสซิเวชัน่ สีดา +
Top coat

กระแสตรง

กระแสพัลส์

กระแสไซน์

รูปที่ 3.2 ภาพถ่าย SEM แสดงลักษณะผิวเคลือบของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ใช้ กระแสไฟฟ้าในการชุบสังกะสี 3 ชนิ ด
คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างก่อน-หลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา และหลังการทา
พาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat
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ตารางที่ 3.1 ธาตุที่เป็ นองค์ประกอบบนผิวเคลือบของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีก่อน-หลังการทาพาสซิเวชัน่ สีดา และหลัง
การทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat จากการวิเคราะห์ด้วย EDX
รูปแบบกระแสที่ใช้
ในการชุบสังกะสี
กระแสตรง
กระแสตรง
กระแสตรง
กระแสพัลส์
กระแสพัลส์
กระแสพัลส์
กระแสไซน์
กระแสไซน์
กระแสไซน์

ผิวเคลือบ
หลังการชุบสังกะสี
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา
+ Top coat
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา
+ Top coat
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา
+ Top coat

Zn
96.55
80.02
76.10

ธาตุที่เป็ นองค์ประกอบ (% โดยน ้าหนัก)
O
Fe
P
S
Cr Si
3.45
14.18 0.84 2.00 1.53 1.43
16.39 1.30 1.70 1.53 1.78 1.21

96.48
84.41
79.85

2.79 0.72
11.16 0.97 0.87 1.93 0.66
13.45 0.94 0.95 1.91 0.94 1.97

96.01
81.23
79.45

2.79 1.20
12.99 1.59 0.99 1.88 1.32
14.77
1.08 1.50 1.30 1.90
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เหล็กชุบสังกะสี
ก่อนการทาพาสซิเวชัน่ สีดา

ลักษณะภาคตัดขวางของชั ้นเคลือบสังกะสี

หลังการทาพาสซิเวชัน่ สีดา

หลังการทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat

รูปที่ 3.3 ลักษณะภาคตัดขวางของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรง โดยเปรียบเทียบระหว่าง a) ก่อนการทา
พาสซิเวชัน่ สีดา b) หลังการทาพาสซิเวชัน่ สีดา c) หลังการทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat
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3.2.2 โครงสร้ างผลึกของผิวเคลือบ
ผลจากการวิเคราะห์ โครงสร้ างผลึกของผิวเคลือบบนผ่นเหล็กชุบสังกะสีระบบด่างที่ผ่านการทาพาสซิเวชั่นสี
ดา โดยใช้ กระแสไฟฟ้าในการชุบ สังกะสี 3 ชนิ ด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ ด้ วย XRD ซึ่งแสดงผล
XRD patterns ไว้ ดังรูปที่ 3.4 พบว่า แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านการทาพาสซิเวชัน่ สีดาทั ้ง 3 ชนิดกระแส มีเฟสเดียวกัน
คือ สังกะสี ซึง่ ประกอบด้ วยระนาบที่สาคัญคือ (100), (101) และ (110) โดยเหล็กชุบสังกะสีที่ใช้ กระแสตรงและกระแส
ไซน์ ให้ โครงสร้ างสังกะสีโดยมี ระนาบ (110) เป็ นระนาบหลัก ในขณะที่ การใช้ กระแสพัลส์จ ะมี ระนาบ (100) เป็ น
ระนาบหลัก ทั ้งนี ้ผลของการเปรี ยบเทียบ XRD pattern ของกรณีเหล็กชุบสังกะสีที่ใช้ กระแสตรงก่อน-หลังการทาพาส
ซิเวชัน่ สีดา และหลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา+การเคลือบ Top coat จะเห็นได้ ว่ามีตาแหน่งพีคที่ตรงกันมีเฟสเดียวกัน
แสดงให้ เห็ นว่า การทาพาสซิเวชั่น สีดา และการเคลือ บ Top coat ไม่มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผลึกของผิ ว
เคลือบเหล็กชุบสังกะสี (รูปที่ 3.5)

รู ปที่ 3.4 XRD patterns ของผิว เคลือบของแผ่ นเหล็กชุบ สังกะสีและผ่ านการท าพาสซิเวชั่นสีดา โดยเป็ นชิ น้ งานที่
เตรียมขึ ้นจากการชุบโดยใช้ กระแสไฟฟ้า 3 ชนิด คือ a) กระแสตรง b) กระแสพัลส์ c) กระแสไซน์
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รู ป ที่ 3.5 XRD patterns ของผิ ว เคลือ บของแผ่ น เหล็ กชุ บ สัง กะสี ที่ เตรี ยมขึ น้ จากการชุบ โดยใช้ ก ระแสตรง โดย
เปรี ยบเทียบระหว่าง a) ก่อนการทาพาสซิเวชั่นสีดา b) หลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา c) หลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา +
Top coat
3.2.3 ผลการศึกษาสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของผิวเคลือบ
3.2.3.1 การทดสอบด้ วยเครื่องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ
เมื่ อ น าแผ่น เหล็กชุบ สังกะสีระบบด่ างที่ มี ความหนาของชัน้ เคลือ บสังกะสีป ระมาณ 10 ไมครอน โดยใช้
กระแสไฟฟ้าในการชุบสังกะสี 3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ ก่อน-หลังการทาพาสซิ เวชั่นสีดา
และหลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา+Top coat ไปทดสอบความต้ านทานการกัดกร่อ นด้ วย Salt spray test อ้ างอิงตาม
มาตรฐาน ASTM B117 พบว่า ก่อนการทดสอบ พื ้นผิวของชิ ้นงานทุกชิ ้น ไม่มีตาหนิ และไม่มีคราบสนิม เมื่อเวลาการ
ทดสอบผ่านไป 24 ชัว่ โมง พบว่า ชิ ้นงานทุกชิ ้นมีสนิมขาวเกิดขึ ้นบนพื ้นผิว ยกเว้ น ชิ ้นงาน 2 ชนิด คือ แผ่นเหล็กชุบ
สังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรงที่ผ่านการทาพาสซิเวชั่นสีดา และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรงที่ผ่านการทา
พาสซิเวชั่น สีดา + Top coat ที่ ไม่พ บสนิ มขาวบนพื น้ ผิ วชิ ้นงาน โดยพบว่า การท าพาสซิเวชั่นสีดา + Top coat ให้
สมบัติ ความต้ านทานการกัดกร่ อนที่ ดีกว่า การทาพาสซิ เวชั่น สีดาเพี ยงอย่ างเดี ยว เมื่ อเวลาการทดสอบผ่ านไป 72
ชั่วโมง พบว่า สนิม ขาวมีปริ มาณเพิ่ มขึ ้น โดยยังคงพบว่า แผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ ากระแสตรงและผ่านการท า
พาสซิเวชัน่ สีดามีความต้ านทานการกัดกร่อนมากกว่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสไซน์ และพัลส์ที่ผ่านการทา
พาสซิเวชัน่ สีดา ตามลาดับ (รูปที่ 3.6)
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อย่างไรก็ตาม เมื่อทาการทดสอบซ ้าในชุดที่ 2 เพื่อยืนยันสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของชิ ้นงาน (รูปที่
3.7) พบว่า การทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat ยังคงให้ สมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนที่ดีกว่าการทาพาสซิเวชั่นสี
ดาเพียงอย่างเดียว แต่แผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสพัลส์ที่ผ่านการทาพาสซิเวชั่นสีดากลับให้ ผลที่บ่งชี ้ให้ เห็น
ว่ามี ความต้ า นทานการกัดกร่ อ นดี กว่ าแผ่น เหล็กชุบ สังกะสีด้ว ยไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสไซน์ ที่ ผ่า นการท าพาส
ซิเวชัน่ สีดา ตามลาดับ แสดงให้ เห็นว่า โครงสร้ างของผิวเคลือบสังกะสีที่เตรียมขึ ้นจากการใช้ รูปแบบกระแสที่ต่างกันไม่
มีผลต่อสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนอย่างชัดเจน แต่การทาพาสซิเวชัน่ สีดาต่อด้ วยการเคลือบ Top coat จะมีผล
ทาให้ ผิวเคลือบมีสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนดีขึ ้นตามลาดับ
ระยะ
กระแสที่ใช้ ในการชุบสังกะสี & ผิวเคลือบหลังการชุบสังกะสี
เวลา
กระแสตรง & กระแสพัลส์ & กระแสไซน์ &
กระแสตรง & กระแสพัลส์ &
การ พาสซิเวชัน่ สีดา พาสซิเวชัน่ สีดา พาสซิเวชัน่ สีดา พาสซิเวชัน่ สี พาสซิเวชัน่ สีดา
ทดสอบ
ดา+Top coat
+Top coat
24
ชัว่ โมง

กระแสไซน์ &
พาสซิเวชัน่ สี
ดา+Top coat

72
ชัว่ โมง

รู ป ที่ 3.6 ลักษณะพื ้นผิ วของแผ่ น เหล็กชุบ สัง กะสีด้วยไฟฟ้ าที่ เตรี ยมขึ ้นจากระบบต่ างๆ ภายหลังการทดสอบ salt
spray ชุดที่ 1 ที่ระยะเวลาการทดสอบ 24 และ 72 ชัว่ โมง
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ระยะ
กระแสที่ใช้ ในการชุบสังกะสี & ผิวเคลือบหลังการชุบสังกะสี
เวลา
กระแสตรง & กระแสพัลส์ & กระแสไซน์ &
กระแสตรง & กระแสพัลส์ &
การ พาสซิเวชัน่ สีดา พาสซิเวชัน่ สีดา พาสซิเวชัน่ สีดา พาสซิเวชัน่ สี พาสซิเวชัน่ สีดา
ทดสอบ
ดา+Top coat
+Top coat
24
ชัว่ โมง

กระแสไซน์ &
พาสซิเวชัน่ สี
ดา+Top coat

รู ป ที่ 3.7 ลักษณะพื น้ ผิ วของแผ่ นเหล็กชุบ สัง กะสีด้วยไฟฟ้ าที่ เตรี ยมขึน้ จากระบบต่า งๆ ภายหลังการทดสอบ salt
spray ชุดที่ 2 ที่ระยะเวลาการทดสอบ 24 ชัว่ โมง
3.2.3.2 การทดสอบด้ วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า
เมื่อนาแผ่นเหล็กชุบสังกะสีชดุ ที่ 1 ที่เตรียมขึ ้นจากน ้ายาชุบเคลือบเกรดการค้ าระบบด่างที่ใช้ กระแสไฟฟ้าใน
การเคลือ บสังกะสี 3 ชนิ ด คื อ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ และผ่า นการท าพาสซิเวชั่น สีดา มาทาการ
ทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) ในสารละลายโซเดี ยมคลอไรด์ 5% โดย
น ้าหนัก พบว่า ลักษณะกราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยกระแสพัลส์และกระแสไซน์ ที่ผ่านการเคลือบพาส
ซิเวชัน่ สีดามีความกว้ างของ capative loop มากกว่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยกระแสตรงที่ ผ่านการทาพาสซิเวชั่นสีดา
นอกจากนี ้ ผลการทดสอบด้ วยเทคนิค Potentiodynamic polarization ของชิ ้นงานชุดที่ 1 ในสารละลายโซเดียมคลอ
ไรด์ 5% โดยน า้ หนัก แสดงให้ เห็ น ว่ า แผ่ น เหล็กชุ บ สัง กะสี ด้ว ยกระแสตรงและผ่ า นการท าพาสซิ เวชั่น สีด า มี ค่ า
ศักย์ ไฟฟ้าการกัดกร่ อน (Ecorr) เท่ากับ -1.074 โวลต์ ซึ่งสูงกว่าค่าศักย์ไฟฟ้าการกัดกร่อนของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วย
กระแสพัลส์และกระแสไซน์ ที่ผ่านการทาพาสซิเวชัน่ สีดา โดยอัตราการกัดกร่อนของชิ ้นงานทั ้ง 3 ชนิดมีค่าอัตราการกัด
กร่อนเท่ากับ 0.27, 0.04 และ 0.13 mm/year ตามลาดับ (รูปที่ 3.8, ตารางที่ 3.2)
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อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ท าการทดสอบด้ ว ยเทคนิ ค Electrochemical Impedance Spectroscopy ซ า้ สาหรั บ
ชิ ้นงานชุดที่ 2 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก พบว่า ลักษณะกราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
ด้ วยกระแสตรงที่ ผ่านการท าพาสซิเวชัน่ สีดามีความกว้ างของ capative loop มากกว่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยพัลส์
และกระแสไซน์ ที่ ผ่ า นการเคลื อ บพาสซิ เ วชั่ น สี ด ากระแสตรง ตามล าดั บ ส าหรั บ การทดสอบด้ วยเทคนิ ค
Potentiodynamic polarization ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก พบว่า Ecorr ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
ด้ วยกระแสตรงที่ ผ่านการทาพาสซิเวชั่นสีดามีค่า เท่ากับ -1.169 โวลต์ ซึ่งต่ากว่า Ecorr ของแผ่นเหล็กชุบ สังกะสีด้ว ย
กระแสพัลส์แ ละกระแสไซน์ ที่ ผ่านการทาพาสซิ เวชั่น สีดา โดยมีค่าอัตราการกัดกร่ อนเท่ ากับ 0.14, 0.04 และ 0.03
mm/year ตามลาดับ (รูปที่ 3.9, ตารางที่ 3.2)
จากการทดสอบชิ ้นงานทั ้ง 2 ชุด จะเห็นได้ ว่า การทดสอบความต้ านทานการกัดกร่ อนของชิ ้นงานทั ้ง 2 ชุด
ด้ วยวิธีท างเคมี ไฟฟ้าให้ ผลที่ ไม่ตรงกัน แสดงให้ เห็ นว่ า รู ปแบบกระแสที่ ใช้ ในการชุบ แผ่ นเหล็กทัง้ กรณี กระแสตรง
กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ ไม่ส่งผลที่เด่นชัดต่อสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของชิ ้นงานเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่าน
การทาพาสซิเวชัน่ สีดา
ทั ้งนี ้ การตรวจสอบด้ วยวิธีท างเคมี ไฟฟ้ าใช้ พื น้ ที่ ชิ น้ งานในการทดสอบเพี ยง 1 ตารางเซนติ เมตร หากผิ ว
เคลือบ ณ บริเวณตาแหน่งที่ทดสอบ มีความไม่สม่าเสมอ มีความหนาของผิวเคลือบที่แตกต่างกัน รวมทั ้งรูปแบบของ
กระแสที่ ใช้ ในการชุบยังไม่ส่งผลที่เด่น ชัดต่อ สมบัติความต้ านทานการกัดกร่ อนของชิ ้นงาน ก็ จะส่งผลทาให้ ผลการ
ทดสอบในแต่ ละตาแหน่ งบนชิ น้ งานมี ความแตกต่า งกัน โดยการควบคุม ความหนาของชั ้นเคลือ บและการควบคุม
คุณภาพในแต่ละขั ้นตอนของการเตรียมชิ ้นงาน เช่น การชุบสังกะสี ด้วยไฟฟ้า ความสะอาดของพื ้นผิวแอโนด-แคโทด
การกระตุ้นผิวสังกะสีด้วยกรดไนตริก การเคลือบด้ วยพาสซิเวชั่นสีดา การเคลือบด้ วย Top coat ล้ วนเป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพและความสม่าเสมอของผิวเคลือบ

รู ป ที่ 3.8 กราฟ Nyquist และเส้ น โพลาไรเซชั่น ของแผ่น เหล็กชุบ สังกะสีชุดที่ 1 ที่ เตรี ยมขึ ้นจากน ้ายาชุบ เคลือ บเกรด
การค้ าระบบด่างที่ใช้ กระแสไฟฟ้าในการเคลือบสังกะสี 3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ และผ่านการ
ทาพาสซิเวชัน่ สีดา ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
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รูปที่ 3.9 กราฟ Nyquist และเส้ นโพลาไรเซชั่น ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีชุดที่ 2 ที่เตรี ยมขึ ้นจากน ้ายาชุบเคลือบเกรด
การค้ าระบบด่าง ที่ใช้ กระแสไฟฟ้าในการเคลือบสังกะสี 3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ และผ่าน
การทาพาสซิเวชัน่ สีดา ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
ตารางที่ 3.2 ค่ าจากเส้ น โพลาไรเซชั่น ของแผ่ นเหล็กชุบ สังกะสีด้ว ยไฟฟ้ า ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 โดยใช้ สารเคมี เกรด
การค้ าระบบด่าง ที่ใช้ กระแสไฟฟ้าในการเคลือบสังกะสี 3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ และผ่าน
การทาพาสซิเวชัน่ สีดา ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
ชิ ้นงาน

รูปแบบกระแสที่ใช้
ในการชุบสังกะสี

ผิวเคลือบ
หลังการชุบสังกะสี

ชุดที่ 1
ชุดที่ 1
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 2
ชุดที่ 2

กระแสตรง
กระแสพัลส์
กระแสไซน์
กระแสตรง
กระแสพัลส์
กระแสไซน์

พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา

Ecorr
(V)
-1.074
-1.173
-1.167
-1.169
-1.138
-1.137

Corrosion parameter
Icorr
Rp
Corrosion rate
2
(µA/cm ) (k )
(mm/year)
23.02
3.31
11.57
12.20
3.20
2.91

1.95
3.82
2.78
2.31
4.63
4.68

0.27
0.04
0.13
0.14
0.04
0.03

23
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ตรวจสอบความต้ านทานการกั ด กร่ อ นของแผ่ น เหล็ ก ชุ บ สัง กะสี ที่ ชุบ ด้ วยรู ป แบบ
กระแสไฟฟ้า 3 ชนิด คือกระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ โดยเปรียบเทียบระหว่างชิ ้นงานที่ผ่านการเคลือบพาส
ซิเวชั่นสีดา และชิ ้นงานที่ผ่านการทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat ด้ วยเทคนิค EIS ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5%
โดยน ้าหนัก พบว่ า ลักษณะกราฟ Nyquist ของแผ่น เหล็กชุบสังกะสีที่ ผ่านการทาพาสซิ เวชั่นสีดา กับ แผ่น เหล็กชุบ
สังกะสีที่ผ่านการทาพาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat ให้ ผลการทดสอบที่มีแนวโน้ มเดียวกันสาหรับการใช้ กระแสในการชุบ
สังกะสีทั ้ง 3 ชนิด กล่าวคือ capative loop ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ ผ่านการทาพาสซิเวชั่นสีดา+Top coat มีความ
กว้ างมากกว่าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ ผ่านการทาพาสซิเวชัน่ สีดาเพียงอย่างเดียว แสดงให้ เห็นว่า ผิวเคลือบแผ่นเหล็ก
ชุบ สังกะสีที่ ผ่า นการท าพาสซิ เวชั่น สีดา+Top coat มีแ นวโน้ ม ให้ ความต้ านทานของผิ วเคลือบสูง กว่าแผ่น เหล็กชุบ
สังกะสีที่ผ่านการทาพาสซิเวชัน่ สีดาเพียงอย่างเดียว (รูปที่ 3.10)
สาหรับผลการทดสอบด้ วยเทคนิค Potentiodynamic polarization ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดย
น ้าหนัก พบว่า แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ ผ่านการท าพาสซิเวชั่นสีดา+Top coat ในทุกชุดการทดลอง มีค่ากระแสไฟฟ้ า
การกัดกร่ อ น (Icorr) ที่ต่า กว่า แผ่ นเหล็กชุบสังกะสีที่ ผ่านการทาพาสซิเวชั่น สีดาเพียงอย่า งเดี ยวเช่น กัน (รู ป ที่ 3.11,
ตารางที่ 3.3) แสดงให้ เห็นว่า การเคลือบ Top coat บนแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านการทาพาสซิเวชัน่ มีความต้ านทาน
การกัดกร่อนมากกว่าการเคลือบพาสซิเวชัน่ สีดาเพียงอย่างเดียว

รูป ที่ 3.10 กราฟ Nyquist ของแผ่น เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ าที่ เตรี ยมขึ ้นจากการชุบ โดยใช้ กระแสตรง กระแสพัลส์
และกระแสไซน์ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างหลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา และหลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา + Top coat ใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก

รูปที่ 3.11 เส้ นโพลาไรเซชั่นของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่เตรี ยมขึ ้นจากการชุบโดยใช้ กระแสตรง กระแสพัลส์
และกระแสไซน์ โดยเปรียบเทียบระหว่า งหลังการทาพาสซิเวชั่นสีดาและหลังการทาพาสซิเวชั่นสีดา + Top coat ใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
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ตารางที่ 3.3 ค่ าจากเส้ น โพลาไรเซชั่น ของแผ่ น เหล็กชุบสัง กะสีด้ว ยไฟฟ้ าโดยใช้ สารเคมี เกรดการค้ าระบบ ด่ าง ใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
รูปแบบกระแสที่ใช้
ในการชุบสังกะสี
กระแสตรง
กระแสตรง
กระแสพัลส์
กระแสพัลส์
กระแสไซน์
กระแสไซน์

ผิวเคลือบ
หลังการชุบสังกะสี
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat
พาสซิเวชัน่ สีดา
พาสซิเวชัน่ สีดา + Top coat

Ecorr
(V)
-1.079
-1.103
-1.174
-1.114
-1.164
-1.115

Corrosion parameter
Icorr
Rp
Corrosion rate
2
(µA/cm )
(mm/year)
(k )
23.02
1.95
0.27
4.66
15.57
0.05
8.65
3.57
0.10
3.37
7.74
0.04
23.00
2.73
0.27
3.08
8.25
0.04

3.3 ผลกำรศึกษำกำรพัฒนำสำรเติมแต่ งสำหรั บกำรชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ำ
ในโครงการวิจยั นี ้ได้ ทาการพัฒนาสารเติมแต่งขึ ้นสาหรับใช้ เติมในสารละลายชุบสังกะสีระบบกรด โดยที่สาร
ดังกล่าวจัดอยู่ในประเภทอนุพันธ์ ของไคโตซาน (CTSD) โดยได้ ทาการศึกษาทดลองเปรียบเทียบลักษณะและสมบัติ
ของผิวเคลือบที่เตรียมได้ กบั กรณีการใช้ สารเติมแต่งเกรดการค้ า
3.3.1 ลักษณะของผิวเคลือบ
3.3.1.1 การชุบสังกะสีบนแผ่นเหล็กด้ วยระบบกรด
จากการศึกษาการใช้ CTSD ที่ เตรี ยมขึน้ จากห้ อ งปฏิ บัติการเป็ นสารเติ มแต่ งในการชุบ สัง กะสีด้ว ยไฟฟ้ า
กระแสตรงในระบบกรด โดยทาการชุบบนแผ่นเหล็กด้ วยความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลา 10 นาที พบว่า ผิว
เคลือบมีลกั ษณะพื ้นผิวเรี ยบ สีเทาด้ าน โดยพบว่า การเพิ่มปริ มาณความเข้ มข้ นของ CTSD มีแนวโน้ มทาให้ พื ้นผิวมี
ความมันเงาเพิ่มขึ ้น ซึ่งในการทดลองนี ้พบว่า การเติมสารละลาย CTSD ที่ความเข้ มข้ น 40 ml/L ให้ ผิวที่มีความมันเงา
มากที่สดุ จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่า การใช้ CTSD เป็ นสารเติมแต่งในสารละลายชุบ สามารถทาให้
เกิดการเคลือบติดของชั ้นเคลือบสังกะสีบนชิ ้นงานแผ่นเหล็กได้

5 ml/L

10 ml/L

20 ml/L

40 ml/L

รูปที่ 3.12 ลักษณะแผ่นเหล็กที่ผ่านการชุบสังกะสีโดยใช้ CTSD เป็ นสารเติมแต่งที่ระดับความเข้ มข้ นต่างๆ โดยทาการ
ชุบด้ วยความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลา 10 นาที
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3.3.1.2 ผลการทดลองชุบด้ วยชุด Hull cell
ในการทดสอบประสิทธิภาพของสารละลายชุบด้ วยชุด Hull cell โดยทาการศึกษาการใช้ CTSD ที่ระดับ
ความเข้ มข้ น 40 ml/L เป็ นสารเติมแต่งในสารละลายชุบสังกะสีเปรียบเทียบกับสารเติมแต่งเกรดการค้ า โดยทาการชุบ
ด้ วยความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลา 10 นาที พบว่า ผิวเคลือบที่ปรากฏบนชิ ้นงานมีลกั ษณะผิวดาไหม้
(burnt) เป็ นช่วงกว้ างโดยเริ่มตั ้งแต่ความหนาแน่นกระแสที่สงู กว่า 4 A/dm2 เป็ นต้ นไป และให้ ผิวเคลือบที่ดีที่สดุ ใน
ลักษณะกึ่งมัว (semi bright) ในช่วง 1.6 – 2.5 A/dm2 ส่วนการใช้ สารเติมแต่งเกรดการค้ า พบว่า ให้ ผิวเคลือบลักษณะ
มันเงาคล้ ายกระจกเงา (mirror bright) เป็ นช่วงกว้ างคือในช่วงกระแสต่ากว่า 4 A/dm2 เป็ นต้ นไป (รูปที่ 3.13)
จากผลการทดสอบการชุบ ด้ ว ย Hull cell ดัง กล่าวแสดงให้ เห็ น ว่ า การใช้ สาร CTSD ที่ พัฒ นาขึน้ ดังกล่า วยัง คงให้
ลักษณะผิวเคลือบที่มีความมันเงาน้ อยและมีช่วงความหนาแน่นกระแสที่แคบกว่าสารเกรดการค้ ามาก

High current ------------>Low current

High current ------------->Low current

(a)

(b)

รูปที่ 3.13 ภาพแสดงแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (บน) และภาพจาลองลักษณะผิวเคลือบสังกะสีบนแผ่นเหล็ก (ล่าง) จาก
การศึกษาการชุบด้ วยชุด Hull cell ที่กระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้ สารเติมแต่งชนิด (a) 40 ml/L CTSD
และ (b) สารเติมแต่งเกรดการค้ าในสารละลายชุบเคลือบ ( = burnt,
= dull with streaks,
= semi
bright, = dull, = bright, = mirror bright)
3.3.2 ลักษณะโครงสร้ างทางจุลภาคของผิวเคลือบ
เมื่อนาแผ่นเหล็กที่ผ่านการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าในระบบกรด ที่ค่าความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลา
10 นาที โดยใช้ สารเติมแต่งชนิด CTSD และสารเติมแต่งเกรดการค้ า มาทาการตรวจสอบลักษณะโครงสร้ างทาง
จุลภาคด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน พบว่า บนผิวชุบสังกะสีที่ได้ จากการใช้ 40 ml/L CTSD เป็ นสารเติมแต่ง
สามารถตรวจพบอนุภาคลักษณะเป็ นเม็ดรูปร่ างไม่แน่นอนขนาดประมาณ 0.1 – 3 µm แทรกตัวอยู่บนพื ้นผิวที่มีเกรน
ขนาดเล็กความละเอียดสูง สาหรับผิวชุบที่เตรี ยมได้ จากการใช้ สารเติมแต่งเกรดการค้ าพบว่า มีโครงสร้ างทางจุลภาค
เป็ นรูปเข็มขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 0.2 µm สานกันไปมาแบบไร้ ทิศทางปกคลุมอยู่บนพื ้นผิว โดยมีการจัดเรียง
ชิดกันแน่นจนไม่พบว่ามีช่องว่างระหว่างโครงสร้ างรู ปเข็ม (รูปที่ 3.14)
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ทั ้งนี ้ สิง่ ที่สงั เกตได้ จากการศึกษาครั ้งนี ้คือ การใช้ CTSD เป็ นสารเติมแต่งให้ ลกั ษณะผิวเคลือบที่ไม่สม่าเสมอ
แต่พื ้นผิวโดยทัว่ ไปของผิวเคลือบนั ้นประกอบไปด้ วยเกรนที่มีความละเอียดสูงกว่าโครงสร้ างที่ได้ จากการใช้ สารเกรด
การค้ า จึงเป็ นประเด็นที่น่าสนใจที่ควรจะได้ ทาการศึกษาและพัฒนาการใช้ สารนี ้ในการชุบสังกะสีต่อไป

(a)
(b)
รูปที่ 3.14 ภาพถ่ายจาก SEM แสดงลักษณะโครงสร้ างทางจุลภาคของผิวชุบสังกะสี ที่ความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2
เป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้ สารเติมแต่งชนิด (a) 40 ml/L CTSD และ (b) สารเติมแต่งเกรดการค้ า
3.3.3 ผลการทดสอบความต้ านทานการกัดกร่อนของผิวเคลือบ
3.3.3.1 ผลการทดสอบด้ วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า
จากการนาแผ่นเหล็กที่ผ่านการชุบสังกะสีด้วยความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้
สารเติมแต่งชนิด 40 ml/L CTSD และสารเติมแต่งเกรดการค้ า เปรียบเทียบกับแผ่นเหล็กก่อนการชุบเคลือบสังกะสี มา
ทาการทดสอบสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนด้ วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้า โดยทาการทดสอบด้ วยเทคนิค EIS ใน
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก พบว่า ลักษณะกราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กที่ผ่านการชุบเคลือบสังกะสี
จะมี capacitive loop ในลักษณะเป็ นกราฟครึ่งวงกลมโดยมีความกว้ างกว่า capative loop ของแผ่นเหล็กก่อนการชุบ
เคลือบ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า ชิ ้นงานหลังการชุบเคลือบนั ้นมีค่าความต้ านทานมากกว่าแผ่นเหล็กก่อนการชุบเคลือบ โดย
แผ่นเหล็กที่ใช้ สารเติมแต่งชนิด CTSD ให้ capacitive loop ที่แคบกว่าการใช้ สารเติมแต่งเกรดการค้ า ซึง่ แสดงให้ เห็น
ว่า ผิวเคลือบจากการชุบโดยใช้ CTSD มีค่าความต้ านทานที่ต่ากว่าการใช้ สารเกรดการค้ า
ผลการทดสอบด้ วยเทคนิค Potentiodynamic polarization ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยน ้าหนัก
แสดงให้ เห็นว่า แผ่นเหล็กที่ผ่านการชุบสังกะสีมีค่า Ecorr อยู่ที่ประมาณ -1.1 V ซึ่งต่ากว่าแผ่นเหล็กก่อนการชุบ (Ecorr
= -0.636 V) โดยพบว่า ค่า Ecorr และ Icorr ของชิ ้นงานที่ผ่านการชุบโดยใช้ สารเติมแต่งชนิด CTSD และสารเกรดการค้ า
มีค่าใกล้ เคียงกัน โดยแผ่นเหล็กที่ใช้ สารเติมแต่งชนิด CTSD มีแนวโน้ มให้ ค่าความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อนต่ากว่า
สารเติมแต่งเกรดการค้ าเล็กน้ อย คือมีค่าอยู่ที่ 8.53 และ 18.95 µA/cm2 ตามลาดับ ซึ่งส่งผลให้ ค่าอัตราการกัดกร่อน
ที่คานวณได้ ของแผ่นเหล็กที่ ใช้ สารเติมแต่งชนิด CTSD มีค่าต่ากว่าแผ่นเหล็กที่ใช้ สารเติมแต่งเกรดการค้ าเล็กน้ อยคือ
มีค่าอยู่ที่ 0.10 และ 0.22 mm/year (รูปที่ 3.16, ตารางที่ 3.4)
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รูปที่ 3.15 กราฟ Nyquist ของ (a) แผ่นเหล็กก่อนการชุบและแผ่นเหล็กหลังการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเติม
แต่งชนิด (b) สารเติมแต่งเกรดการค้ า และ (c) 40 ml/L CTSD โดยทาการทดสอบในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5%
โดยน ้าหนัก

รูปที่ 3.16 เส้ นโพลาไรเซชันของ (a) แผ่นเหล็กก่อนการชุบและแผ่นเหล็กหลังการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเติม
แต่งชนิด (b) สารเติมแต่งเกรดการค้ า และ (c) 40 ml/L CTSD โดยทาการทดสอบในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5%
โดยน ้าหนัก
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ตารางที่ 3.4 ค่าจากเส้ นโพลาไรเซชัน่ ของแผ่นเหล็กก่อนและหลังการชุบในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดย
น ้าหนัก
corrosion parameter
ชิ ้นงาน
Ecorr(V)
Icorr(µA/cm2) Rp ( ) Corrosion rate (mm/year)
แผ่นเหล็ก
CTSD
เกรดการค้ า

-0.636
-1.111
-1.118

103.03
8.53
18.95

995.59
1.40
1377.40

1.20
0.10
0.22

3.3.3.2 ผลการทดสอบ Salt spray test
จากการทดลองน าแผ่ น เหล็กที่ ผ่า นการชุบ สังกะสีโดยใช้ สารเติม แต่ งชนิ ด CTSD มาท าการทดสอบ salt
spray test ภายใต้ บรรยาการละอองเกลือ อ้ างอิงตามมาตรฐาน B117 (รู ปที่ 3.17) พบว่า ชิ ้นงานเริ่ มปรากฏสนิมขาว
ซึ่งเป็ น corrosion product ของชัน้ เคลือบสังกะสีภ ายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหลัง การทดสอบ และเมื่อ ระยะเวลา
ทดสอบผ่ า นไป 48, 72, 96 และ 120 ชั่ ว โมง พบว่ า ปริ ม าณสนิ ม ขาวมี แ นวโน้ มเพิ่ ม ขึ น้ เล็ก น้ อย โดยเมื่ อ สิ น้ สุด
ระยะเวลาการทดสอบที่ 120 ชั่วโมง พบว่ายังคงไม่มี สนิมแดงปรากฏบนชิ ้นงานแต่อย่างใด แสดงให้ เห็นว่า การชุบ
เคลือบสังกะสีระบบกรดด้ วยความหนาแน่นกระแส 2 A/dm2 เป็ นเวลา 10 นาที โดยใช้ สารเติมแต่งชนิด CTSD ให้ ผิว
เคลือบที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกัดกร่อนของแผ่นเหล็กได้ ไม่ต่ากว่า 120 ชัว่ โมง
ชนิดสารเติมแต่ง
0 hr

ระยะเวลาการทดสอบ
24 hrs
48 hrs
72 hrs

120 hrs

CTSD

รูปที่ 3.17 ลักษณะแผ่นเหล็กที่ผ่านการชุบสังกะสีโดยใช้ สารเติมแต่งชนิด CTSD ก่อนและหลังการทดสอบ Salt spray
test อ้ างอิงตามมาตรฐาน B117 ที่ระยะเวลาการทดสอบ 24, 48, 72 และ 120 ชัว่ โมง
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บทที่ 4
สรุปผลกำรทดลอง
การศึกษาอิทธิ พลของโครงสร้ างทางจุลภาคของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีต่อสมบัติความต้ านทานการกัดกร่ อน
ทาได้ โดยการใช้ รูปแบบกระแสไฟฟ้า 3 ชนิด คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ ในการชุบเคลือบสังกะสีบน
แผ่นเหล็กด้ วยน ้ายาชุบเคลือบเกรดการค้ าระบบด่าง จากนั ้นจึงนาชิ ้นงานดั งกล่าวมาทาการเคลือบพาสซิเวชั่นสีดา
และเคลือบ Top coat ผลจากการศึกษาพบว่า
-

-

-

ชิ ้นงานที่ผ่านการชุบด้ วยรูปแบบกระแสไฟฟ้าทั ้ง 3 ชนิด และทาการเคลือบพาสซิเวชั่นสีดาต่อด้ วยการ
เคลือบ Top coat ให้ ผิวเคลือบสีดาสนิท และความมันเงาเล็กน้ อย
ผลการตรวจสอบโครงสร้ างทางจุลภาคของแผ่น เหล็กเคลือบสังกะสีที่ชุบด้ วยกระแสไฟฟ้าทัง้ 3 ชนิ ด
พบว่า ผิวเคลือบมีลกั ษณะโครงสร้ างรู ปทรงเรี ยวยาวซ้ อนทับกันไปมา โดยการชุบด้ วยไฟฟ้ากระแสตรง
และกระแสไซน์ให้ ผิวเคลือบที่มีโครงสร้ างหนาแน่นกว่ากระแสพัลส์ ทั ้งนี ้ตรวจพบว่า มีการปกคลุมอย่าง
ทั่วถึงของชั ้นเคลือบพาสซิเวชั่น สีดาและ Top coat บนผิวเคลือบสังกะสี โดยมี ธาตุ Cr, P และ S เป็ น
องค์ ป ระกอบที่ สาคัญ บนชัน้ เคลือ บพาสซิ เวชั่น สีดา และมี ธ าตุ Si เป็ นองค์ ป ระกอบที่ สาคัญ บนผิ ว
เคลือบ Top coat
ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างผลึกของผิวเคลือบพบว่า แผ่น เหล็กชุบสังกะสีที่ใช้ กระแสตรงและกระแสไซน์
ให้ โครงสร้ างสังกะสีโดยมีระนาบ (110) เป็ นระนาบหลัก ในขณะที่การใช้ กระแสพัลส์จะมีระนาบ (100)
เป็ นระนาบหลัก ทั ้งนี ้ การท าพาสซิเวชั่นสีดา และการเคลือบ Top coat ไม่ มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างผลึกของผิวเคลือบเหล็กชุบสังกะสี
ผลการศึกษาสมบัติความต้ า นทานการกัดกร่ อ นของผิ ว เคลือ บด้ ว ยวิ ธีการทดสอบทัง้ 2 วิ ธี คือ การ
ทดสอบการกัดกร่ อนแบบละอองเกลือและวิธีทางเคมีไฟฟ้า แสดงให้ เห็น ว่า โครงสร้ างของผิวเคลือ บ
สังกะสีที่เตรี ยมขึ ้นจากการใช้ รูปแบบกระแสที่ ต่างกัน คือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแสไซน์ ไม่
ส่งผลที่เด่นชัดต่อสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของผิวเคลือบ แต่การทาพาสซิเวชัน่ สีดาต่อด้ วยการ
เคลือบ Top coat จะมีผลทาให้ ผิวเคลือบมีสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ ้นตามลาดับ

สาหรับการพัฒนาสาร CTSD ขึ ้นในห้ องปฏิบตั ิการเพื่อทดลองใช้ เป็ นสารเติมแต่งในการชุบเคลือบสังกะสีบน
แผ่นเหล็กด้ วยไฟฟ้าโดยใช้ สารละลายระบบกรดพบว่า ได้ ผิวเคลือบสังกะสีที่มีสมบัติต้านทานการกัดกร่ อนของแผ่น
เหล็กได้ ดี แต่ยงั คงต้ องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพทัดเทียมกับสารเติมแต่งเกรดการค้ าต่อไป
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ภำคผนวก
วิธีการไตเตรทหาปริ มาณความเข้ มข้ น NaOH ในน ้า Zinc
1. ปิ เปตน ้า Zinc มา 10 ml ใส่ในขวดรูปชมพู่ แล้ วเติม indicator คือ indigocarmine (CAS 860-22-0)
ประมาณ 20 mg (เติมจนกระทั่งสารละลายมีสเี หลืองอ่อน หากเข้ มมากจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงสีขณะ
ไตเตรทได้ ยาก)
2. ทาการไตเตทหาปริมาณความเข้ มข้ น NaOH โดยใช้ 1 M HCl เป็ น titrant โดยสังเกตจุดยุติได้ จากการที่
สารละลายเปลีย่ นจากสีเหลืองอ่อนเป็ นสีฟ้า จากนั ้นคานวณปริมาณความเข้ มข้ น NaOH คานวณจาก
ความเข้ มข้ น NaOH = ปริมาตร HCl ที่ใช้ ไป x 4 x ความเข้ มข้ นของ Std. HCl (อยู่ข้างขวด)
ตัวอย่างเช่น

ใช้ HCl = 30.3 ml
ดังนั ้น ความเข้ มข้ น NaOH = 30.3 x 4 x 1.02563 = 124.306 g/L

วิธีการไตเตรทหาปริ มาณความเข้ มข้ น Zn ในน ้า Zinc
1. ปิ เปตน ้า Zinc มา 1 ml ใส่ในขวดรูปชมพู่ เติมสารละลายของ (Ammonium chloride + Ammonium
solution) = 20 ml และเติมน ้ากลัน่ 180 ml แล้ วเติม indicator No.6 ซึง่ เป็ นสารละลายผสมของ
Erliochrome Black T, ethanol และ Hydroxylamine hydrochloride ปริมาณ 3-4 หยด ซึง่ จะทาให้
สารละลายมีสมี ่วงอ่อน
2. ทาการไตเตรทหาปริ มาณความเข้ มข้ น Zn โดยใช้ 0.05 M EDTA (S-A) เป็ น titrant โดยสังเกตจุดยุติได้ จาก
การที่สารละลายเปลีย่ นจากสีม่วงอ่อนเป็ นสีน ้าเงิน จากนั ้นทาการคานวณปริ มาณความเข้ มข้ นของ Zn ได้
จาก
ความเข้ มข้ น Zn = ปริมาณ EDTA ที่ใช้ ไป x 3.269 x ความเข้ มข้ นของ Std. EDTA (อยู่ข้างขวด)
ตัวอย่างเช่น

ใช้ EDTA = 4.2 ml
ดังนั ้น ความเข้ มข้ น Zn = 4.2 x 3.269 x 0.99501= 13.66 g/L

32
ประวัติคณะผู้วิจยั
หัวหน้ ำโครงกำร
1. ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

นางสาวกนกวรรณ แสงเกียรติยทุ ธ
Miss Kanokwan Saengkiettiyut

2. ตำแหน่ งปั จจุบัน

นักวิจยั (ชานาญการ) P5

3. หน่ วยงำนที่สังกัดและสถำนที่ติดต่ อ
สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-4233 โทรสาร 0-2611-7586 E-mail : Kanokwan.s@chula.ac.th
4. ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วิศวกรรมโลหการ
วัสดุศาสตร์

มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี ที่ได้ รับ
2542
2538

5. สำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญพิเศษ
การกัดกร่ อ นและการป้ องกัน การกัดกร่ อ น การวิ เคราะห์ ท ดสอบความแข็ง ของวัสดุ การวิเคราะห์ ความ
ต้ านทานการกัดกร่อนของโลหะด้ วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมีและเครื่องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ
6. ผลงำนวิจยั
ผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
1) Y. Boonyongmaneerat, K. Saengkiettiyut, P. Rattanawaleedirojn, C.Angkaprasert, J.
Wanichsampan, and S. Saenapitak. Layer formation of hot-dip galvanized steels as
influenced by NiCl2-base fluxes. Journal of Iron and Steel Research International. 17(1)
(2010): 74-78.
2) N. Chuankrerkkul, Y. Boonyongmaneerat, K. Saengkiettiyut, P. Rattanawaleedirojn and S.
Saenapitak. Injection Moulding of Tungsten Carbide-Nickel Powders Prepareed by
Electroless Deposition. Key Engineering Materials. 545(2013): 148-152.
3) P. Eutrirak, V. Srimaneepong and K. Saengkiettiyut*. Corrosion behavior of soldered and
laser-welded Ni-free Co-Cr alloy joints in sodium chloride solution. Advanced Materials
Research. 970(2014): 93-96.
4) P. Rattanawaleedirojn, K. Saengkiettiyut, Y. Boonyongmaneerat, N. Chuankrerkkul, and S.
Saenapitak. Effects of Complexing Agent Concentration and Bath pH on Electroless
Nickel Deposition for Tungsten Carbide Powders. Advanced Materials Research.
970(2014): 240-243.

33
5) Y. Boonyongmaneerat, K. Saengkiettiyut, S. Saenapitak. S. Sangsuk Corrosion behavior
of reverse-pulse electrodeposited Zn-Ni alloys in saline environment. Journal of Materials
Engineering and Performance. 23(2014): 302-307.
6) P. Eutrirak, V. Srimaneepong and K. Saengkiettiyut. Corrosion behavior of soldered and
laser-welded Ni-free Co-Cr alloy joints in sodium chloride solution. Advanced Materials
Research. 970 (2014) 93-96.
7) W. Asumpinwong, K. Saengkiettiyut and V. Srimaneepong. Different constant voltages of
anodization on the corrosion behavior of Ti-6Al-4V Alloy. Chiang Mai Journal of Science.
42(1) (2015) 238-247.
ผลงานวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
1) Pranee Rattanawaleedirojn and Kanokwan Saengkiettiyut. Recovery of zinc from ash and
dross generated in galvanizing process. The 5th Thailand Metallurgy Conference,
January, 2012, Thailand.
2) Supin Sangsuk, Kanokwan Saengkiettiyut and Umaporn Pie-rahan. Sol-gel titania
coating on steel for corrosion protection. The 5th Thailand Metallurgy Conference,
January, 2012, Thailand.
3) Kanokwan Saengkiettiyut, Yuttanant Boonyongmaneerat, Sawalee Saenapitak, and
Pranee Rattanawaleedirojn*. Effects of Acid Solution’s Temperature on Inhibition Activity
of Chitosan-based Inhibitor for Steel. The 6th Thailand Metallurgy Conference,
December, 2012, Thailand. 196-200.
4) Viriyah Chobaomsup, Kanokwan Saengkiettiyut, Sawalee Saenapitak, Pranee
Rattanawaleedirojn and Supin Sangsuk*. Effect of Titania Sol-Gel Coating on Steel for
Corrosion Protection. The 6th Thailand Metallurgy Conference, December, 2012,
Thailand. 113.
5) Theerajit Pornprutthipan, Kanokwan Saengkiettiyut and Supin Sangsuk*. Hybrid Sol-Gel
Coating on Galvanized Steel for Corrosion Protection. The 6nd Thailand Metallurgy
Conference, December, 2012, Thailand. 201-203.
6) Pranee Rattanawaleedirojn, Kanokwan Saengkiettiyut and Tanit Singhaboonpong.
Preparation and properties of carboxymethyl cellulose hydrogels chemically crosslinked
by citric acid. Proceeding in Asian International Conference on Materials, Minerals and
Polymer 2012, March 23 – 24, 2012. Vistana Hotel, Penang, Malaysia.
7) Kanokwan Saengkiettiyut, Pranee Rattanawaleedirojn, Yuttanant Boonyongmaneerat and
Sawalee Saenapitak. Corrosion Inhibition of Mild Steel by Chitosan in Hydrochloric Acid
Solution. Proceeding in Asian International Conference on Materials, Minerals and

34
Polymer 2012, March 23 – 24, 2012. Vistana Hotel, Penang, Malaysia. ( Best Poster
Award)
8) S Sangsuk, K Saengkiettiyut and P Laiwan. Sol-gel Titanai and Silica Coating on Steel for
Corrosion Protection. Proceeding in Asian International Conference on Materials,
Minerals and Polymer 2012, March 23 – 24, 2012. Vistana Hotel, Penang, Malaysia.
9) Jutatip Namahoot, Chor. Wayakorn Phetphaisit and Kanokwan Saengkiettiyut. Physical
properties of steel coated with polyester polyurethane elastomer. 6th Pure and Applied
Chemistry International Conference 2012, 11-13 January 2012, The Empress convention
center, Chiang Mai, Thailand.
10) Nutthita Chuankrerkkul, Yuttanant Boonyongmaneerat, Kanokwan Saengkiettiyut, Pranee
Rattanawaleedirojn, Sawalee Saenapitak. Injection Moulding of Tungsten Carbide-Nickel
Powders Prepared by Electroless Deposition. Abstract book in 7th International
Conference on Materials Science and Technology. 7-8 June 2012, Swissotel Le
Concorde, Bangkok, Thailand.
11) K. Saengkiettiyut,

P. Rattanawaleedirojn, A. Thueploy, J. Wanichsampan and

Boonyongmaneerat Y. Influence of Plating Formulations on Microstructure and Corrosion
Resistance of Electrodeposited Zinc Coatings. 2nd International Conference on Smart
Materials & Surfaces, 23-25 March 2016, Songdo Convensia, Incheon, Korea.
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
1) ชื่อสิทธิบตั ร
: เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อนที่ประกอบด้ วยชั ้นเคลือบสังกะสีนิกเกิลความ
ต้ านทานการกัดกร่อนสูง.
ชื่อเจ้ าของสิทธิบัตร : ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์, กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ, ปราณี รัตนวลีดิ
โรจน์, สวลี เสนาพิทกั ษ์ และรัญชน์ สงวนหมู่
เลขที่สทิ ธิบตั ร
: สิทธิบตั รไทย เลขที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร 1001000114, กุมภาพันธ์ 2553
2) ชื่อสิทธิบตั ร
: กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ ดดู ซับน ้าที่มีสมบัติยบั ยั ้งเชื ้อจุลนิ ทรีย์
ชื่อเจ้ าของสิทธิบตั ร : กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ, ปราณี รัตนวลีดิโรจน์, ธนิต สิงหบุญพงศ์
เลขที่สทิ ธิบตั ร
: สิทธิบตั รไทย เลขที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร 1101000207, กุมภาพันธ์ 2554
3) ชื่ออนุสทิ ธิบตั ร
: สารยับยั ้งการกัดกร่อนของโลหะ
ชื่อเจ้ าของอนุสทิ ธิบตั ร : ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ , กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ, ยุทธนันท์ บุญยง
มณีรัตน์ และ สวลี เสนาพิทกั ษ์ .
เลขที่อนุสทิ ธิบตั ร : 6449, 4 สิงหาคม 2554

35
ผู้ร่วมวิจยั
1. ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

นางสาวปราณี รัตนวลีดิโรจน์
Miss Pranee Rattanawaleedirojn

2. ตำแหน่ งปั จจุบัน

นักวิจยั (ชานาญการ) P5

3. หน่ วยงำนที่สังกัดและสถำนที่ติดต่ อ
สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-4221 โทรสาร 0-2611-7586 E-mail : Pranee.r@chula.ac.th
4. ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ พอลิเมอร์ ประยุกต์
และเทคโนโลยีสงิ่ ทอ
เคมี

มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี ที่ได้ รับ
2539

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2536

5. สำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญพิเศษ
การเคลือบผิววัสดุด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น การตกแต่งสาเร็จสิง่ ทอ การเคลือบผิวโลหะแบบไม่ใช้ ไฟฟ้า
6. ผลงำนวิจยั
ผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
1) Y. Boonyongmaneerat, K. Saengkiettiyut, P. Rattanawaleedirojn, C.Angkaprasert, J.
Wanichsampan, and S. Saenapitak. Layer formation of hot-dip galvanized steels as
influenced by NiCl2-base fluxes. Journal of Iron and Steel Research International. 17(1)
(2010): 74-78.
2) N. Chuankrerkkul, Y. Boonyongmaneerat, K. Saengkiettiyut, P. Rattanawaleedirojn and S.
Saenapitak. Injection Moulding of Tungsten Carbide-Nickel Powders Prepareed by
Electroless Deposition. Key Engineering Materials. 545(2013): 148-152.
3) P. Rattanawaleedirojn, K. Saengkiettiyut, Y. Boonyongmaneerat, N. Chuankrerkkul, and
S. Saenapitak. Effects of Complexing Agent Concentration and Bath pH on Electroless
Nickel Deposition for Tungsten Carbide Powders. Advanced Materials Research
970(2014) 240-243.

36
ผลงานวิจยั ที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการ
1) Pranee Rattanawaleedirojn and Kanokwan Saengkiettiyut. One-step synthesis and
characterization of hydrophobic zinc borate. The 37th Congress on Science and Technology
of Thailand, October 10-12, 2011, Thailand.
2) Kanokwan Saengkiettiyut, Pranee Rattanawaleedirojn and Tanit Singhaboonpong.
Preparation and antimicrobial activity of silver nanoparticles stabilized by
polyvinylpyrrolidone. The 37th Congress on Science and Technology of Thailand, October
10-12, 2011, Thailand.
3) Pranee Rattanawaleedirojn, Kanokwan Saengkiettiyut and Tanit Singhaboonpong.
Preparation and properties of carboxymethyl cellulose hydrogels chemically crosslinked
by citric acid”. Proceeding in “Asian International Conference on Materials, Minerals
and Polymer 2012, March 23 – 24, 2012. Vistana Hotel, Penang, Malaysia.
4) Kanokwan Saengkiettiyut, Pranee Rattanawaleedirojn, Yuttanant Boonyongmaneerat and
Sawalee Saenapitak. Corrosion Inhibition of Mild Steel by Chitosan in Hydrochloric Acid
Solution, Proceeding in Asian International Conference on Materials, Minerals and
Polymer 2012, March 23 – 24, 2012. Vistana Hotel, Penang, Malaysia. ( Best Poster
Award)
5) Pranee Rattanawaleedirojn and Kanokwan Saengkiettiyut. Recovery of zinc from ash
and dross generated in galvanizing process. The 5th Thailand Metallurgy Conference,
January, 2012, Thailand.
6) Kanokwan Saengkiettiyut, Yuttanant Boonyongmaneerat, Sawalee Saenapitak, and
Pranee Rattanawaleedirojn*. Effects of Acid Solution’s Temperature on Inhibition Activity
of Chitosan-based Inhibitor for Steel. The 6th Thailand Metallurgy Conference,
December, 2012, Thailand. 196-200.
7) Viriyah Chobaomsup, Kanokwan Saengkiettiyut, Sawalee Saenapitak, Pranee
Rattanawaleedirojn and Supin Sangsuk*. Effect of Titania Sol-Gel Coating on Steel for
Corrosion Protection. The 6th Thailand Metallurgy Conference, December, 2012,
Thailand. 113.
8) Nutthita Chuankrerkkul, Yuttanant Boonyongmaneerat, Kanokwan Saengkiettiyut, Pranee
Rattanawaleedirojn, Sawalee Saenapitak. Injection Moulding of Tungsten Carbide-Nickel
Powders Prepared by Electroless Deposition. Abstract book in 7th International
Conference on Materials Science and Technology. 7-8 June 2012, Swissotel Le
Concorde, Bangkok, Thailand.
9) K. Saengkiettiyut, P. Rattanawaleedirojn, A. Thueploy, J. Wanichsampan and
Boonyongmaneerat Y. Influence of Plating Formulations on Microstructure and

37
Corrosion Resistance of Electrodeposited Zinc Coatings. 2 nd International Conference
on Smart Materials & Surfaces, 23-25 March 2016, Songdo Convensia, Incheon, Korea.
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
1) ชื่อสิทธิบตั ร

: เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อนที่ประกอบด้ วยชั ้นเคลือบสังกะสีนิกเกิลความ
ต้ านทานการกัดกร่อนสูง.
ชื่อเจ้ าของสิทธิบัตร : ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์, กนกวรรณ แสงเกียรติยทุ ธ, ปรำณี รั ตนวลีดิ
โรจน์ , สวลี เสนาพิทกั ษ์ และรัญชน์ สงวนหมู่
เลขที่สทิ ธิบตั ร
: สิทธิบตั รไทย เลขที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร 1001000114, กุมภาพันธ์ 2553
2) ชื่อสิทธิบตั ร
: กรรมวิธีการเตรียมพอลิเมอร์ ดดู ซับน ้าที่มีสมบัติยบั ยั ้งเชื ้อจุลนิ ทรีย์
ชื่อเจ้ าของสิทธิบตั ร : กนกวรรณ แสงเกียรติยทุ ธ, ปรำณี รั ตนวลีดิโรจน์ , ธนิต สิงหบุญพงศ์
เลขที่สทิ ธิบตั ร
: สิทธิบตั รไทย เลขที่ขอยื่นจดสิทธิบัตร 1101000207, กุมภาพันธ์ 2554
3) ชื่ออนุสทิ ธิบตั ร
: สารยับยั ้งการกัดกร่อนของโลหะ
ชื่อเจ้ าของอนุสทิ ธิบตั ร : ปรำณี รั ตนวลี ดิโรจน์ , กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ, ยุทธนันท์ บุญยง
มณีรัตน์ และ สวลี เสนาพิทกั ษ์ .
เลขที่อนุสทิ ธิบตั ร : 6449, 4 สิงหาคม 2554

38
ผู้ร่วมวิจยั
1. ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

รศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
Assoc. Prof. Dr. Yuttanant Boonyongmaneerat

2. ตำแหน่ งปั จจุบัน

อาจารย์

3. หน่ วยงำนที่สังกัดและสถำนที่อยู่ท่ ตี ิดต่ อได้ สะดวก
สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-4243 โทรสาร 0-2611-7586 E-mail : Yuttanant.b@chula.ac.th
4. ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญา
Doctor of Philosophy
Bachelor of Science

สาขาวิชา
Materials Science and
Engineering
Materials Science and
Engineering

มหาวิทยาลัย
Massachusetts Institute of
Technology, USA
Brown University, USA

ปี ที่ได้ รับ
2549
2545

5. สำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญพิเศษ
วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering); โฟมโลหะ (Metallic Foam); เทคโนโลยีการเคลือบผิวโลหะ
(Surface Coating Technology)
6. ผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
1.
R. Sa-nguanmoo, E. Nisarattanaporn, Y. Boonyongmaneerat, “Hot-dip galvanization with
pulse-electrodeposited nickel pre-coatings,” Corrosion Science, 53, pp. 122-126, 2011.
2.
S. Sukkasi, U. Sahapatsombut, C. Sukjamsri, S. Saenapitak, Y. Boonyongmaneerat,
“Electroless Ni-based coatings for biodiesel containers,” Journal of Coatings Technology
and Research, Vol. 8 (1), pp. 141-147, 2011.
3.
Y. Boonyongmaneerat, U. Sahapatsombut, C. Sukjamsri, S. Saenapitak, S. Sukkasi,
“Investigation of Electrodeposited Ni-based Coatings for Biodiesel Storage,” Applied Energy,
88, pp. 909-913, 2011.
4.
A. Issariyapat, P. Swangsak, Y. Boonyongmaneerat, P. Visuttipitukul, “Effects of Heat
Treatment on the Interfacial Structure of Nickel-Aluminum Coating Composites,” Advanced
Materials Research, Vol. 154-155, pp. 1462-1467, 2011.
5.
A. Chianpairot, G. Lothongkum, C.A. Schuh, and Y. Boonyongmaneerat, “Corrosion of
nanocrystalline Ni-W alloys in alkaline and acidic 3.5 wt.% NaCl solutions,” Corrosion
Science, 53, pp. 1066-1071, 2011.

39
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

N. Sunwang, P. Wangyao, Y. Boonyongmaneerat, “The Effects of heat treatments on
hardness and wear Resistance in Ni-W alloy coatings,” Surface and Coating Technology,
206(6), pp. 1096-1101, 2011.
S. Akamphon, S. Sukkasi, Y. Boonyongmaneerat, “Reduction of zinc consumption with
enhanced corrosion protection in hot-dip galvanized coatings: A process-based cost
analysis,” Resources, Conservation and Recycling, 58, pp.1-7, 2012.
S. Ploypech, Y. Boonyongmaneerat, P. Jearanaisilawong, “Crack initiation and propagation
of galvanized coatings hot-dipped at 450oC under bending loads,” Surface and Coatings
Technology, 206(18), pp. 3758-3763, 2012.
A. Changvittaya, Y. Boonyongmaneerat, P. Anuntvoranich, “Value creation through design:
Goal and constraint – Case study Thailand’s furniture industry, International Journal of the
Computer, the Internet, and Management, 19 (2) pp. 10-15, 2011.
E. Wichianrat, Y. Boonyongmaneerat, S. Asavavisithchai, “Microstructural examination and
mechanical properties of replicated aluminium composite foams,” Transactions of
Nonferrous Metals Society of China, 22(7), pp. 1674-1679, 2012.
E. Wichianrat, Y. Boonyongmaneerat, S. Asavavisithchai, “A comparative study of replicated
pure Al and AC3A composite foams,” Procedia Engineering, 32, pp. 621-627, 2012.
Y. Boonyongmaneerat, P. Jearanaisilawong, S. Ploypech, “Crack initiation and propagation
of galvanized coatings under bending loads,” AISTech, pp. 1839-1845, 2012.
S. Srikomol, Y. Boonyongmaneerat, R. Techapiesancharoenkij, “Electrochemical
codeposition and heat treatment of nickel-titanium alloy layers,” Metallurgical and Materials
Transactions B: Process Metallurgy and Materials Processing Science, 44(1), pp. 53-62,
2013.
N. Chuankrerkkul, Y. Boonyongmaneerat, k. Saengkiettiyut, P. Rattanawaleedirojn, S.
Saenapitak, “Injection moulding of tungsten carbide-nickel powders prepared by electroless
deposition,” Key Engineering Materials, 5454, pp.148-152, 2013.
S. Ploypech, P. Jearanaisilawong, Y. Boonyongmaneerat, “Influence of thickness of
intermetallic layers on fracture resistance of galvanized coatings,” Surface and Coatings
Technology, 223, pp.1-5, 2013.
R. Techapiesancharoenkij, P. Janetaisong, Y. Boonyongmaneerat, A. Laobuthee,
“Electrochemical codeposition of Ti-dispersed Ni-matrix layers by pulse-form current,”
PRICM 8, 3, pp. 1909-1916, 2013.
P. Janetaisong, R. Techapiesancharoenkij, Y. Boonyongmaneerat, “Microstructural and
corrosion characterizations of nickel-titanium coatings produced by electrochemical
codeposition and heat treatment,” PRICM 8, 3, pp. 2075-2082, 2013.

40
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

K. Theeratatpong, S. Danchaivijit, Y. Boonyongmaneerat, “Effects of Co content and heat
treatment on mechanical properties of electrolessly deposited Ni-Co-P alloys,” Surface and
Interface Analysis, 46, 4, pp. 276-282, 2014.
Y. Boonyongmaneerat, K. Saengkiettiyut, S. Saenapitak, S. Sangsuk, “Corrosion behavior of
reverse-pulse electrodeposited Zn-Ni alloys in saline environement,” Journal of Materials
Engineering and Performance, 23, 1, pp. 302-307, 2014.
C. Somphotch, E. Nisarattanaporn, Y. Boonyongmaneerat, “Influence of bath formulations on
low-temperature electroless deposition of Ni-P alloys,” Chiang Mai Journal of Science,
41(5.2), pp. 1332-1340, 2014.
W. Janphongsri, Y. Boonyongmaneerat, P. Jearanaisilawong, “Compressive response of
polyurethane open-cell foam with electrodeposited copper coatings,” Advanced Materials
Research, 931-932, pp. 381-385, 2014.
J. Sittikun, Y. Boonyongmaneerat, P. Weerachawanasak, P. Praserthdam, J. Panpranot,
“Pd/TiO2 catalysts prepared by electroless deposition with and without SnCo2 sensitization for
the liquid-phase hydrogenation of 3-hexyn-1-ol,” Reaction Kinetics, Mechanisms and
Catalysis, 111, 1, pp. 123-135, 2014.
S. Riyapan, Y. Boonyongmaneerat, O. Mekasuwandumrong, H. Yoshida, S.-I. Fujita, M. Arai,
J. Panpranot, “Improved catalytic performance of Pd/TiO 2 in the selective hydrogenation of
acetylene by using H2-treated sol-gel TiO2,” Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 383384, pp. 182-187, 2014.
L. Kanapa, Y. Boonyongmaneerat, M. Supradist, Finite difference kinetics modeling for
galvanized steels with post heat treatments,” Advanced Materials Research, 1025-1026, pp.
723-730, 2014.
T. Chotibhawaris, T. Luangvaranunt, P. Jantaratana, Y. Boonyongmaneerat, “Influence of the
electrodeposited Co-Fe alloys’ characteristics on their magnetic properties, Advanced
Materials Research, 1025-1026, pp. 709-716, 2014.
N. Udompanit, P. Wangyao, S. Henpraserttae, Y. Boonyongmaneerat, “Wear response of
composition-modulated multilayer Ni-W coatings,” Advanced Materials Research, 10251026, pp. 302-309, 2014.
T. Lertjirakul, Y. Boonyongmaneerat, P. Visuttipitukul, “Effect of Cr plating and plasma
nitriding on hardness and corrosion resistance of H13 steel,” Advanced Materials Research,
1025-1026, pp. 737-744, 2014.
P. Rattanawaleedirogn, K. Saengkiettiyut, Y. Boonyongmaneerat, N. Chuankrerkkul, S.
Saenapitak, “Effects of complexing agent concentration and bath pH on electroless nickel
deposition for tungsten carbide powders, 970, pp. 240-243, 2014.

41
29.

30.

J. Qin, X. Zhang, Y. Xue, M.K. Das, A. Thueploy, S. Limpanart, Y. Boonyongmaneerat, M. Ma,
R. Liu, “The high concentration and uniform distribution of diamond particles in Ni-diamond
composite coatings by sediment co-deposition,” Surface and Interface Analysis, 2014 (In
print).
S. Riyapan, Y. Boonyongmaneerat, O. Mekasuwandumrong, P. Praserthdam, J. Panpranot,
“Effect of surface Ti3+ on the sol-gel derived TiO2 in the selective acetylene hydrogenation
on Pd/TiO2 catalysts,” Catalysis Today, 2014 (In print).
สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร

1.

2.

3.

4.
5.

Y. Boonyongmaneerat, T.W. Eagar, and C.A. Schuh, “Transient Migrating Phase Low
Temperature Joining of Co-Sintered Particulate Materials Including a Chemical Reaction,”
Provisional patent, U.S.S.N 60/646,808, 25 Jan. 2005.
P. Müllner, D.C. Dunand, Y. Boonyongmaneerat, and M. Chmielus, “Magnetic shape-memory
foams with large magnetically-induced deformation” Patent No.: US 7,964,290 B2, 21 Jun.,
2011.
Y. Boonyongmaneerat, K. Saengkiettiyut, P. Rattanawaleedirojn, S. Saenapitak, and Run Sanguanmoo, “Hot-dip galvanized steels with high corrosion resistant zinc-nickel layer and
processing method thereof” Thai patent pending, filed Feb. 2010 (1001000114).
P. Rattanawaleedirojn, K. Saengkiettiyut, , S. Saenapitak, Y. Boonyongmaneerat, “Chemical
Inhibiting Corrosion in Metals” Thai petty patent, #1003000720, 9 Aug. 2010.
P. Müllner, M. Chmielus, C. Witherspoon, D.C. Dunand, X.X. Zhang, and Y.
Boonyongmaneerat, “Polycrystalline Foams Exhibiting Giant Magnetic-Field-Induced
Deformation and Methods of Making and Using Same” US 8586194, 19 Nov. 2013

42
ผู้ร่วมวิจยั
1. ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

นายจุมพฏ วานิชสัมพันธ์
Mr. Jumpot Wanichsampan

2. ตำแหน่ งปั จจุบัน

เจ้ าหน้ าที่วิจยั

3. หน่ วยงำนที่สังกัดและสถำนที่ติดต่ อ
สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-4223 โทรสาร 0-2611-7586 E-mail: wjumpot@chula.ac.th
4. ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญา

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย

ปี ที่ได้ รับ

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีวสั ดุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

2552

พระจอมเกล้ าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เหมืองแร่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534

5. สำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญพิเศษ
ปรากฎการณ์ เทอร์ โมอิเล็กทริ กส์ การวิเคราะห์ วสั ดุด้วยเครื่ อง SEM และ EDX การเตรียมตัวอย่างโลหะและ
เซรามิกสาหรับการวิเคราะห์โครงสร้ างจุลภาค
6. ผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ
Y. Boonyongmaneerat, K. Saengkiettiyut, P. Rattanawaleedirojn, C.Angkaprasert, J.
Wanichsampan, and S. Saenapitak. Layer formation of hot-dip galvanized steels as influenced by
NiCl2-base fluxes. Journal of Iron and Steel Research International. 17(1) (2010): 74-78.

43
ผู้ร่วมวิจยั
1. ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)
(ภำษำอังกฤษ)

นายอดิศักดิ์ ถือพลอย
Mr. Adisak Thueploy

2. ตำแหน่ งปั จจุบัน

เจ้ าหน้ าที่บริการวิทยาศาสตร์

3. หน่ วยงำนที่สังกัดและสถำนที่ติดต่ อ
สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-4241 โทรสาร 0-2611-7586 E-mail : Adisak.t @chula.ac.th
4. ประวัติกำรศึกษำ
ปริญญา

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย

ปี ที่ได้ รับ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีเซรามิก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

2546

และโทรคมนาคม
5. สำขำวิชำกำรที่มีควำมชำนำญพิเศษ
งานอิ เล็กทรอนิกส์ และ System control การวิเคราะห์ ท ดสอบความต้ านทานการกัดกร่ อนของโลหะด้ ว ย
เครื่องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ
6. ผลงำนตีพิมพ์ ในวำรสำรวิชำกำร
1. J. Qin, X. Zhang, Y. Xue, M.K. Das, A. Thueploy, S. Limpanart, Y. Boonyongmaneerat, M.
Ma, R. Liu. The high concentration and uniform distribution of diamond particles in Ni-diamond composite
coatings by sediment co-deposition. Surface and Interface Analysis 47, 2015 : 331-339.
2. Wangyao, P., Suwanchai, P., Chuankrerkkul, N., Krongtong, V., Thueploy, A., and
Homkrajai, W. The high concentration and uniform distribution of diamond particles in Ni-diamond
composite coatings by sediment co-deposition. High Temperature Materials and Processes. 29(4), 2010 :
277-285.
ผลงำนวิจยั ที่นำเสนอในที่ประชุมวิชำกำร
1. Nadtinan Promphet, Ratthapol Rangkupan, Poomrat Rattanarat, Adisak Thueploy,
Nadnudda Rodthongkum, Orawon Chailapakul. Electrospun graphene/polyaniline modified carbon
electrode for heavy metal detection. Pure and Applied Chemistry International Conference. 8-10 January,
2014. Thailand.

