รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อิทธิพลของโครงสร้ างทางจุลภาคต่อสมบัตคิ วามต้ านทานการกัดกร่อนของ
เหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า

Influence of microstructure on corrosion properties of
zinc-electroplated steels

โดย
สถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะผู้วจิ ัย
นางสาวกนกวรรณ แสงเกียรติยทุ ธ
นางสาวปราณี รัตนวลีดิโรจน์
ผศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์
นายจุมพฏ วานิชสัมพันธ์
นายอดิศกั ดิ์ ถือพลอย
สิงหาคม 2558

หัวหน้ าโครงการ
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั

i

กิตติกรรมประกาศ
การดําเนินโครงการวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของโครงสร้ างทางจุลภาคต่อสมบัติความต้ านทานการกัดกร่ อนของ
เหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (ปี ที่ 1) สําเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี คณะผู้วิจยั ขอขอบคุณสถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ จุฬาฯ
ในการสนับสนุนการดําเนินงานวิจยั
ขอขอบคุณ บริ ษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด ที่กรุ ณาให้
ความอนุเคราะห์แผ่นเหล็กสําหรับการศึกษาทดลอง ขอขอบคุณบริ ษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด บริ ษัท
โคทเท็ค จํากัด และบริษัท เอกไทยเคมี จํากัด ในความอนุเคราะห์ด้านสารเคมีชบุ เคลือบที่ใช้ ในการศึกษาทดลอง
ขอขอบคุณ ดร.วรรณนิภา อมาตยกุล และคุณวรากร มีจนั ทร์ บริ ษัท โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่กรุณาให้ ข้อมูลและคําแนะนําสําหรับการชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าและการวิเคราะห์ทดสอบผิวเคลือบด้ วยเครื่ อง
XRF และขอขอบคุณ คุณนรินทร์ จันทะพิงค์ สําหรับคําแนะนําในการวิเคราะห์ผลด้ วยเครื่ อง XRD
ขอขอบคุณคณะผู้ประเมินผลงานวิจยั ของสถาบันวิจยั โลหะและวัสดุ ที่กรุณาให้ ข้อเสนอแนะและคําแนะนํา
อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานวิจยั
และเนื่องจากโครงการวิจยั นี ้ได้ รับการสนับสนุนทุนวิจยั ทังหมดจากเงิ
้
น
อุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาลประจําปี งบประมาณ 2557 คณะผู้วิจยั จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
คณะผู้วิจยั
สิงหาคม 2558

ii

บทคัดย่ อ
การศึกษาอิทธิพลของโครงสร้ างทางจุลภาคของผิวเคลือบสังกะสีบนเหล็กแผ่นที่ได้ จากการชุบเคลือบด้ วย
ไฟฟ้าต่อสมบัติความต้ านทานการกัดกร่ อนของชิน้ งาน ทําได้ โดยการเตรี ยมชิน้ งานเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยใช้
นํ า้ ยาชุบ เคลือ บ 3 ระบบ คื อ ระบบกรด ระบบด่าง และระบบไซยาไนด์ โดยได้ ทํ าการศึกษาอิท ธิ พ ลของการเติ ม
additives ในนํ ้ายาชุบเคลือบระบบกรดและระบบด่าง และศึกษาปั จจัยของกระแสที่ใช้ ในการชุบเคลือบในนํ ้ายาระบบ
ด่าง ซึง่ ได้ แก่ ขนาดกระแส และรูปแบบของกระแสที่ใช้ ในการชุบเคลือบ รวมทังทํ
้ าการวิเคราะห์โครงสร้ างผลึกของผิว
เคลือบด้ วยเทคนิค X-ray diffraction และตรวจสอบลักษณะผิวเคลือบด้ วยกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
และทํ า การวิ เคราะห์ ท ดสอบสมบั ติ ค วามต้ านทานการกั ด กร่ อ นด้ วยเทคนิ ค Electrochemical Impedance
Spectroscopy (EIS) เทคนิค Potentiodynamic polarization ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก และวิธี
Salt spray test อ้ างอิงตามมาตรฐาน ASTM B117
ผลการศึกษาพบว่า การเติม carrier และ brightener ในนํ า้ ยาระบบกรดและด่างมีผลทําให้ โครงสร้ างผิว
เคลือบมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีระนาบ (002) ลดลง และมีระนาบ (100) (101) และ (110) เป็ นหลัก นอกจากนี ้ยังเห็น
ได้ ชัดเจนว่าโครงสร้ างของผิวเคลือบมีความละเอียดและมีความสมํ่าเสมอบนพืน้ ผิวมากขึน้ ทัง้ นีแ้ ผ่นเหล็กเคลือบ
สังกะสีที่ใช้ นํ ้ายาชุบระบบด่าง มีแนวโน้ มให้ ความต้ านทานการกัดกร่อนตํ่ากว่าระบบไซยาไนด์ และระบบกรด สําหรับ
การศึกษาการชุบด้ วยระบบด่างโดยใช้ ไฟฟ้ากระแสตรง พบว่า การชุบเคลือบด้ วยกระแส 1 A/dm2 ให้ ผิวเคลือบที่มี
ความต้ านทานการกัดกร่ อนตํ่ากว่าการชุบเคลือบด้ วยกระแส 2 และ 4 A/dm2 ส่วนการศึกษาด้ านรู ปแบบกระแสที่ใช้
ในการชุบเคลือบพบว่า ชิ ้นงานที่ชบุ ด้ วยกระแสพัลส์มีแนวโน้ มเกิดการกัดกร่อนได้ เร็ วกว่าการชุบด้ วยกระแสตรง และ
กระแส Sine wave
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Abstract
The study of the influence of electrodeposited zinc coatings’ microstructure on their corrosion
resistance is performed on 3 different sets of zinc coating specimens that are prepared from acidic,
alkaline, and cyanide electrolytes. The processing parameters of concern include the additives in the
acidic and cyanide electrolytes, applied current density, and applied current waveform. The
microstructure and the surface morphology of the specimens are examined using x-ray diffractometry and
scanning electron microscopy. The corrosion behavior of the specimens are investigated by
electrochemical impedance spectroscopy, potentiodynamic polarization using 5 wt.% sodium chloride,
and ASTM B117 salt spray testing.
The results show that the additions of carrier and brightener additives in the acidic and alkaline
electrolytes result in the change in crystallographic orientation from (002) to (100), (101) and (110) of the
zinc coatings, and help with the refinement and uniformity of their microstructure. In general, the alkalinebased zinc coatings exhibit lower corrosion resistance than other groups. Furthermore, when a low
current density of 1 A/dm2 is employed, the corrosion resistance is relatively low compared with 2 A/dm2
and 4 A/dm2. For the applied current wave form, the square-wave current pulsation produces zinc
coatings with lower corrosion resistance than when direct current and sine wave current are applied.
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เครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้าและเซลล์ที่ใช้ ในการชุบเคลือบสังกะสีบนแผ่นเหล็ก
ชุดอุปกรณ์ทดสอบการกัดกร่อนด้ วยเครื่ องโพเทนชิโอมิเตอร์
เครื่ องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือและลักษณะการวางชิ ้นงานทดสอบ
ลักษณะผิวของชิน้ งานที่ได้ หลังชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าในนํา้ ยาชุบระบบกรดด้ วยกระแส 2 A/dm2
เป็ นระยะเวลา 20 นาที โดยมีสว่ นประกอบในนํ ้ายาชุบที่แตกต่างกัน
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ไฟฟ้าที่ใช้ นํ ้ายาชุบในระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง
รูปที่ 3.6 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยนํ ้ายาชุบระบบกรด ระบบไซยาไนด์และระบบด่าง 2 A/dm2 30
นาที
รูปที่ 3.7 ลักษณะโครงสร้ างทางจุลภาคของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยนํ ้ายาชุบระบบกรด ระบบ
ไซยาไนด์ และระบบด่าง 2 A/dm2 30 นาที
รูปที่ 3.8 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยนํา้ ยาชุบระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง 2 A/dm2
30 นาที
รูปที่ 3.9 กราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ สารเคมีเกรดการค้ าระบบกรด ระบบ
ไซยาไนด์ และระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
รูปที่ 3.10 เส้ นโพลาไรเซชัน่ ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าเคลือบในระบบกรด
ระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
รูปที่ 3.11 ลักษณะพื ้นผิวของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าเคลือบในระบบกรด
ระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอนที่ระยะเวลาการ
ทดสอบ 0, 1, 48, 120 และ 240 ชัว่ โมง
รูปที่ 3.12 ปริ มาณกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ระยะเวลาในการชุบ และความหนาผิวเคลือบของแผ่นเหล็กชุบ
สังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ นํ ้ายาชุบในระบบด่าง
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สารบัญรู ป (ต่ อ)
หน้ า
รูปที่ 3.13
รูปที่ 3.14
รูปที่ 3.15
รูปที่ 3.16
รูปที่ 3.17
รูปที่ 3.18
รูปที่ 3.19
รูปที่ 3.20
รูปที่ 3.21
รูปที่ 3.22
รูปที่ 3.23

รูปที่ 3.24

รูปที่ 3.25

ลักษณะผิวของชิ ้นงานเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในนํ ้ายาชุบระบบด่าง ที่มีความหนา
ของชันสั
้ งกะสีประมาณ 8 ไมครอน โดยใช้ กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาต่างๆ ในการชุบ
ลักษณะผิวของชิ ้นงานเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในนํ ้ายาชุบระบบด่าง โดยใช้ กระแส
ชุบที่ 2 A/dm2 ที่ระยะเวลาต่างๆ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าแบบพัลส์ ระยะเวลาในการชุบ และความหนาผิวเคลือบของแผ่นเหล็กชุบ
สังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ นํ ้ายาชุบในระบบด่าง
ลักษณะผิวของชิ ้นงานเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสแบบพัลส์ในนํ ้ายาชุบระบบด่าง ที่มีความ
หนาของชันสั
้ งกะสีประมาณ 8 ไมครอนโดยใช้ กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาต่างๆ ในการชุบ
ลักษณะผิวของชิ ้นงานเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสแบบพัลส์ในนํ ้ายาชุบระบบด่าง โดยใช้
กระแสในการชุบที่ 2 A/dm2ที่ระยะเวลาต่างๆ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าแบบ Sine wave ระยะเวลาในการชุบ และความหนาผิวเคลือบของแผ่นเหล็ก
ชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ นํ ้ายาชุบในระบบด่าง
ลักษณะผิวของชิน้ งานที่ได้ หลังชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าแบบ Sine wave ในนํ า้ ยาชุบระบบด่าง ที่มี
ความหนาของชันสั
้ งกะสีประมาณ 8 ไมครอน โดยใช้ กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาต่างๆ ในการชุบ
ลักษณะผิวของชิ ้นงานที่ได้ หลังชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าแบบ Sine wave ในนํ ้ายาชุบระบบด่าง โดยใช้
กระแสในการชุบที่ 2 A/dm2ที่ระยะเวลาต่างๆ
ชิ ้นงานที่ได้ หลังจากการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าในนํ ้ายาชุบระบบด่างด้ วยรูปแบบการจ่ายกระแส
ไฟฟ้าที่แตกต่างกัน โดยมีความหนาของชันสั
้ งกะสีประมาณ 8 ไมครอน
ภาคตัดขวางของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรง กระแสแบบพัลส์ และกระแสแบบ Sine
wave
กราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยกระแสตรงที่ใช้ สารเคมีเกรดการค้ าใน
ระบบด่างโดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5%
โดยนํ ้าหนัก
เส้ นโพลาไรเซชัน่ ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยกระแสตรงที่ใช้ สารเคมีเกรดการค้ าใน
ระบบด่างโดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5%
โดยนํ ้าหนัก
กราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ รูปแบบกระแสตรง กระแสพัลส์ และ
กระแส Sine wave และใช้ สารเคมีเกรดการค้ าเคลือบในระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบ
ประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
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สารบัญรู ป (ต่ อ)
หน้ า
รูปที่ 3.26

รูปที่ 3.27

เส้ นโพลาไรเซชัน่ ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ รูปแบบกระแสตรง กระแสพัลส์ และ
กระแส Sine wave และใช้ สารเคมีเกรดการค้ าเคลือบในระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบ
ประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5%โดยนํ ้าหนัก
ลักษณะพื ้นผิวของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ รูปแบบกระแสตรง กระแสพัลส์ และ
กระแส Sine wave และใช้ สารเคมีเกรดการค้ าเคลือบในระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบ
ประมาณ 8 ไมครอน ที่ระยะเวลาการทดสอบ 0, 1, 48, 120 และ 240 ชัว่ โมง
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1

บทที่ 1
บทนํา
เหล็กเป็ นวัสดุพื ้นฐานที่สําคัญและมีการใช้ งานกันมากในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้ าง
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร
เป็ นต้ น ด้ วยสมบัติเด่นในด้ านความแข็งแรง ความเหนียว และความทนทานต่อการสึกหรอ อย่างไรก็ตามข้ อด้ อยที่
สําคัญของเหล็ก คือ การเกิดสนิม ซึง่ จะส่งผลให้ เหล็กเกิดการเสื่อมสภาพ แนวทางหนึง่ ในการป้องกัน คือ การเคลือบ
ผิวเหล็กไม่ให้ สมั ผัสกับบรรยากาศ ซึง่ สังกะสีเป็ นโลหะที่ได้ รับความนิยมในการนํามาใช้ ชบุ เคลือบเหล็ก เนื่องจากมี
ราคาถูกและสังกะสียงั มีสมบัติที่ตา่ งจากโลหะชนิดอื่นคือ มีสมบัติในการป้องกันการกัดกร่อนแบบคาโทดิกจากการที่มี
ค่า standard electrode potential ที่ตํ่ากว่าเหล็ก (Zn= -0.76 V, Fe = -0.44 V) ดังนันเมื
้ ่ออยูภ่ ายใต้ สภาวะที่
ก่อให้ เกิดการกัดกร่อน ผิวเคลือบสังกะสีซงึ่ มีความว่องไวต่อปฏิกิริยามากกว่าจึงเกิดการกัดกร่อนก่อนเนื ้อเหล็ก
การเคลือบสังกะสีบนผิวเหล็กสามารถทําได้ ใน 3 วิธีการ คือ การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้ อน การเคลือบสังกะสี
แบบใช้ ไฟฟ้า และการเคลือบสังกะสีแบบไม่ใช้ ไฟฟ้า ซึ่งวิธีการเคลือบสังกะสีแบบใช้ ไฟฟ้าเป็ นวิธีการที่มีการใช้ งาน
อย่างแพร่ หลายในอุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ และนิยมใช้ ในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผิวเคลือบสังกะสีที่สามารถ
ควบคุมความหนาของชันเคลื
้ อบได้ และมีผิวเรี ยบ สวยงาม
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าอยู่เป็ นจํานวนมากโดยมี
การผลิตด้ วยระบบที่ใช้ ไซยาไนด์ และระบบที่ไม่ใช้ ไซยาไนด์ซงึ่ แบ่งออกได้ เป็ นแบบกรดและแบบด่าง ซึง่ เทคโนโลยีและ
สารเคมีที่ใช้ ในกระบวนการเคลือบเป็ นปั จจัยสําคัญ ที่มีบทบาทในการกํ าหนดลักษณะของผิวเคลือบ ได้ แก่ ความ
สมํ่าเสมอของผิวเคลือบ ความมันเงา อัตราเร็วในการชุบเคลือบ และยังมีผลต่อผิวเคลือบภายหลังการทํา passivation
โดยข้ อมูลจากการศึกษาในงานวิจยั ที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นว่า เทคโนโลยีและสารเคมีที่ใช้ ในกระบวนการเคลือบจะมีผล
ต่อลักษณะโครงสร้ างทางจุลภาคของผิวเคลือบ
ในงานวิ จัย นี จ้ ึ ง เป็ น การศึ ก ษากระบวนการชุบ เคลื อ บสัง กะสี ด้ ว ยไฟฟ้ า ในระบบต่ า งๆ ที่ ใช้ ง านอยู่ใ น
อุตสาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ โดยนําผลการวิเคราะห์ทดสอบมาหาความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้ างทางจุลภาค
ของผิ ว เคลื อ บต่ อ สมบัติ ค วามต้ านทานการกัด กร่ อ นของชิ น้ งาน ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ดัง กล่ า วจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ
อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเคลือบสังกะสีโดยสามารถนํามาใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินสมบัติความต้ านทานต่อการ
กัดกร่อนจากโครงสร้ างทางจุลภาคของเหล็กเคลือบสังกะสี นอกจากนี ้ยังใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาสารเติมแต่งขึ ้น
ในประเทศต่อไป
1.1 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้ อง
การชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้านัน้ ไอออนของโลหะที่ใช้ เป็ นผิวเคลือบจะเกิดการเคลื่อนที่จากขัวบวกไปยั
้
ง
ขัว้ ลบ โดยกระแสไฟฟ้ าที่ ผ่านเข้ า ไปในสารละลายนัน้ จะส่งผลให้ ชิ น้ งานที่ ขัว้ แคโทดถูก เคลื อ บโดยโลหะที่ อ ยู่ใน
สารละลาย ซึง่ ในที่นี ้ใช้ สงั กะสีเป็ นแอโนด และชิ ้นงานเหล็กเป็ นแคโทดจุ่มอยูใ่ นสารละลายอิเล็กโตรไลต์ที่ประกอบด้ วย
สารเติมแต่ง (additives) ได้ แก่ สารที่ทําหน้ าที่ช่วยทําให้ การเคลือบติดของสังกะสีบนผิวเหล็กเป็ นไปอย่างสมํ่าเสมอ
(carrier) และสารที่ช่วยทําให้ ผิวเคลือบมีความมันเงา (brightener)

2
นับตังแต่
้ อดีตจนถึงช่วงปี 1970 ระบบการชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้ามักใช้ สารประเภทที่มีไซยาไนด์เป็ น
องค์ประกอบ เนื่องจากเป็ นสารที่มีสมบัติช่วยทําความสะอาดผิวเหล็กก่อนการชุบเคลือบไปในตัวจึงทําให้ ได้ ผิวชุบที่ดี
มีความสวยงาม ซึง่ สารเคมีหลักที่ใช้ ในบ่อชุบได้ แก่ Zn(CN)2, ZnO, NaCN, NaOH โดยสารประกอบเชิงซ้ อนของ
สังกะสีจะเป็ นตัวให้ สงั กะสีไปยึดติดบนชิ ้นงาน
ส่วนไซยาไนด์ช่วยทําให้ ชิ ้นงานมีความเรี ยบและผิวมีความเงาใน
ขณะที่ไฮดรอกไซด์จะช่วยทําให้ การละลายของขัวบวกดี
้
ขึ ้น การสูญเสียของไซยาไนด์ลดลง อัตราเร็วในการเคลือบผิว
สูงขึ ้น โดยปฏิกิริยาการชุบเคลือบที่เกิดขึ ้นเป็ นดังนี ้ [1, 2]
4NaCN + ZnO +H2O
Na2Zn(CN)4 + 4NaOH
หรื อ Zn(CN)42- + 4OH-

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

การเติม NaOH ลงไปในนํ ้ายาจึงเป็ นการลดปริ มาณ cyanide zinc complex และเพิ่มปริมาณความเข้ มข้ น
zincate ion ทังนี
้ ้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นที่ขวคาโทดเป็
ั้
นดังนี ้
Zn(CN)42- + 2OHZn(OH)2 + 2e-

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

แต่ด้วยข้ อจํากัดเรื่ องอันตรายของสารเคมีตอ่ สิง่ แวดล้ อม จึงทําให้ มีการพัฒนาสารประเภทที่ไม่ใช้ ไซยาไนด์
ออกสูต่ ลาดเพื่อใช้ แทนสารเดิม ปั จจุบนั กระบวนการชุบเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็ นแบบ
ไม่ใช้ ไซยาไนด์ซงึ่ โดยทัว่ ไปแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทคือ แบบกรดและแบบด่าง [1]
การชุบเคลือบสังกะสีแบบกรดใช้ นํ ้ายาชุบที่แบ่งออกได้ เป็ น 2 ชนิด คือ ชนิดคลอไรด์ซงึ่ มีองค์ประกอบที่
สําคัญ ได้ แก่ ZnCl2, KCl, NH4Cl, boric acid, additive และชนิดซัลเฟตซึง่ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้ แก่ ZnSO4,
aluminiumsulphate, NaCl, boric acid, additive [3] โดยควบคุม pH อยูใ่ นช่วง 2-6 ที่อณ
ุ หภูมิ 15 – 55 องศา
เซลเซียส [1] ทังนี
้ ้สารเคมีประเภทเกลือคลอไรด์ของโซเดียม อะลูมิเนียม สังกะสีหรื อแอมโมเนียม ในนํ ้ายาชุบจะทํา
หน้ าที่เป็ นตัวเพิ่มการนําไฟฟ้าของสารละลาย กรดบอริคทําหน้ าที่เป็ นบัฟเฟอร์ ควบคุมค่าความเป็ นกรดด่างของนํ ้ายา
ชุบ การชุบเคลือบวิธีนี ้มีข้อดีคือ มีอตั ราการชุบเคลือบเร็ว ได้ ผิวเคลือบที่มีความเงา ต้ นทุนการชุบตํ่า เหมาะสําหรับ
งานชุบที่เป็ นเหล็กหล่อและเหล็กที่มีคาร์ บอนสูง แต่มีข้อเสียคือ สีผิวเคลือบที่ได้ หลังจากการทํา passivation กรณีที่
และคลอไรด์ที่มีอยูใ่ นระบบจะเป็ นอันตรายต่อผู้ปฏิบตั ิงานและมีฤทธิ์กดั กร่อน
ต้ องการทําสีดําจะได้ สีที่ไม่ดําสนิท
โครงสร้ างและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
สําหรับปฏิกิริยาการชุบเคลือบของการใช้ นํ ้ายาระบบกรดนันได้
้ มีการอธิบายปฏิกิริยาที่เกิดขึ ้นที่บริเวณขัว้
คาโทดไว้ วา่ มีความเกี่ยวข้ องกับการดูดซับอะตอมไฮโดรเจนไว้ ที่ขวั ้ (Hads) ดังนี ้ [1]
H+ + eH+ + Hads + e-

Hads
H2

ทังนี
้ ้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

สําหรับการชุบเคลือบแบบด่างนันมี
้ สว่ นประกอบในนํ ้ายาชุบ ได้ แก่ Zn, NaOH หรื อ KOH และสารเติมแต่ง
มีการควบคุมอุณหภูมิอยูใ่ นช่วง 15 – 45 องศาเซลเซียส ข้ อเสียของกระบวนการนี ้คือ มีอตั ราการชุบเคลือบช้ าและผิว
มีความเงาน้ อยกว่าการชุบแบบกรด แต่มีจดุ เด่น คือ ได้ ผิวเคลือบที่มีความสมํ่าเสมอ โดยมีความหนาของผิวเคลือบ
ในช่วง low และ high current density ที่ใกล้ เคียงกัน และสามารถทํา passivation สีดําได้ ผลดี นอกจากนี ้ยังมี
ค่าใช้ จ่ายในการซ่อมบํารุงเครื่ องจักรและโครงสร้ างโรงงานจากการกัดกร่อนตํ่ากว่าการชุบเคลือบแบบกรด [4] ทังนี
้ ้
ปฏิกิริยาของการชุบเคลือบด้ วยนํ ้ายาแบบด่างเป็ นดังนี ้ [1]
Zn(OH)42Zn(OH)3- + eZn(OH)2ZnOH + e-

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

การชุบให้ ได้ ผิวชุบเคลือบที่ดีนนนอกจากจะขึ
ั้
้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ ได้ แก่ การเตรี ยมผิวชิ ้นงาน ปริ มาณ
กระแสไฟฟ้า ระยะเวลาการชุบ อุณหภูมิของบ่อชุบแล้ ว ปั จจัยที่มีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อโครงสร้ างของ
ผิวชุบเคลือบก็คือ สารเคมีที่ใช้ เป็ นสารเติมแต่งในนํ ้ายาชุบเคลือบ
สารเติมแต่งเป็ นสารอินทรี ย์ที่ทําหน้ าที่ 2 บทบาท คือ เป็ น carrier และ brightener โดยในการชุบแบบกรด
นั น้ สารที่ ทํ า หน้ 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] ส่วนในการชุบแบบด่างนันสารที
้
่มีการมุง่ พัฒนากันมากคือ สารที่ทําหน้ าที่เป็ น carrier ซึง่ ได้ แก่สารประเภท
polyaliphatic amines, aliphatic polyamines, สารที่ได้ จากปฏิกิริยาระหว่าง heterocyclic ที่มีอะตอมไนโตรเจนกับ
epihalohydrin และ polyamines ซึ่งช่วยปรับปรุ งด้ านความมันเงาของผิวเคลือบ [5] สารพอลิเมอร์ ที่ประกอบด้ วย
quaternary amine ซึ่งช่วยแก้ ปัญ หาเรื่ องความสมํ่าเสมอของผิวเคลือบเมื่อใช้ กับสารละลายที่มีสงั 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]
สําหรับการทํา Passivation ด้ วยวิธี Chromate conversion coatings นัน้ เป็ นกรรมวิธีที่เพิ่มสมบัติความ
ต้ านทานการกัดกร่อนให้ แก่ชิ ้นงานภายหลังการชุบเคลือบสังกะสี
โดยทําการจุ่มชิ ้นงานลงในสารละลายที่
6+
ประกอบด้ วยเกลือของโครเมต ซึง่ อาจเป็ น hexavalent (Cr ) หรื อ trivalent (Cr3+) และ activators หรื อ สารที่ทําให้
เกิดฟิ ล์ม ซึง่ ได้ แก่ sulfates, phosphates, fluorides เป็ นต้ น ขณะที่จ่มุ ชิ ้นงานจะเกิดปฏิกิริยาระหว่างผิวโลหะกับ
สารละลายได้ เป็ นฟิ ล์มที่มีความบางในระดับ 0.0000001 นิ ้วชิ ้นงานที่ผา่ นการชุบโครเมตจะให้ สีตา่ งๆ เช่น สีใส สีฟา้ สี
เหลือง และสีดํา เป็ นต้ น ซึง่ มีผลต่อความคงทนต่อการกัดกร่อนในระดับที่แตกต่างกันออกไป [4]

4
ลักษณะโครงสร้ างจุลภาคของผิวเคลือ บเป็ น ปั จจัยสําคัญ ที่ มีผลต่อ ลักษณะผิวเคลือบที่ ป รากฏ รวมทัง้
ลักษณะสีผิวเคลือบภายหลังการทํา Passivation ตลอดจนความสามารถในการยึดติดกับสีเคลือบโดยการชุบเคลือบ
แบบด่างให้ ลกั ษณะโครงสร้ างผิวเคลือบแบบ columnar ในแนวตังฉากกั
้
บผิวเหล็ก ซึง่ แต่ละ columnar จะมีความสูง
ตํ่าไม่เท่ากันจึงเกิดลักษณะผิวที่ไม่เรี ยบ ส่งผลให้ สามารถยึดเกาะกับโครเมตและสีเคลือบได้ ดี ในขณะที่การชุบเคลือบ
แบบกรดจะให้ ผิวเคลือบที่มีโครงสร้ างแบบ laminar (ขนานกับผิวเหล็ก) โครงสร้ างผลึกจะเกาะกันอย่างแน่นหนาและมี
ผิวเรี ยบ จึงมีความมันเงาสูง แต่มีข้อเสียคือ โครเมตและสีเคลือบจะยึดเกาะบนผิวเคลือบได้ ยาก [4]
ตัวอย่างการศึกษาผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้ างผลึกของผิวเคลือบสังกะสีโดยวิธีชุบเคลือบด้ วยไฟฟ้า
แบบกรดจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่า โครงสร้ างของผิวเคลือบในกรณีที่ไม่ใช้ สารเติมแต่งมีลกั ษณะเป็ นแผ่นบางรูปทรง
hexagonal ที่ เรี ยงซ้ อ นกัน (laminated) ผิ วเคลื อ บมี ค วามหมอง (dull) เมื่ อ ใช้ cetyltrimethylammonium bromide
(CTAB) เป็ น leveler มีผลทําให้ เกิดโครงสร้ างรูปเข็มที่มีขนาดสมํ่าเสมอ (1 m) ได้ ผิวกึ่งเงา แต่เมื่อใช้ CTAB ร่ วมกับ
brighteners คือ salicyladehydeและ acetic acid พบว่าได้ เกรนที่มีขนาดเล็กมากและมีผิวเรี ยบมากยิ่งขึ ้น จึงได้ ผิว
เคลือบที่มีความมันเงา [8]
ส่วนการศึกษาผลของสารเติมแต่งต่อโครงสร้ างผลึกของผิวเคลือบสังกะสีโดยวิธีชุบเคลือบด้ วยไฟฟ้าแบบ
ด่ า งพบว่า กรณี ที่ ไม่ ได้ ใ ช้ ส ารเติ ม แต่ ง ผิ ว เคลื อ บจะมี ค วามขรุ ข ระมาก แต่ เมื่ อ ใช้ ส ารที่ ได้ จ ากปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า ง
imidazole กั บ epihalohydrin จะมี ผ ลทํ า ให้ zinc dendrites หายไปและเกิ ด การรวมตั ว ของเกรนและเมื่ อ ใช้
polyquaternary amine salt ซึ่งมีความหนาแน่นประจุสูงจะมี ผลในการช่วยชะลอการเติบ โตของ dendrites ทํ าให้
โครงสร้ างของผิวเคลือบมีความสมํ่าเสมอ มีความเรี ยบ และโครงสร้ างมีการเรี ยงตัวกันแน่นมากยิ่งขึ ้น [9]
Li และคณะ (2014) ทํ า การชุ บ สัง กะสี ใ นระบบกรดที่ ใ ช้ สารละลายอิ เล็ ก โตรไลต์ ช นิ ด ซัล เฟตโดยใช้
กระแสไฟฟ้าแบบ pulse reverse พบว่า การชุบเคลือบโดยใช้ พอลิอะคริ ลาไมด์ (polyacrylamide) เป็ น additive จะ
ั ้ อบสังกะสีที่มีโครงสร้ างเป็ น nanocrystalline โดยมีขนาดของเกรนลดลงตามปริ มาณความหนาแน่นกระแส
ได้ ชนเคลื
ของ forward pulse ที่ใช้ ในขณะที่กระแส reverse pulse มีส่วนช่วยทําให้ ผิวเคลือบมีความเรี ยบขึ ้น ทังนี
้ ้โครงสร้ างที่
เป็ น nanocrystalline ดังกล่าวสามารถช่วยปรับปรุงสมบัติของชันเคลื
้ อบในด้ านความแข็ง และความต้ านทานการกัด
กร่อนให้ ดีขึ ้น [10]
Khorsandและคณะ (2011) ได้ ศึกษาลักษณะทางโครงสร้ างสัณ ฐานวิทยาและความต้ านทานต่อการกัด
กร่ อน ของแผ่นเหล็กคาร์ บอนตํ่าที่ผ่านการชุบสังกะสีในระบบกรดที่ใช้ สารละลายอิเล็กโตรไลต์ชนิดซัลเฟต โดยใช้
oxalic acid และ Sn2+เป็ น additive พบว่า การใช้ Sn2+เป็ น additive ในนํ ้ายาเพื่อทําการชุบเคลือบบนชิ ้นงานที่ผ่าน
การเตรี ยมผิวด้ วยวิธี electropolish จะให้ โครงสร้ างของผิวเคลือบสังกะสีในลักษณะรู ปทรงแผ่นหกเหลี่ยมที่มีการ
จัดเรี ยงด้ วยระนาบ (002) เป็ นหลัก โดยโครงสร้ างดังกล่าวมีการจัดเรี ยงซ้ อนทับกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวให้ ค่ากระแส
การกัดกร่อนที่ตํ่ากว่า หรื อมีความต้ านทานต่อการกัดกร่ อนที่ดีกว่าการชุบบนชิ ้นงานที่เตรี ยมผิวด้ วยวิธีเชิงกล ที่มีผล
ทําให้ โครงสร้ างผลึกรู ปทรงหกเหลี่ยมนัน้ เรี ยงอยู่กระจัดกระจายแยกจากกัน สําหรับกรณี การใช้ oxalic acid เป็ น
additive พบว่า ให้ โครงสร้ างของผิวเคลื อบสังกะสีในลักษณะเป็ น เม็ด (granular) ที่ มีการจัดเรี ยงด้ วยระนาบของ
รูปทรงพีระมิด(101) และปริ ซมึ (100) และ (110) ซึง่ โครงสร้ างดังกล่าวเป็ นรูปทรงที่มีโอกาสสัมผัสกับสารละลายที่กดั
กร่อนได้ ง่ายจึงมีผลทําให้ ชนเคลื
ั ้ อบดังกล่าวมีคา่ กระแสการกัดกร่อนที่สงู ได้ เช่นกัน [11]
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บทที่ 2
วิธีดาํ เนินการวิจัย
2.1 สารเคมี
ส่วนประกอบในนํ ้ายาชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าเกรดการค้ าระบบต่างๆ มีดงั นี ้
นํ ้ายาชุบระบบไซยาไนด์
Zinc oxide
Sodium cyanide (NaCN)
Sodium hydroxide (NaOH)
CYZN-550 (Additive)
นํ ้ายาชุบระบบกรด
Zinc Chloride
Ammonium Chloride
COLSID K-251 (Carrier)
COLSID K-251 (Brightener)
pH
นํ ้ายาชุบระบบด่าง
Zinc metal
Sodium hydroxide
Zimex E-100 A (Carrier)
Zimex E-100 B1 (Brightener)

30 g/L
65 g/L
60 g/L
2.5 ml/L
50 g/L
210 g/L
30 ml/L
1.25 ml/L
5.0
10.4 g/L
123 g/L
7.5 ml/L
1.0 ml/L

2.2 วิธีการทดลอง
2.2.1 การเตรี ยมชิ ้นงาน
เตรี ยมชิ ้นงานแผ่นเหล็ก ความหนา 0.4 มิลลิเมตร ขนาด 2 x 10 เซนติเมตรทําการล้ างไขมันออกจากชิ ้นงานโดยแช่
ใน10% w/w NaOH ที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที ล้ างนํ ้าประปา แล้ วล้ างด้ วยนํ ้ากลัน่ จากนั ้นทําความ
สะอาดแผ่นเหล็กด้ วยการแช่ในสารละลาย14% w/w HCl ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เป็ นเวลา 5นาที ล้ างนํ ้าประปา แล้ วล้ างด้ วยนํ ้า
กลัน่
2.2.2 การทดลองชุบสังกะสีบนแผ่นเหล็กด้ วยไฟฟ้า
เตรี ยมนํา้ ยาชุบสังกะสีระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง ปริ มาตร 280 มิลลิลิตร โดยมี ส่วนประกอบดัง
ตารางที่ 2.1 นําแผ่นเหล็กที่เตรี ยมผิวแล้ วแช่ลงในนํ ้ายา จากนั ้นต่อวงจรไฟฟ้าเข้ ากับเครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อทําการชุบ
สังกะสี โดยหมายเลข 1 เป็ นขัวแคโทด
้
(ขั ้วลบ) ใช้ แผ่นเหล็กขนาด กว้ างยาว เท่ากับ 2.010.0 เซนติเมตร จํานวน 3แผ่น
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สําหรับทําการชุบเคลือบ หมายเลข 2 เป็ นขั ้วแอโนด (ขั ้วบวก)ซึ่งในระบบไซยาไนด์ และระบบกรด ใช้ แผ่นสังกะสีขนาด
กว้ างยาว เท่ากับ 3.25.0 เซนติ เมตร จํ านวน 2 แผ่น เป็ นขัว้ แอโนด ส่วนระบบด่างใช้ แผ่ นเหล็กขนาด กว้ างยาว
แสดงในรูปที่ 2.1ทําการชุบโดยใช้ รูปแบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า 3
เท่ากับ 3.25.0 เซนติเมตร จํานวน 2 แผ่น เป็ นขัวแอโนด
้
ชนิด คือ กระแสตรง, กระแสแบบพัลส์ (current on time 18 ms, current off time 18 ms), กระแสแบบ Sine wave โดยใช้
ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่1 A/dm2, 2 A/dm2และ 4 A/dm2 ระยะเวลาการชุบ 10, 20, 30 และ 40 นาที เมื่อชุบเสร็ จ
แล้ วนําชิ ้นงานออกจากนํ ้ายาชุบ ล้ างนํ ้า ทําให้ แห้ ง

รูปที่ 2.1 เครื่ องจ่ายกระแสไฟฟ้าและเซลล์ที่ใช้ ในการชุบเคลือบสังกะสีบนแผ่นเหล็ก
ตารางที่ 2.1 ส่วนประกอบในนํ ้ายา และภาวะที่ใช้ ในการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าระบบไซยาไนด์ ระบบกรดและระบบด่าง
ภาวะในการชุบ
Base

Additives

ระบบไซยาไนด์
ZnO 30 g/L
NaCN 65 g/L
NaOH 60 g/L
CYZN-550 2.5 ml/L

Anode
Current density
Temperature
Time

Zn
1, 2, 4 A/dm2
25 C
10, 20, 30, 40 min

ระบบกรด
ZnCl250 g/L
NH4Cl210 g/L

ระบบด่ าง
Zinc metal10.4 g/L
NaOH123 g/L

Carrier 30 ml/L
Brightener 1.25 ml/L
Zn
1, 2, 4 A/dm2
25 C
10, 20, 30, 40 min

Carrier 7.5 ml/L
Brightener 1.0 ml/L
Steel
1, 2, 4 A/dm2
25 C
10, 20, 30, 40 min
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2.3 การวิเคราะห์ ทดสอบ
2.3.1ตรวจสอบโครงสร้ างทางจุลภาคของชัน้ เคลือบด้ วยกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning
Electron Microscope) จากบริ ษั ท Jeol รุ่ น JSM-6400 และวั ด ความหนาของชั น้ เคลื อ บสั ง กะสี ด้ วยเครื่ อ ง X-ray
fluorescence (XRF) บริษัท Fischer รุ่น XUV773
2.3.2 วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและโครงสร้ างผลึกของชันเคลื
้ อบด้ วยเครื่ อง X-ray diffractometer จากบริษัท
Philips รุ่ น PW3719 ที่ มุม 0 – 80 องศา 2 โดยใช้ โปรแกรม MDI JADE 6.5 ในการวิ เคราะห์ โครงสร้ างผลึก ของชัน้
เคลือบ จากนันทํ
้ าการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึก (texture coefficient, Tc) โดยใช้ สมการดังนี ้
Texture coefficient =

โดยที่



คือ ความสูงของพีกนันๆ
้
คือ ความสูงของพีกที่ได้ จากสารมาตรฐาน (ซึง่ ในที่นี ้หมายถึงผงสังกะสีมาตรฐาน)
ส่วน

และ 
คือ ผลรวมของความสูงของทุกพีกที่ปรากฏบน diffractogram
n คือ จํานวนพีกที่ปรากฏบน diffractogram

2.3.3 การทดสอบความต้ านทานการกัดกร่อนด้ วยวิธีทางเคมีไฟฟ้า

ทดสอบความต้ านทานการกัดกร่ อนของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ สารเคมีเชิงพาณิชย์ในระบบ
ไซยาไนด์ ระบบกรด และระบบด่ า ง ในสารละลายโซเดี ย มคลอไรด์ 5% โดยนํ า้ หนัก ด้ ว ยเทคนิ ค Electrochemical
Impedance Spectroscopy (EIS) และ Linear polarizationโดยใช้ เครื่ อง Potentiostat Model : µAutolab Type III โดย
ใช้ โปรแกรม NOVA version 1.11.2 โดยมีคา่ พารามิเตอร์ ดังนี ้
- วัดค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิ ด (OCP)เป็ นเวลา 600 วินาที
- ความถี่การวัดในช่วง 0.01 – 100,000 Hz, ค่าแอมพลิจดู 0.01 โวลต์, Integrationtime 0.125 วินาที
- การวัดค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิ ด (OCP)เป็ นเวลา 300 วินาที
- ค่าศักย์ไฟฟ้าเริ่ มต้ น (start potential) เท่ากับ -0.25 โวลต์จากค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิ ด
- ค่าศักย์ไฟฟ้าสิ ้นสุด (stop potential) 1.5 โวลต์จากค่าศักย์ไฟฟ้าวงจรเปิ ด
- อัตราการเพิ่มความต่างศักย์ (scan rate)0.001 โวลต์/วินาที

ติดตัง้ ชิน้ งานที่ เซลล์ ทดสอบ โดยใช้ Platinum Rod เป็ น Counter electrode ใช้ Saturated calomel
electrode (SCE) เป็ น Reference electrode และติดตั ้งผ่านสะพานเกลือ (Salt bridge)แล้ วเทสารละลาย NaCl ปริ มาตร
300 ml ลงในเซลล์ทดสอบ
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รูปที่ 2.2 ชุดอุปกรณ์ทดสอบการกัดกร่อนด้ วยเครื่ องโพเทนชิโอมิเตอร์
2.3.4 การทดสอบความต้ านทานการกัดกร่ อนด้ วยวิธีจําลองสภาวะในเครื่ อง Salt spray อ้ างอิงตามมาตรฐาน
ASTM B117
ทดสอบความต้ านทานการกัดกร่ อนของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ สารเคมีเชิงพาณิ ชย์ในระบบกรด
ระบบไซยาไนด์และระบบด่าง ด้ วยเครื่ องทดสอบการกัดกร่ อนแบบละอองเกลือ (Q-FOG, CCT600) อ้ างอิงตามมาตรฐาน
ASTM B117 เป็ นระยะเวลา 240 ชัว่ โมง โดยก่อนการทดสอบ ตรวจสอบลักษณะผิวและคราบสนิมบนชิ ้นงาน จากนันวาง
้
ชิ ้นงานทํามุม 30 องศาบนชั ้นวางอุปกรณ์ โดยใช้ สารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนักค่าความเป็ นกรดด่างในช่วง
6.5 ถึง 7.2 เป็ นสารละลายในการทดสอบ ควบคุมอุณหภูมิให้ อยูใ่ นช่วง 351 องศาเซลเซียส เมื่อเวลาการทดสอบผ่านไป
ทุก ๆ 24 ชัว่ โมง ตรวจพินิจการเปลี่ยนแปลงบนพื ้นผิวชิ ้นงาน โดยนําชิ ้นงานออกจากเครื่ องทดสอบ ทําความสะอาดชิ ้นงาน
ด้ วยนํ ้าอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ถ่ายรูปชิ ้นงานที่เวลาการทดสอบผ่านไป 1, 48, 120 และ 240 ชัว่ โมงตามลําดับ

รูปที่ 2.3 เครื่ องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือและลักษณะการวางชิ ้นงานทดสอบ

9

บทที่ 3
ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
3.1 ปั จจัยจากส่ วนประกอบในนํา้ ยาชุบต่ อโครงสร้ างผิวเคลือบ
3.1.1 นํ ้ายาชุบเคลือบระบบกรด
จากการศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบแต่ละส่วนในนํ ้ายาชุบเคลือบเกรดการค้ าในระบบกรด โดยทําการชุบ
สังกะสีลงบนแผ่นเหล็กด้ วยไฟฟ้า ผลการทดลองพบว่า การชุบด้ วยนํ ้ายาที่ไม่ได้ เติม additives ซึ่งหมายถึงนํ ้ายาที่มี
เฉพาะสารเคมี พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ สารประกอบสัง กะสี ร่ ว มกับ NH4Cl จะทํ า ให้ ผิ ว เคลื อ บมี ลัก ษณะเป็ น ผงละเอี ย ด
(powdery) สีขาวขุ่น และเกาะติดผิวได้ ไม่ดี เมื่อทําการเติม carrier ลงในนํ ้ายาพบว่า ผิวเคลือบมีสีเงินและมีความมัน
เงา ส่วนชุดที่เติมเฉพาะ brightener นัน้ ชิ ้นงานมีสีเทาปนขาว สําหรับชุดที่เติมทัง้ carrier และ brightener พบว่าผิว
เคลือบมีสีเงินและมีความมันเงามากที่สดุ เมื่อตรวจสอบผิวชุบด้ วย SEM พบว่า แผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยนํ ้ายาที่ไม่ได้
เติม additives มีโครงสร้ างหยาบโดยเป็ นรูปทรงเหลี่ยมขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-5 ไมครอน ที่อยู่กนั อย่าง
หนาแน่น ในขณะที่แผ่นเหล็กที่มีการเติมเฉพาะ carrier ลงในนํ ้ายาพบว่า โครงสร้ างมีความละเอียดมากขึ ้นแต่ยงั คงมี
ความไม่สมํ่าเสมอโดยมีกลุม่ อนุภาคขนาดเล็กกระจายอยู่ทวั่ ไปบนพื ้นผิว ส่วนแผ่นเหล็กที่มีการเติมเฉพาะbrightener
พบว่า มีอนุภาคทรงกลมขนาดใหญ่ประมาณ 10-100 ไมครอน กระจายตัวอยูท่ วั่ ไปบนพื ้นผิว สําหรับแผ่นเหล็กที่มีการ
และ brightener ลงในนํ ้ายาพบว่า พื ้นผิวมีโครงสร้ างขนาดเล็กที่มีความละเอียดและมีความหนาแน่น
เติมทังcarrier
้
สมํ่าเสมอทัว่ พื ้นผิวแสดงดังในรูปที่ 3.1
กราฟ XRD ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยนํ ้ายาชุบเคลือบระบบกรด แสดงในรู ปที่ 3.2 พบว่า แผ่นเหล็กชุบ
สังกะสีที่ผ่านการชุบในนํ า้ ยาที่ไม่มีการเติม additives และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านการชุบจากนํ า้ ยาที่มีการเติม
additives ใน 3 รู ปแบบ คือ เติมเฉพาะ carrier เติมเฉพาะ brightener และเติมทัง้ carrier กับ brightener นันพบว่
้
า
ชิน้ งานทุกชิน้ มี เฟสเดียวกัน คือ สังกะสี ซึ่งประกอบด้ วยระนาบที่สําคัญ คือ (002), (100), (101), (102) และ (110)
โดยพบว่า แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านการชุบในนํ ้ายาที่ไม่มีการเติม additives จะมีโครงสร้ าง (002) เป็ นระนาบหลัก
และมีเฟสของเหล็กปรากฏขึ ้นด้ วยส่วนกรณี แผ่นเหล็กที่ชบุ โดยเติมเฉพาะ brightener นันพบว่
้
า มี (101) เป็ นระนาบ
้
้ยังคงมี
หลัก ในขณะที่การชุบด้ วยนํ ้ายาที่เติมเฉพาะ carrier พบว่ามีระนาบ (100) เป็ นระนาบหลัก ซึ่งทังสองระบบนี
โครงสร้ างของเหล็กปรากฏขึ ้นด้ วย ซึง่ แสดงถึงความไม่สมํ่าเสมอในการเคลือบปกคลุมทัว่ พื ้นผิวแผ่นเหล็ก สําหรับแผ่น
เหล็กที่ชบุ ด้ วยนํ ้ายาที่เติมทัง้ carrier และ brightener พบว่า มีโครงสร้ างประกอบด้ วย (100), (101) และ (110) เป็ น
ระนาบหลัก โดยที่ระนาบ (100) มีคา่ สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกสูงสุดแสดงในตารางที่ 3.1
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ไม่เติม additives

เติมเฉพาะ carrier

เติมเฉพาะ brightener

เติมทัง้ carrier และ brightener

รูปที่ 3.1 ลักษณะผิวของชิ ้นงานที่ได้ หลังชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าในนํ ้ายาชุบระบบกรดด้ วยกระแส 2A/dm2 เป็ นระยะเวลา
20 นาที โดยมีสว่ นประกอบในนํ ้ายาชุบที่แตกต่างกัน

รู ปที่ 3.2 ชิน้ งานที่ได้ หลังจากการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าในนํา้ ยาชุบระบบกรดด้ วยกระแส 2A/dm2 เป็ นระยะเวลา 20
นาที โดยมีสว่ นประกอบในนํ ้ายาชุบที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3.1 สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบกรด
ด้ วยกระแส 2A/dm2 เป็ นระยะเวลา 20 นาที
ส่วนประกอบในนํ ้ายาชุบ
ไม่เติม additives
เติมเฉพาะ Carrier
เติมเฉพาะ Brightener
เติม Carrier+ Brightener

สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกที่ระนาบต่างๆ
(002) (100) (101) (102) (110)
3.663 0.055 0.255 0.971 0.057
0.069 3.690 0.411 0.046 0.785
0.573 1.346 2.104 0.436 0.541
0.062 3.329 1.145 0.030 0.433

3.1.2 นํ ้ายาชุบเคลือบระบบด่าง
จากการศึกษาอิทธิพลขององค์ประกอบแต่ละส่วนในนํ ้ายาชุบเคลือบเกรดการค้ าในระบบด่าง โดยทําการชุบ
สังกะสีลงบนแผ่นเหล็กด้ วยไฟฟ้า ผลการทดลองพบว่า การชุบด้ วยนํ ้ายาที่ไม่ได้ เติม additives ซึ่งหมายถึงนํ ้ายาที่มี
เฉพาะสารเคมีพื ้นฐานได้ แก่ สารประกอบสังกะสี ร่ วมกับ NaOH จะได้ ผิวเคลือบสีเทาปนขาวมีลกั ษณะเป็ นผงละเอียด
และเกาะติดผิวได้ ไม่ดี เมื่อทําการเติม carrier ลงในนํ า้ ยาพบว่า ผิวเคลือบมีสีเหลืองนํ า้ ตาล ส่วนชุดที่เติมเฉพาะ
brightener นันพบว่
้
า มีสีเทาดํา สําหรับชุดที่เติมทัง้ carrier และ brightener พบว่าผิวเคลือบมีสีเหลืองนํ ้าตาลและมี
ความมันเงาเมื่อตรวจสอบผิวชุบจากระบบด่างด้ วย SEM พบว่า การชุบแผ่นเหล็กด้ วยนํ ้ายาที่ไม่ได้ เติม additives ผิว
เคลือบมีลกั ษณะโครงสร้ างหยาบ โดยมีอนุภาคเป็ นแผ่นคล้ ายขนนกขนาดความยาวในช่วง 1-10 ไมครอน ปะปนอยู่
กับแผ่นรูปทรงเหลี่ยมขนาดประมาณ 1-5 ไมครอน ส่วนแผ่นเหล็กที่มีการเติมเฉพาะ carrier ลงในนํ ้ายาจะมีโครงสร้ าง
เป็ น รู ป เข็มขนาดความยาวประมาณ 1-3 ไมครอนที่ มีกิ่งก้ านเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไป ส่วนแผ่นเหล็กที่ มีการเติมเฉพาะ
brightener มีโครงสร้ างลักษณะเป็ นแผ่นทรงเหลี่ยมขนาด 1-3 ไมครอนที่เกาะกลุม่ กันอยู่ สําหรับแผ่นเหล็กที่มีการเติม
ทัง้ carrier และ brightener ลงในนํ า้ ยานัน้ พบว่า โครงสร้ างของผิวเคลือบมีความเล็กละเอียด โดยมีลกั ษณะเป็ น
รูปทรงเรี ยวยาวซ้ อนทับไปมาอย่างหนาแน่นทัว่ พื ้นผิว แสดงดังในรูปที่ 3.3
กราฟ XRD ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยนํา้ ยาชุบเคลือบระบบด่างแสดงในรู ปที่ 3.4 พบว่า แผ่นเหล็กชุบ
สังกะสีที่ผ่านการชุบในนํ า้ ยาที่ไม่มีการเติม additives และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านการชุบจากนํ า้ ยาที่มีการเติม
additives ใน 3 รู ปแบบ คือ เติมเฉพาะ carrier เติมเฉพาะ brightener และเติมทัง้ carrier กับ brightener นันพบว่
้
า
ชิ ้นงานทุกชิ ้นมีเฟสเดียวกัน คือ สังกะสี ซึง่ ประกอบด้ วยระนาบที่สําคัญคือ (002), (100), (101), (102) และ (110) ซึ่ง
เมื่อนําค่าสัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกในตารางที่ 3.2 มาพิจารณาประกอบจะพบว่า แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผ่านการ
ชุบในนํ ้ายาที่ไม่มีการเติม additivesจะมีโครงสร้ าง (002) และ (101) เป็ นระนาบหลัก ส่วนกรณีแผ่นเหล็กที่ชบุ โดยเติม
เฉพาะ carrier และเติมเฉพาะ brightener นันพบว่
้
า โครงสร้ างดังกล่าวมีระนาบ (100) และ (101) เป็ นระนาบหลัก
สําหรับแผ่นเหล็กที่ชบุ ด้ วยนํ ้ายาที่เติมทัง้ carrier และ brightener พบว่า มีโครงสร้ างประกอบด้ วย (100) และ (110)
้ ้เป็ นที่สงั เกตว่า ทุกระบบยังคงตรวจ
เป็ นระนาบหลัก โดยที่ระนาบ (110) มีค่าสัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกสูงสุดทังนี
พบเฟสของเหล็กบนโครงสร้ างผิวเคลือบ
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ไม่เติม additives

เติมเฉพาะ carrier

เติมเฉพาะ brightener

เติมทังcarrier
้
และ brightener

รูปที่ 3.3 ลักษณะผิวของชิ ้นงานที่ได้ หลังชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าในนํ ้ายาชุบระบบด่างด้ วยกระแส 2A/dm2 เป็ นระยะเวลา
20 นาที โดยมีสว่ นประกอบในนํ ้ายาชุบที่แตกต่างกัน

รู ปที่ 3.4 ชิน้ งานที่ได้ หลังจากการชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าในนํา้ ยาชุบระบบด่างด้ วยกระแส 2A/dm2 เป็ นระยะเวลา 20
นาที โดยมีสว่ นประกอบในนํ ้ายาชุบที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 3.2 สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบด่าง
ที่กระแส 2A/dm2 เป็ นระยะเวลา 20 นาที
สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกที่ระนาบต่างๆ
(002) (100) (101) (102) (110)
2.282 0.618 1.171 0.573 0.356
0.259 2.302 1.404 0.235 0.799
0.647 1.506 1.699 0.422 0.726
0.063 1.527 0.209 0.053 3.148

ส่วนประกอบในนํ ้ายาชุบ
ไม่เติม additives
เติมเฉพาะ Carrier
เติมเฉพาะ Brightener
เติม Carrier+ Brightener

3.2 ประเภทของนํา้ ยาชุบระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่ าง ต่ อสมบัตขิ องผิวเคลือบ
3.2.1ผลของระยะเวลาการชุบต่อความหนาของผิวเคลือบ
จากการใช้ ไฟกระแสตรงขนาด 2 A/dm2 เคลือบแผ่นเหล็กด้ วยสังกะสี ที่ระยะเวลา 10, 20 และ 30 นาที โดย
ใช้ นํา้ ยาในการชุบแตกต่างกันจํานวน 3 ระบบ คือ ระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และ ระบบด่าง ที่มีการเติม additives
แล้ ว พบว่า การชุบเคลือบทัง้ 3 ระบบให้ ความหนาของผิวเคลือบที่แปรผันตรงตามระยะเวลาในการชุบ โดยการใช้
นํ ้ายาชุบระบบกรดมีอตั ราเร็วในการเคลือบผิวสูงกว่าระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง ตามลําดับ แสดงในรูปที่ 3.5
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รู ปที่ 3.5 ปริ มาณกระแสไฟฟ้า ระยะเวลาในการชุบ และความหนาผิวเคลือบของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้
นํ ้ายาชุบในระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง
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3.2.2 ลักษณะผิวเคลือบ
ผิวเคลือบที่ผ่านการชุบด้ วยระบบกรดให้ ผิวเคลือบสีเงิน มีความมันเงา ส่วนผิวเคลือบในระบบไซยาไนด์และ
ระบบด่างให้ ผิวเคลือบสีเหลืองนํา้ ตาลอ่อน มีความมันเงา แสดงในรู ปที่ 3.6 โครงสร้ างทางจุลภาคของเหล็กเคลือบ
สังกะสีจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แสดงให้ เห็นว่าพื ้นผิวของเหล็กเคลือบสังกะสีในระบบกรดและระบบไซยาไนด์มี
ความละเอียดและเรี ยบกว่าระบบด่างแสดงในรูปที่ 3.7

รูปที่ 3.6 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยนํ ้ายาชุบระบบกรด ระบบไซยาไนด์และระบบด่าง 2 A/dm2 30 นาที

ระบบกรด

ระบบไซยาไนด์

ระบบด่าง

รูปที่ 3.7 ลักษณะโครงสร้ างทางจุลภาคของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยนํ ้ายาชุบระบบกรด ระบบไซยาไนด์และ
ระบบด่าง โดยใช้ กระแส 2 A/dm2 30 นาที
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3.2.3 องค์ประกอบของผิวเคลือบ
กราฟ XRD ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยนํ ้ายาชุบเคลือบระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่างแสดงใน
รู ปที่ 3.8 พบว่า ชิน้ งานทุกชิน้ มีเฟสเดียวกัน คือ สังกะสี ซึ่งเมื่อนําค่าสัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกในตารางที่ 3.3
มาพิจารณาประกอบจะพบว่า แผ่นเหล็กชุบสังกะสีในระบบกรดมีระนาบ (100 และ (101) เป็ นระนาบหลัก ในขณะที่
การชุบในระบบไซยาไนด์มี (100) เป็ นระนาบหลัก ส่วนการชุบในระบบด่างจะได้ โครงสร้ างผิวเคลือบที่มี (110) และ
(100) เป็ นระนาบหลักนอกจากนี ้ยังสังเกตได้ ว่า ยังคงตรวจพบเฟสของเหล็กบนโครงสร้ างผิวเคลือบได้ ค่อนข้ างชัดเจน
ในกรณีการชุบในระบบด่างและไซยาไนด์

รูปที่ 3.8 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยนํ ้ายาชุบระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง 2 A/dm2 30 นาที
ตารางที่ 3.3 สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบ
กรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่างที่กระแส 2 A/dm2 30 นาที
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า
ระบบกรด
ระบบไซยาไนด์
ระบบด่าง

สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกที่ระนาบต่างๆ
(002) (100) (101) (102) (110)
0.062 3.329 1.145 0.030 0.433
0.027 3.780 0.313 0.032 0.848
0.063 1.527 0.209 0.053 3.148

16
3.2.4 สมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของผิวเคลือบ
การศึกษาสมบัติของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า โดยเฉพาะสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนจําเป็ นต้ อง
ใช้ ชิ ้นงานที่มีความหนาของชันสั
้ งกะสีเท่ากัน
แต่ในทางปฏิบตั ิการเตรี ยมแผ่นเหล็กให้ ได้ ความหนาของชันเคลื
้ อบ
สังกะสีเท่ากันในทุกตําแหน่งและทุกชิ ้นงานที่เตรี ยมนันทํ
้ าได้ คอ่ นข้ างยาก ดังนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องตรวจวัดความหนาของ
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีทกุ ชิ ้นงานด้ วยเครื่ อง XRF แล้ วเลือกตัวแทนของชิ ้นงานที่มีความหนาใกล้ เคียงกันมาทําการ
้ อบสังกะสี
ทดสอบความต้ านทานการกัดกร่อน (ตารางที่ 3.4) ซึง่ การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ใช้ ความหนาของชันเคลื
ประมาณ 8 ไมครอน ซึง่ พบว่า ระยะเวลาในการชุบเคลือบที่กระแส 2 A/dm2 ในแต่ละระบบซึง่ ให้ ความหนาดังกล่าว
ได้ แก่ การชุบเคลือบระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง ด้ วยระยะเวลา 15, 18 และ 26 นาที ตามลําดับ
ตารางที่ 3.4 ความหนาของชันสั
้ งกะสีบนแผ่นเหล็กโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบ
ด่าง ก่อนการทดสอบความต้ านทานการกัดกร่อนด้ วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี
ระบบกรด 2 A/dm2 15 min

ความหนา (ไมครอน)
ตําแหน่งบน ตําแหน่งกลาง ตําแหน่งล่าง
7.06
7.56
8.15

ความหนาเฉลี่ย
(ไมครอน)
7.59  0.55

ระบบไซยาไนด์ 2 A/dm2 18 min

7.76

7.98

7.87

7.87  0.11

ระบบด่าง 2 A/dm226 min

8.14

7.91

7.97

8.01  0.12

ผลการทดสอบด้ วยเทคนิค Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) ในสารละลายโซเดียมคลอ
ไรด์ 5% โดยนํา้ หนัก พบว่า แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ สารชุบเกรดการค้ าในระบบกรด ระบบไซยาไนด์
และระบบด่างมีลกั ษณะกราฟ Nyquist เป็ นครึ่งวงกลมซึ่งมีความกว้ างแตกต่างกัน โดยแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่ใช้
สารชุบเกรดการค้ าในระบบกรดให้ ความกว้ างของกราฟครึ่งวงกลมอยูท่ ี่ระดับ 500  ซึง่ มากกว่าการชุบเคลือบสังกะสี
ในระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง ซึง่ อยูท่ ี่ระดับ 250 และ 180  ตามลําดับ (รูปที่ 3.9)
ผลการทดสอบด้ วยเทคนิค Potentiodynamic polarization ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
แสดงให้ เห็นว่า แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่ใช้ สารชุบเกรดการค้ าในระบบกรดมีคา่ ความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อนตํ่า
กว่าการใช้ สารในระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง ตามลําดับซึง่ แสดงให้ เห็นว่า แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่ใช้ สารชุบเกรด
การค้ าในระบบกรดมีความต้ านทานการกัดกร่ อนมากกว่าระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง โดยมีค่าอัตราการกัดกร่อน
ของระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง อยู่ที่ 0.36, 0.65 และ 0.96 mm/year ตามลําดับ (รู ปที่ 3.10, ตารางที่
3.5)
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รูปที่ 3.9 กราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ สารเคมีเกรดการค้ าระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และ
ระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก

รูปที่ 3.10 เส้ นโพลาไรเซชัน่ ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าระบบกรด ระบบไซยาไนด์
และระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
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ตารางที่ 3.5 ค่าจากเส้ นโพลาไรเซชัน่ ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าระบบกรด ระบบ
ไซยาไนด์ และระบบด่าง ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี
ระบบกรด
ระบบไซยาไนด์
ระบบด่าง

Ecorr(V)

Corrosion parameter
Icorr(µA/cm2) Rp ( ) Corrosion rate (mm/year)

-1.162
-1.161
-1.157

31.19
56.04
82.25

655.86
462.66
431.80

0.36
0.65
0.96

เมื่อนําชิ ้นงานแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า จากการชุบด้ วยสารละลายระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบ
้ งกะสี
ด่าง โดยใช้ กระแส 2A/dm2 และควบคุมระยะเวลาการชุบเพื่อให้ ได้ ชิ ้นงานในแต่ละระบบที่มีความหนาของชันสั
ประมาณ8 ไมครอน (ตารางที่ 3.6) แล้ วนําไปทดสอบความต้ านทานการกัดกร่ อนด้ วยวิธี Salt spray test อ้ างอิงตาม
มาตรฐาน ASTM B117 พบว่า ก่อ นการทดสอบพื น้ ผิวของชิ น้ งานทุกชิ น้ ไม่มี ตํ า หนิ แ ละไม่มี ค ราบสนิ ม เมื่ อ เวลา
ทดสอบผ่านไป 1 ชัว่ โมงพบว่า พื ้นผิวของชิ ้นงานทุกชิ ้นมีสนิมขาวเกิดขึ ้นกระจายทัว่ บริ เวณ โดยมีปริมาณสนิมขาวเพิ่ม
หนาแน่นมากขึ ้นเมื่อระยะเวลาการทดสอบนานขึ ้น เมื่อระยะเวลาการทดสอบผ่านไป 240 ชัว่ โมงพบว่า ชิ ้นงานที่ผ่าน
การชุบ ด้ ว ยระบบด่างมี ส นิ ม สี นํ า้ ตาลแดงเกิ ด ขึน้ บนพื น้ ผิ ว ส่ว นแผ่น เหล็ก ที่ ชุบ สังกะสี ด้ ว ยระบบกรดและระบบ
ไซยาไนด์นนั ้ ยังไม่ปรากฎสนิมสีนํ ้าตาลแดงอย่างชัดเจนมีเพียงสนิมสีนํ ้าตาลแดงเกิดขึ ้นบริเวณขอบมุมของชิ ้นงานใน
ระบบกรดเล็กน้ อย (รู ปที่ 3.11) แสดงให้ เห็นว่า การชุบเคลือบสังกะสีด้วยระบบด่างให้ ความต้ านทานการกัดกร่อนน้ อย
กว่าระบบไซยาไนด์ และระบบกรด ซึง่ ผลดังกล่าวสอดคล้ องกับการตรวจวัดด้ วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี
ตารางที่ 3.6 ความหนาของชันสั
้ งกะสีบนแผ่นเหล็กโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และระบบ
ด่าง ก่อนการทดสอบด้ วยเครื่ องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี
ระบบกรด 2 A/dm2 15 min
ระบบไซยาไนด์ 2 A/dm2 18 min
2

ระบบด่าง 2 A/dm 26 min

ความหนา (ไมครอน)
ตําแหน่งบน ตําแหน่งกลาง ตําแหน่งล่าง
7.23
7.98
8.56

ความหนาเฉลี่ย
(ไมครอน)
7.92  0.67

8.33

8.85

8.16

8.45  0.36

8.80

8.40

8.48

8.56  0.21
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ระยะเวลาการทดสอบ

ระบบกรด

ระบบไซยาไนด์

ระบบด่าง

ก่อนการทดสอบ

1 ชัว่ โมง

48 ชัว่ โมง

120 ชัว่ โมง

240 ชัว่ โมง

รูปที่ 3.11ลักษณะพื ้นผิวของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าระบบกรด ระบบไซยาไนด์ และ
ระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอนที่ระยะเวลาการทดสอบ 0, 1, 48, 120 และ 240 ชัว่ โมง
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3.3 ผลของการใช้ กระแสไฟฟ้ ารู ปแบบต่ างๆ ในการชุบเคลือบด้ วยนํา้ ยาระบบด่ างต่ อสมบัตขิ องผิวเคลือบ
3.3.1อัตราการชุบเคลือบและลักษณะของผิวเคลือบที่ได้
3.3.1.1 กระแสตรง
จากการใช้ ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 1 A/dm2, 2 A/dm2และ 4 A/dm2 ในการชุบเคลือบแผ่นเหล็กด้ วย
สังกะสีที่ระยะเวลา 20, 30 และ 40 นาที โดยใช้ นํ ้ายาในการชุบในระบบด่าง พบว่า เมื่อใช้ เวลาในการชุบเพิ่มขึ ้น มีผล
ทําให้ ความหนาของชันสั
้ งกะสีเพิ่มขึ ้นแบบเป็ นเส้ นตรง (รูปที่ 3.12) โดยการใช้ กระแสไฟฟ้า 4 A/dm2ให้ ความหนาของ
ชัน้ เคลือบสูงกว่าที่ 2 A/dm2 และ 1 A/dm2 ตามลําดับ ซึ่งภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนดังในรู ปที่ 3.13
แสดงให้ เห็นว่า การเพิ่มกระแสไฟฟ้าในการชุบมีแนวโน้ มทําให้ โครงสร้ างของสังกะสีที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเรี ยวยาว
นันมี
้ ความละเอียดมากขึน้ ส่วนการเพิ่มระยะเวลาในการชุบที่กระแส 2 A/dm2 ในไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง
ของโครงสร้ างอย่างเห็นได้ ชดั แต่มีแนวโน้ มที่ทําให้ โครงสร้ างผิวเคลือบมีความหนาแน่นมากขึ ้น (รูปที่ 3.14)
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1 A/dm2

14

13.72

12

11.58

2 A/dm2
4 A/dm2

Thickness (m)

10.28

10

9.12

8

6.99
6.82

6

8.84

6.95

4.52

4
2
0
0

10

20

30

40

50

Time (min)
รูปที่ 3.12 ปริ มาณกระแสไฟฟ้ากระแสตรง ระยะเวลาในการชุบ และความหนาผิวเคลือบของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วย
ไฟฟ้าที่ใช้ นํ ้ายาชุบในระบบด่าง
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1 A/dm2 40 min

2 A/dm2 26 min

4 A/dm2 24 min

รู ปที่ 3.13 ลักษณะผิวของชิน้ งานเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในนํา้ ยาชุบระบบด่าง ที่มีความหนาของชัน้
สังกะสีประมาณ 8 ไมครอน โดยใช้ กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาต่างๆ ในการชุบ

20 min

30 min

40 min

รู ปที่ 3.14 ลักษณะผิวของชิน้ งานเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรงในนํ า้ ยาชุบระบบด่าง โดยใช้ กระแสชุบที่ 2
A/dm2 ที่ระยะเวลาต่างๆ
3.3.1.2 กระแสแบบพัลส์ (Pulse)
จากการใช้ กระแสไฟฟ้าแบบพัลส์ ขนาด 2 A/dm2 และ 4 A/dm2 ชุบเคลือบแผ่น เหล็กด้ วยสังกะสีที่
ระยะเวลา 20, 30 และ 40 นาที โดยใช้ นํา้ ยาในการชุบในระบบด่าง พบว่า เมื่อใช้ เวลาในการชุบเพิ่มขึน้ มีผลทําให้
ความหนาของชันสั
้ งกะสีเพิ่มขึ ้นแบบเป็ นเส้ นตรง (รู ปที่ 3.15) ทังนี
้ ก้ ารใช้ กระแสไฟฟ้าที่ 2 A/dm2 และ 4 A/dm2 ให้
ความหนาของชันเคลื
้ อบที่ใกล้ เคียงกัน ซึ่งภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนดังในรู ปที่ 3.16 แสดงให้ เห็นว่า
้ อบสังกะสีที่มีลกั ษณะไม่แตกต่างกันคือ
การชุบด้ วยกระแสไฟฟ้าขนาด 2 A/dm2 และ 4 A/dm2ให้ โครงสร้ างของชันเคลื
มีรูปทรงเรี ยวยาวซ้ อนทับไปมาบนพืน้ ผิว ซึ่งเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการชุบจะมีผลทําให้ โครงสร้ างดังกล่าวมีการเรี ยง
ซ้ อนทับกันอย่างหนาแน่นมากขึ ้น อย่างไรก็ตามสามารถสังเกตเห็นได้ ชดั ว่า ชิ ้นงานที่ผ่านการชุบด้ วยกระแสแบบพัลส์
มีความพรุนตัวของโครงสร้ างสังกะสีสงู กว่าการชุบด้ วยไฟฟ้ากระแสตรง (รูปที่ 3.17)
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10

2 A/dm2
8.20
7.95

8

4 A/dm2

Thickness (m)

6.55
6.17

6
4.38
4.34
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Time (min)
รู ปที่ 3.15 ปริ มาณกระแสไฟฟ้าแบบพัลส์ ระยะเวลาในการชุบ และความหนาผิวเคลือบของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วย
ไฟฟ้าที่ใช้ นํ ้ายาชุบในระบบด่าง

2 A/dm240 min

4 A/dm238 min

รู ปที่ 3.16 ลักษณะผิวของชิ ้นงานเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสแบบพัลส์ในนํ ้ายาชุบระบบด่าง ที่มีความหนาของ
ชันสั
้ งกะสีประมาณ 8 ไมครอน โดยใช้ กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาต่างๆ ในการชุบ
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20 min

30 min

40 min

รูปที่ 3.17 ลักษณะผิวของชิ ้นงานเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสแบบพัลส์ในนํ ้ายาชุบระบบด่าง โดยใช้ กระแสในการ
ชุบที่ 2 A/dm2 ที่ระยะเวลาต่างๆ
3.3.1.3 กระแสแบบ Sine wave
จากการใช้ ก ระแสไฟฟ้ า แบบ Sine wave ขนาด 2 A/dm2และ 4 A/dm2 ชุบ เคลื อ บแผ่ น เหล็ก ด้ ว ย
สังกะสีที่ระยะเวลา 20, 30 และ 40 นาที โดยใช้ นํ ้ายาในการชุบในระบบด่าง พบว่า เมื่อใช้ เวลาในการชุบยาวนานขึ ้น
มีผลทําให้ ความหนาของชันสั
้ งกะสีเพิ่มขึ ้นแบบเป็ นเส้ นตรง (รู ปที่ 3.18) ทังนี
้ ้การใช้ กระแสไฟฟ้า 4 A/dm2 ให้ ความ
หนาของชันเคลื
้ อบที่มากกว่าการชุบที่กระแส 2 A/dm2 โดยภาพถ่ายจากกล้ องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนดังในรู ปที่ 3.19
แสดงให้ เห็นว่า การชุบสังกะสีด้วยกระแสไฟฟ้าแบบ Sine wave ให้ โครงสร้ างของชัน้ เคลือบสังกะสีในลักษณะเป็ น
รู ปทรงเรี ยวยาวที่ซ้อนทับกันไปมาอย่างหนาแน่นกว่าการชุบด้ วยกระแสแบบพัลส์ โดยการชุบด้ วยกระแส Sine wave
ขนาด 4 A/dm2ให้ โครงสร้ างที่มีความละเอียดมากกว่าการชุบที่กระแส 2 A/dm2 สําหรับการศึกษาการเพิ่มระยะเวลา
ในการชุบที่กระแส 2 A/dm2 พบว่า ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างทางจุลภาคของชันเคลื
้ อบสังกะสีอย่าง
เห็นได้ ชดั (รูปที่ 3.20)
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รู ป ที่ 3.18 ปริ มาณกระแสไฟฟ้าแบบ Sine wave ระยะเวลาในการชุบ และความหนาผิวเคลือบของแผ่นเหล็กชุบ
สังกะสีด้วยไฟฟ้าที่ใช้ นํ ้ายาชุบในระบบด่าง
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4 A/dm219 min

2 A/dm223 min

รู ปที่ 3.19 ลักษณะผิวของชิ ้นงานที่ได้ หลังชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าแบบ Sine wave ในนํ ้ายาชุบระบบด่าง ที่มีความหนา
ของชันสั
้ งกะสีประมาณ 8 ไมครอน โดยใช้ กระแสไฟฟ้าและระยะเวลาต่างๆ ในการชุบ

20 min

30 min

40 min

รู ปที่ 3.20 ลักษณะผิวของชิ ้นงานที่ได้ หลังชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าแบบ Sine wave ในนํ ้ายาชุบระบบด่าง โดยใช้ กระแส
ในการชุบที่ 2 A/dm2 ที่ระยะเวลาต่างๆ
3.3.2 สมบัติของผิวเคลือบ
กราฟ XRD ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยนํ า้ ยาชุบ เคลือบระบบด่างภายใต้ รูปแบบกระแสและปริ มาณ
กระแสที่แตกต่างกันแสดงในรูปที่ 3.21 พบว่า ชิ ้นงานที่ได้ จากการชุบทุกระบบให้ โครงสร้ างผลึกของสังกะสีปรากฏที่
ตํ า แหน่ ง ระนาบหลัก เดี ย วกัน คื อ (100) (101) และ(110) โดยกรณี ก ารใช้ ก ระแสตรงพบว่า ระนาบ (110) ให้ ค่ า
สัมประสิทธิ์ การจัดเรี ยงตัวผลึกสูงกว่าระนาบอื่นๆ อย่างเห็นได้ ชัด สําหรับการใช้ กระแสพัลส์ให้ ค่าสัมประสิทธิ์ การ
จัดเรี ยงตัวผลึกของระนาบ (100) ใกล้ เคียงกับระนาบ (110) ส่วนการใช้ กระแส Sine wave ให้ โครงสร้ างผิวเคลือบที่
ประกอบด้ วยระนาบ(110) มากกว่าระนาบ(100) ทังนี
้ ้ในกรณีของการชุบด้ วยกระแสตรงและกระแสพัลส์จะสังเกตเห็น
ว่า การเพิ่มขนาดกระแสมีแนวโน้ มทําให้ คา่ สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกของระนาบ (100) เพิ่มสูงขึ ้น (ตารางที่ 3.7)
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รู ป ที่ 3.21 ชิ น้ งานที่ ได้ ห ลังจากการชุบ สังกะสีด้วยไฟฟ้าในนํ า้ ยาชุบ ระบบด่างด้ วยรู ปแบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่
แตกต่างกันโดยมีความหนาของชันสั
้ งกะสีประมาณ 8 ไมครอน
ตารางที่ 3.7 สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าในนํ ้ายาชุบระบบด่าง จากการชุบด้ วย
รูปแบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ชิ ้นงาน
Direct 1 A/dm 40 min
Direct 2 A/dm226 min
Direct 4 A/dm2 24 min
Pulse 2 A/dm2 40 min
Pulse 4 A/dm2 38 min
Sine 2 A/dm2 23 min
Sine 4 A/dm2 19 min
2

สัมประสิทธิ์การจัดเรี ยงตัวผลึกที่ระนาบต่างๆ
(002)
0.000
0.020
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

(100)
0.477
0.411
1.124
1.938
2.996
1.572
1.530

(101)
0.075
0.040
0.167
0.298
0.145
0.318
0.170

(103)
0.000
0.000
0.017
0.000
0.015
0.043
0.015

(110)
4.448
4.529
3.692
2.764
1.844
3.067
3.285
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เนื่องจากการศึกษาสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนจําเป็ นต้ องใช้ ชิ ้นงานที่มีความหนาของชันสั
้ งกะสีเท่ากัน
ทังนี
้ ้ได้ นําชิ ้นงานที่มีความหนาของชันสั
้ งกะสีประมาณ 8 ไมครอน มาใช้ ในการศึกษาความต้ านทานการกัดกร่ อนด้ วยวิธี
ทางไฟฟ้ าเคมี แสดงในตารางที่ 3.8 โดยแสดงภาพถ่ายภาคตัด ขวางของแผ่น เหล็กชุบ สังกะสีด้ว ยไฟฟ้ากระแสตรง
กระแสแบบพัลส์ และกระแสแบบ Sine wave ในรูปที่ 3.22
ตารางที่ 3.8 ความหนาของชัน้ สังกะสีบนแผ่นเหล็กจากการชุบเคลือบด้ วยสารเคมีเกรดการค้ าในระบบด่างโดยใช้
กระแสไฟฟ้ารู ปแบบต่างๆ และควบคุมระยะเวลาการชุบเคลือบเพื่อให้ ได้ ความหนาประมาณ 8 ไมครอน ก่อนการ
ทดสอบความต้ านทานการกัดกร่อนด้ วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี
ชิ ้นงาน

รูปแบบกระแส

ความหนา (ไมครอน)
ตําแหน่งบน ตําแหน่งกลาง ตําแหน่งล่าง
7.85
7.87
8.62

ความหนาเฉลี่ย
(ไมครอน)

1 A/dm2 40 min

Direct

2

2 A/dm 26 min

Direct

8.14

7.91

7.97

8.01  0.12

4 A/dm2 24 min

Direct

7.95

8.18

8.16

8.10  0.13

2 A/dm2 40 min

Pulse

8.14

8.10

8.37

8.20  0.15

2

Sine wave

8.02

8.10

8.02

8.05  0.05

2 A/dm 23 min

8.11  0.44

Zn

Direct 2 A/dm2 26 min

Pulse 2 A/dm240 min

Sine wave 2 A/dm2 23 min

รูปที่ 3.22 ภาคตัดขวางของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรง กระแสแบบพัลส์ และกระแสแบบ Sine wave
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ผลการทดสอบด้ วยเทคนิ ค EIS ในสารละลายโซดี ยมคลอไรด์ 5% โดยนํ า้ หนัก พบว่า แผ่น เหล็กเคลือ บ
สังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้ สารชุบเกรดการค้ าในระบบด่างมีลกั ษณะกราฟ Nyquist เป็ นครึ่งวงกลม (รูปที่ 3.23)
โดยการใช้ กระแสไฟฟ้าที่ 4 A/dm2 ให้ ความกว้ างของกราฟมากกว่าการใช้ กระแสไฟฟ้าที่ 2 A/dm2และ 1 A/dm2
แสดงให้ เห็นว่าการใช้ กระแสไฟฟ้ากระแสตรงในการชุบที่ 4 A/dm2ให้ ความต้ านทานที่มากกว่า 2 A/dm2และ 1 A/dm2
ตามลําดับ
ผลการทดสอบด้ วยเทคนิค Potentiodynamic polarization ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
แสดงให้ เห็นว่า แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่ใช้ สารชุบเกรดการค้ าในระบบด่างโดยใช้ กระแสไฟฟ้าในการชุบ 1 A/dm2 มี
ค่าความหนาแน่นกระแสการกัดกร่อนสูงกว่าการใช้ กระแสไฟฟ้าในการชุบที่ 2 A/dm2และ 4 A/dm2 (รูปที่ 3.24) ส่งผล
ให้ แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีที่ใช้ กระแสไฟฟ้าในการชุบที่ 1 A/dm2 มีอตั ราการกัดกร่อนสูงกว่าที่ 2 A/dm2 และ 4 A/dm2
โดยมี ค่ า อัต ราการกัด กร่ อ นของกระแสที่ 1 A/dm2, 2 A/dm2และ 4 A/dm2อยู่ที่ 1.35, 0.96 และ 0.73 mm/year
ตามลําดับ (ตารางที่ 3.9)

รูปที่ 3.23 กราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยกระแสตรงที่ใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบด่าง โดย
มีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
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รูปที่ 3.24 เส้ นโพลาไรเซชัน่ ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าด้ วยกระแสตรงที่ใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบด่าง โดยมี
ความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
ตารางที่ 3.9 ค่าจากเส้ นโพลาไรเซชัน่ ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ สารเคมีเกรดการค้ าระบบ
ด่าง ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
ชิ ้นงาน
1 A/dm2 40 min
2A/dm226 min
4A/dm2 24 min

Ecorr(V)
-1.137
-1.157
-1.157

Corrosion parameter
Icorr(µA/cm2) Rp ( ) Corrosion rate (mm/year)
116.32
82.25
63.01

382.70
431.80
528.62

1.35
0.96
0.73

ผลการทดสอบด้ วยเทคนิ ค EIS ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ า้ หนัก พบว่า แผ่นเหล็กเคลือบ
สังกะสีด้ ว ยไฟฟ้ า ที่ ใช้ ส ารชุบ เกรดการค้ า ในระบบด่างโดยใช้ รูป แบบของกระแสไฟฟ้ า ในการชุบ ต่างกัน ให้ กราฟ
Nyquist มีลกั ษณะเป็ นครึ่งวงกลมที่คล้ ายกันและมีความกว้ างของกราฟที่ใกล้ เคียงกัน (รู ปที่ 3.25) นอกจากนี ้ผลการ
ทดสอบด้ วยเทคนิค Potentiodynamic polarization ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก ยังแสดงให้ เห็นว่า
อัต ราการกัด กร่ อ นของแผ่น เหล็ก เคลื อ บสังกะสี ซึ่งใช้ รูป แบบของกระแสไฟฟ้า ที่ แ ตกต่างกัน มี อัต ราการกัด กร่ อ น
ใกล้ เคียงกัน โดยมีค่าอัตราการกัดกร่ อนของการชุบด้ วยกระแสตรง กระแสแบบพัลส์และกระแสแบบ Sine wave อยู่ที่
0.96, 0.90 และ 0.64 mm/year ตามลําดับซึ่งแสดงให้ เห็นว่าการใช้ รูปแบบของกระแสไฟฟ้าในการชุบที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อสมบัติความต้ านทานการกัดกร่อนของผิวเคลือบอย่างเห็นได้ ชดั (รูปที่ 3.26, ตารางที่ 3.10)
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รู ปที่ 3.25 กราฟ Nyquist ของแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ รูปแบบกระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแส Sine
wave และใช้ สารเคมีเกรดการค้ าเคลือบในระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก

รู ปที่ 3.26 เส้ นโพลาไรเซชั่นของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ รูปแบบกระแสตรงกระแสพัลส์ และกระแส Sine
waveและใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอน ในสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
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ตารางที่ 3.10 ค่าจากเส้ นโพลาไรเซชัน่ ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีโดยใช้ รูปแบบกระแสตรงกระแสพัลส์ และกระแส Sine
waveและใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบด่างในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก
ชิ ้นงาน

Ecorr(V)

Direct 2A/dm226 min
Pulse 2A/dm2 40 min
Sinewave 2A/dm2 23 min

-1.157
-1.140
-1.152

Corrosion parameter
Icorr(µA/cm2) Rp ( ) Corrosion rate (mm/year)
82.25
72.99
55.02

431.80
336.46
397.54

0.96
0.90
0.64

เมื่อนําชิ ้นงานแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า โดยใช้ รูปแบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าขณะชุบที่แตกต่างกัน และ
ควบคุม ระยะเวลาการชุบ เพื่ อ ให้ ได้ ชิ น้ งานที่ มี ค วามหนา 8 ไมครอน (ตารางที่ 3.11) ซึ่ง ได้ แ ก่ ชิ น้ งานที่ ชุบ ด้ ว ย
กระแสตรงขนาด 1 A/dm2, 2 A/dm2และ 4 A/dm2เคลือบแผ่น เหล็กด้ วยสังกะสีที่ ระยะเวลา 40, 26 และ 24 นาที
ตามลําดับชิ ้นงานที่ชบุ ด้ วยกระแสพัลส์ ขนาด 2 A/dm2ที่ระยะเวลา 40 นาที และชิ ้นงานที่ชบุ ด้ วยกระแส Sine wave
ที่ระยะเวลา 23 นาที ไปทําการทดสอบความต้ านทานการกัดกร่ อนด้ วยวิธี Salt spray test พบว่า ก่อนการทดสอบ
พื ้นผิวของชิ ้นงานทุกชิ ้นไม่มีตําหนิ และไม่มีคราบสนิม เมื่อเวลาทดสอบผ่านไป 1 ชัว่ โมงพบว่า พื ้นผิวของชิ ้นงานทุก
ชิ ้นมีสนิมขาวเกิดขึ ้นกระจายทัว่ บริ เวณ โดยมีปริ มาณสนิมขาวเพิ่มหนาแน่นมากขึ ้นเมื่อระยะเวลาการทดสอบนานขึ ้น
เมื่ อ ระยะเวลาการทดสอบผ่ า นไป 168 ชั่ว โมง พบว่ า มี ก ารปรากฏของสนิ ม สี นํ า้ ตาลแดงบนชิ น้ งานที่ ชุบ ด้ ว ย
กระแสตรงขนาด 1 A/dm2 และชิ ้นงานที่ชบุ ด้ วยกระแสพัลส์ ขนาด 2 A/dm2 โดยชิ ้นงานที่ชุบด้ วยกระแสตรงขนาด 1
A/dm2 มีปริ มาณสนิมสีนํ ้าตาลแดงเกิดขึ ้นมากกว่าและมีปริมาณสนิมสีนํ ้าตาลแดงเพิ่มขึ ้นเมื่อเวลาการทดสอบเพิ่มขึ ้น
(รู ปที่ 3.27) ส่วนชิ ้นงานที่ชบุ ด้ วยกระแสตรงขนาด 2 A/dm2 และ 4 A/dm2 พบว่ามีสนิมสีนํ ้าตาลแดงเกิดขึ ้นบนพื ้นผิว
เมื่อเวลาการทดสอบผ่านไป 240 ชัว่ โมงสําหรับการศึกษาการชุบโดยใช้ กระแสขนาด 2 A/dm2 ในรูปแบบกระแสต่างๆ
นัน้ พบว่า การใช้ กระแสแบบSine wave และกระแสตรงให้ ผิวเคลือบที่มีความต้ านทานการกัดกร่ อนสูงกว่าการใช้
กระแสแบบพัลส์ ซึ่งอาจเป็ นผลจากลักษณะโครงสร้ างทางจุลภาคของการใช้ กระแสแบบ Sine wave และ กระแส
ตรงที่ให้ ลกั ษณะโครงสร้ างของสังกะสีเรี ยงตัวกันอย่างหนาแน่นมากกว่าการใช้ กระแสบบพัลส์
ตารางที่ 3.11 ความหนาของชัน้ สังกะสีบนแผ่นเหล็กโดยใช้ รูปแบบกระแสตรงกระแสพัลส์ และกระแส Sine wave
และใช้ สารเคมีเกรดการค้ าในระบบด่างก่อนการทดสอบด้ วยเครื่ องทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ
ชิ ้นงาน
กระแสตรง 1 A/dm2 40 min

ความหนา (ไมครอน)
ตําแหน่งบน ตําแหน่งกลาง ตําแหน่งล่าง
8.32
8.74
9.05

ความหนาเฉลี่ย
(ไมครอน)
8.70  0.37

กระแสตรง 2 A/dm2 26 min

8.80

8.40

8.48

8.56  0.21

กระแสตรง 4 A/dm2 24 min

8.37

8.37

8.21

8.32  0.09

กระแสพัลส์ 2 A/dm2 40 min

8.02

8.11

8.48

8.20  0.24

8.41

8.14

8.19

8.25  0.14

2

กระแส Sine wave 2 A/dm 23 min
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ระยะเวลาการ
ทดสอบ

Direct
1 A/dm2 40 min

Direct
Sine wave
Direct
Pulse
2
2
2
2 A/dm 26 min 4 A/dm 24 min 2 A/dm 40 min 2 A/dm2 23 min

ก่อนการทดสอบ

1 ชัว่ โมง

48 ชัว่ โมง

120 ชัว่ โมง

240 ชัว่ โมง

รู ปที่ 3.27 ลักษณะพื ้นผิวของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้าโดยใช้ รูปแบบกระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแส Sine
wave และใช้ สารเคมีเกรดการค้ าเคลือบในระบบด่าง โดยมีความหนาของชันเคลื
้ อบประมาณ 8 ไมครอนที่ระยะเวลา
การทดสอบ 0, 1, 48, 120 และ 240 ชัว่ โมง
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บทที่ 4
สรุ ปผลการทดลอง
จากการศึกษาผลขององค์ ประกอบในนํ า้ ยาชุบเคลือบในระบบกรดและด่างพบว่า การเติม carrier และ
brightener นันมี
้ บทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างของผิวเคลือบ จากเดิมซึง่ ผิวเคลือบที่ได้ จากการชุบ
โดยใช้ นํ ้ายาที่ไม่เติม additives นันพบว่
้
ามีระนาบ (002) เป็ นหลัก แต่หลังจากการเติม carrier และ brightener แล้ ว
พบว่า กรณีของนํ ้ายาระบบกรดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูโ่ ครงสร้ างที่มีระนาบ (100) และ (101) เป็ นหลัก ในขณะที่
ระบบด่างจะเปลี่ยนไปสูโ่ ครงสร้ างที่มีระนาบ (110)และ (100)เป็ นหลัก ในขณะที่ระบบไซยาไนด์พบว่ามีระนาบ (100)
เป็ นระนาบหลักเช่นกัน ซึง่ ลักษณะทางกายภาพของผิวเคลือบที่ปรากฏคือ การเปลี่ยนจากลักษณะโครงสร้ างหยาบใน
ลักษณะที่เป็ นผง (powdery) เคลือบติดบนชิน้ งาน ไปสู่ผิวเคลือบที่มีโครงสร้ างขนาดเล็กละเอียดรู ปทรงเรี ยวยาวที่
เรี ยงสลับทับซ้ อนกันและมีการจัดเรี ยงอย่างหนาแน่นมากขึ ้น ซึ่งสังเกตได้ ด้วยสายตาว่า ผิวเคลือบมีความมันเงาและ
เคลือบติดบนชิ ้นงานได้ ดี
จากผลการศึกษาพบว่า นํ ้ายาชุบระบบกรดมีอตั ราเร็วในการชุบเคลือบสูงกว่าระบบไซยาไนด์ และระบบด่าง
ตามลํ า ดั บ โดยผลการทดสอบสมบั ติ ค วามต้ านทานการกั ด กร่ อ นด้ วยเทคนิ ค Electrochemical Impedance
Spectroscopy (EIS) เทคนิค Potentiodynamic polarization ในสารละลายโซดียมคลอไรด์ 5% โดยนํ ้าหนัก และการ
ทดสอบด้ วยวิธี Salt spray test อ้ างอิงตามมาตรฐาน ASTM B117 พบว่า แผ่นเหล็กที่ผ่านการชุบเคลือบสังกะสีด้วย
ระบบด่างซึ่งมีโครงสร้ างหยาบกว่าระบบกรดและไซยาไนด์ โดยมีระนาบ (110) เป็ นระนาบหลักและยังคงปรากฎเฟส
ของเหล็กในโครงสร้ าง มีแนวโน้ มให้ ความต้ านทานการกัดกร่อนตํ่ากว่าระบบไซยาไนด์ และระบบกรด
จากการศึกษาการชุบด้ วยระบบด่างโดยใช้ ไฟฟ้ากระแสตรง พบว่า การเพิ่มขนาดกระแสมีแนวโน้ มทําให้
โครงสร้ างของสังกะสีที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปทรงเรี ยวยาวนัน้ มีความละเอียดมากขึน้ และได้ โครงสร้ างในระนาบ (100)
เพิ่มขึน้ ซึ่งผลการทดสอบสมบัติความต้ านทานการกัดกร่ อนด้ วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและ Salt spray test พบว่า
การชุบเคลือบด้ วยกระแส 1 A/dm2 ให้ ผิวเคลือบที่มีความต้ านทานการกัดกร่ อนตํ่ากว่าการชุบเคลือบด้ วยกระแส 2
และ 4 A/dm2
ผลการศึกษารู ปแบบกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ในการชุบแผ่นเหล็กด้ วยนํ ้ายาระบบด่าง พบว่า ชิ ้นงานที่ผ่านการชุบ
ด้ วยกระแสทัง้ 3 รู ปแบบคือ กระแสตรง กระแสพัลส์ และกระแส Sine wave มีโครงสร้ างที่ประกอบด้ วยระนาบหลักคือ
(100)(101) และ (110) โดยการเพิ่มขนาดกระแสในกรณี การชุบด้ วยกระแสตรงและกระแสพัลส์มีผลทําให้ มีระนาบ
(100) ในโครงสร้ างเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ผลจากการทดสอบด้ วยเทคนิคทางเคมีไฟฟ้าไม่พบความแตกต่างที่ชดั เจนของสมบัติ
ความต้ านทานการกัดกร่ อนของชิ ้นงานที่ได้ จากการชุบในแต่ละรูปแบบ แต่ผลจากการทดสอบ Salt spray test พบว่า
ชิ ้นงานที่ชุบด้ วยกระแสพัลส์มีแนวโน้ มเกิดการกัดกร่ อนได้ เร็ วกว่าการชุบด้ วยกระแสตรง และกระแส Sine wave ซึ่ง
อาจเป็ นผลเนื่องมาจากการที่ชิ ้นงานดังกล่าวมีความพรุนตัวของโครงสร้ างสังกะสีสงู กว่า
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