วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560

Engineering Journal of Research and Development

Volume 28 Issue 3 July-September 2017

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Received 31 March 2017
Revised 27 April 2017
Accepted 8 May 2017

The Engineering Institute of Thailand under H.M. The King’s Patronage

การศึกษาการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าผสมต่าในบรรยากาศจาลองของชายฝั่งทะเล
CORROSION STUDY OF LOW ALLOY STEEL IN A SIMULATED COASTAL ATMOSPHERE
ธีร์ เชาวนนทปั ญญา
อาจารย์, คณะพาณิ ชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดชลบุรี 20230
E-mail: thee.c@ku.th, (+66)38352606-7 Ext. 2675
บทคัดย่ อ
บทความนีเ้ สนอการศึกษาการกัดกร่ อนของเหล็กกล้ าผสมตา่ ในบรรยากาศจาลองของชายฝั่ งทะเล โดยการทดลองนี ใ้ ช้ วิธีการศึ กษา
อั ต ราความหนาของเหล็กกล้ า ผสมต า่ ที่ ห ายไปในช่ วงการทดลอง เพื่ อศึ กษากระบวนการกัด กร่ อน และใช้ กล้ อ งจุ ล ทรรศน์
อิ เล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM) รวมทั้ งเทคนิ คเอกซเรย์ ดิฟแฟรกชั น (XRD) เพื่ อหาการเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร้ างและ
ส่ วนประกอบของชั้นสนิมเพื่อนาไปใช้ อธิ บายกระบวนการกัดกร่ อนของเหล็กกล้ าผสมตา่ โดยผลการศึ กษาพบว่ า กระบวนการกัด
กร่ อนของเหล็กกล้ าผสมตา่ แบ่ งเป็ นสองช่ วง คื อ ช่ วงที่ 1 อัตราการกัดกร่ อนเพิ่มขึน้ และ ช่ วงที่ 2 อัตราการกัดกร่ อนลดลง โดย
โครงสร้ างและเฟสของสนิมทั้งสองช่ วงนั้นต่ างกัน โดยช่ วงที่ 1 ชั้นสนิมบางและประกอบไปด้ วยเฟสสนิ มที่ ไม่ เสถียร และช่ วงที่ 2
ชั้ น สนิ ม นั้ น เสถี ย รขึ ้นและมี ค วามหนาแน่ น มากขึ ้น โดยชั้ น สนิ ม ที่ มี โ ครงสร้ างที่ หนาแน่ น และมี ค วามเสถี ย รมากขึ ้น นั้ น จะ
เปลี่ยนแปลงจลน์ ศาสตร์ ของการกัดกร่ อนส่ งผลให้ การกัดกร่ อนของเหล็กกล้ าผสมตา่ นั้นลดลง
คาสาคัญ : การกัดกร่ อน, เหล็กกล้าผสมต่า, จลน์ศาสตร์ของการกัดกร่ อน, สนิม
ABSTRACT
This article presents the corrosion study of low alloy steel in a simulated coastal atmosphere. In this study, the corrosion
thickness loss was monitored to study the corrosion process of low alloy steel. Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray
Diffraction (XRD) were employed to observe the rust morphologies and rust constituents. The results showed that corrosion
process of low alloy steel exposed to the simulated coastal environment can be divided into two stages with a higher rate in the
first stage and a lower rate in the second stage. The difference in rust morphologies and rust constituents was obviously
indicated. The rust was thin and unstable in the first corrosion stage, but it became denser and more stable in the second stage.
The dense and stable rust formed on low alloy steel during the second process can effectively resist the diffusion of chloride and
thus enhance the anti-corrosion performance of low alloy steel used in the coastal atmosphere.
KEYWORDS: Corrosion, Low Alloy Steel, Corrosion Kinetics, Rust
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1.

บทนา
การกัดกร่ อนของโครงสร้างเหล็กกล้าผสมต่าที่ใช้ในบรรยากาศกลางแจ้งนั้นเป็ นปั ญหาทางวิศวกรรมที่สาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยของชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศ [1-2] โดยพบว่า การกัดกร่ อนในอุตสาหกรรมส่ งผลเสี ย
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น และ ยุโรป เป็ นปริ มาณ 4-5 % ของรายได้มวลรวมของประเทศ [2-3]
และสาหรับประเทศไทยความสู ญเสี ยจากการกัดกร่ อนอยูท่ ี่ 2.5 % ของรายได้มวลรวมของประเทศ ซึ่ งการสู ญเสี ยครึ่ งหนึ่ งนั้น
เนื่องมาจากการกัดกร่ อนของวัสดุโลหะที่ใช้กลางแจ้ง เช่น เหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสมต่า [4]
จากความรุ นแรงของผลกระทบของปั ญหาดังกล่าวทาให้การศึกษาเรื่ องการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าและเหล็กกล้าผสมต่านั้นมี
ความสาคัญและได้รับการศึกษาอย่างแพร่ หลาย โดยการศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศ
จริ ง โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นมีประโยชน์ในประเมินสมรรถนะของเหล็กกล้าเกรดต่างๆ [5] แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาการกัดกร่ อน
ในบรรยากาศจริ งนั้นใช้เวลาในการศึกษาอย่างน้อย 10-20 ปี เพื่อให้ได้ขอ้ มูลดังกล่าว นอกจากนี้ ยังใช้กาลังคนและค่าใช้จ่ายที่สูง
ด้วย[6] จากข้อจากัดของวิธีการศึกษาการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าในบรรยากาศจริ งนั้นทาให้มีการพัฒนารู ปแบบของการทดสอบ
จากนักวิทยาศาสตร์ดา้ นการกัดกร่ อนหลายๆ ท่าน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อลดเวลาทดสอบและได้ผลการทานายพฤติกรรมการกัดกร่ อน
ที่มีความเชื่อถือได้ ซึ่งหนึ่งในวิธีการทดสอบนี้ คือ “การทดสอบการกัดกร่ อนในบรรยากาศจาลอง” [7] โดยการทดสอบดังกล่าวจะ
เป็ นการเร่ งการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าผสมต่ าภายใต้สภาวะจาลองของบรรยากาศต่างๆ ซึ่ งทาให้ลดเวลาในการทดสอบและได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในเวลาอันสั้น
จากข้อดีของการทดลองดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วธิ ีการทดสอบการกัดกร่ อนในบรรยากาศจาลองมาศึกษาการกัดกร่ อน
ของเหล็กกล้าผสมต่าในบรรยากาศชายฝั่งทะเล โดยมีการจาลองสภาวะการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าที่เกิดขึ้นจริ งในบรรยากาศชายฝั่ง
เช่น การกัดกร่ อนภายใต้สารละลายคลอไรด์ช้ นั บางแบบเปี ยกสลับแห้ง และมีการควบคุมอุณหภูมิที่ 30 oC และ ความชื้นสัมพัทธ์
60 ± 3 เพื่อศึกษาจลน์ศาสตร์จากค่าความหนาที่เปลี่ยนไปเนื่ องจากการกัดกร่ อนและใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด
รวมทั้ง เทคนิ คเอกซเรย์ดิฟแฟรกชัน เพื่อศึ กษารู ปร่ างและเฟสของสนิ มที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการทดสอบ ซึ่ งความรู ้จาก
บทความวิจยั นี้ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการทดสอบการกัดกร่ อนของเหล็กในบรรยากาศจาลองรวมทั้งช่วยเพิ่มความเข้าใจใน
กระบวนการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าผสมต่าในบรรยากาศชายฝั่งอีกด้วย
2. วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการศึกษา
2.1 วัสดุ
วัสดุที่ใช้ในการทดลองนี้ คือ เหล็กกล้าผสมต่าโดยเมื่อทาการวิเคราะห์ธาตุ โดย Emission Spectrometer พบว่ามีส่วนผสมดัง
ตารางที่ 1 โดยทาการตัดเป็ นชิ้นทดสอบขนาดกว้างและยาว 3 เซนติเมตรและความหนา 0.5 เซนติเมตร ทาการเตรี ยมผิวโดย
กระดาษทรายเบอร์ 100 ถึง 800 จากนั้นทาความสะอาดผิวและนาไปเก็บไว้ในที่เก็บชิ้นงานที่ปราศจากความชื้น
2.2 การทดสอบในบรรยากาศจาลอง
สาหรับการทดสอบการกัดกร่ อนในสภาวะบรรยากาศจาลองของการทดลองนี้จะทาที่ตอู ้ บซึ่งจาลองสภาวะอากาศ ณ อุณหภูมิ
ที่ 30 ± 2 oC และ ความชื้นสัมพัทธ์ 60 ± 3 % โดยสารละลายที่ใช้คือ สารละลาย NaCl ความเข้มข้น 0.05 % โดยโมล ทาการทดสอบ
ต่อหนึ่งรอบการกัดกร่ อนดังนี้ (1) โดยชัง่ และบันทึกน้ าหนักชิ้นงานก่อนทาการทดสอบโดยเครื่ องชัง่ น้ าหนัก 4 ตาแหน่ง (2) ทาการ
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จาลองการกัดกร่ อนโดยฉี ดสารละลายชั้นบางลงบนผิวหน้าชิ้นงาน (0.05 มิลลิลิตรต่อตารางเซนติเมตร) (3) นาชิ้นงานทั้งหมดเข้า
ตูอ้ บและปล่อยให้แห้งเป็ นเวลา 1 วัน และเมื่อครบเวลาจะล้างผิวหน้าชิ้นงานด้วยน้ ากลัน่
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของชิ้นทดสอบ
ธาตุ
C
Cu
Cr
เปอร์เซ็นโดยมวล 0.15
0.21
0.14

Mn
0.61

Si
0.25

P
0.02

S
0.041

Fe
Balance

เมื่อชิ้นงานแห้ง จึงทาการฉี ดสารละลายชั้นบาง ลงบนผิวชิ้นงานอีกครั้ง (4) สาหรับชิ้นงานในรอบการกัดกร่ อนอื่นๆ นั้น ทา
การทดลองตามขั้นตอน (2)-(4)
2.3 การศึกษาความหนาทีห่ ายไปเนื่องจากการกัดกร่ อน
การกัดกร่ อนของเหล็กกล้าผสมต่าในบรรยากาศนัน่ เป็ นการกัดกร่ อนแบบสม่าเสมอ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการนาไปใช้
งานทางวิศวกรรมได้ การทดลองนี้จะแสดงผลในอัตราการกัดกร่ อนที่เป็ นความหนาที่หายไปต่อรอบการกัดกร่ อน ( T ) โดยสมการ
ที่ใช้นน่ั แสดงในสมการที่ 1
T= W/D

(1)

โดย W คือ มวลที่หายไปเนื่องจากการกัดกร่ อนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ (กรัมต่อตารางเซ็นติเมตร) และ D คือ ความหนาแน่นของ
เหล็ก (7.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)
2.4 การศึกษา โครงสร้ างและเฟสของสนิม
การศึกษานี้ ใช้กล้องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสนิ มและใช้ศึ กษา
การเปลี่ยนแปลงของเฟสสนิมโดยเตรี ยมผงสนิมที่ได้จากการทดลองและวิเคราะห์โดยเครื่ อง เครื่ องเอกซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ รุ่ น
Rigaku-D/max 2000 โดยมี Cu Ka target 50 kV, 250 mA ย่านการวัดที่ 2θ = 5-40 องศา ด้วยอัตรา 2 องศาต่อนาที
3. ผลการทดลองและวิจารณ์
3.1 การทดสอบการกัดกร่ อนในบรรยากาศจาลอง
รู ปที่ 1 แสดงถึงการสูญเสี ยความหนาของชิ้นงานเหล็กกล้าผสมต่าในแต่ละรอบการทดสอบแบบเปี ยกแห้ง (Cycle) โดยพบว่า
การสูญเสี ยความหนานัน่ เพิ่มขึ้นเมื่อรอบการทดสอบเพิ่มขึ้น
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รู ปที่ 1 ความหนาที่ลดลงของชิ้นทดสอบ
เราใช้สมการ Bi-logarithmic เพื่ออธิบายถึงจลน์ศาสตร์ของการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าผสมต่า ดังสมการที่ 2 [8] โดย T คือ
ความหนาที่สูญเสี ยไปของเหล็กกล้าผสมต่า A คือ ค่าคงที่ และ N คือ รอบของการเปี ยกแห้งที่ทดลอง
log(T)= log A + nlog(N)

(2)

ค่า n ในสมการที่ 2 นัน่ แสดงถึงจลน์ศาสตร์ของกระบวนการกัดกร่ อน กล่าวคือ เมื่อ n มากกว่า 1 อัตราการกัดกร่ อนจะเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ n น้อยว่า 1 อัตราการกัดกร่ อนน้อยลง [9] เมื่อนาข้อมูลความหนาที่หายไปมาพล็อตในสเกล Log ตามสมการที่ 2 เราจะได้
ข้อมูลที่แสดงในรู ปที่ 2 และได้สมการการสูญเสี ยความหนาของเหล็กกล้าผสมต่าในช่วงช่วงการทดสอบดังแสดงในสมการที่ 3และ
4
เมื่อรอบการทดลองน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30
log (T) = -0.79+ 1.43 log(N)

(3)

เมื่อรอบการทดลองมากกว่า 30
log (T) = -0.12+ 0.71 log(N)

30

(4)
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Transition point at 30 cycles
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รู ปที่ 2 จลน์ศาสตร์ของการกัดกร่ อนโดยจากการประมาณ
เมื่อพิจารณาจากสมการที่ 3 และ 4 พบว่า กระบวนการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าแบ่งเป็ นสองช่วง โดยช่วงแรกที่จานวนรอบการ
ทดลองที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 ค่า n เท่ากับ 1.43 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 ดังนั้น การกัดกร่ อนเพิ่มขึ้น และช่วงที่ 2 จานวนรอบที่มากกว่า
30 ค่า n มีค่า 0.71 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 1 การกัดกร่ อนลดลง
3.2 รู ปร่ างและการเปลีย่ นแปลงเฟสของชั้นสนิม
รู ปที่ 3 แสดงภาพตัดขวางของชั้นสนิมที่เกิดขึ้นบนเหล็กกล้าผสมต่า ชั้นสนิ มในช่วงกระบวนการกัดกร่ อนที่ 1 แสดงในรู ปที่
3(a) และ (b) โดยในรู ป 3(a) เป็ นชั้นสนิมของเหล็กกล้าผสมต่าที่ผา่ นกระบวนการกัดกร่ อนในรอบที่ 10 โดยพบว่า ชั้นสนิ มนั้นบาง
และยังไม่ยึดกับผิวเหล็ก สาหรับชั้นสนิ มที่รอบที่ 20 แสดงในรู ป 3(b) นั้นหนาขึ้นแต่ทว่ามีรอยแยกของสนิ ม ซึ่ งลักษณะสนิ มใน
กระบวนการกัดกร่ อนที่ 1 นั้นไม่สามารถต้านทานการแพร่ ของคลอไรด์และออกซิ เจนในบรรยากาศได้ ซึ่ งส่ งผลให้อตั ราการกัด
กร่ อนในช่วงนี้สูงขึ้น [10] สาหรับลักษณะชั้นสนิ มในช่วงที่ 2 แสดงในรู ปที่ 3 (c)และ (d) โดยพบว่า ชั้นสนิ มในรอบที่ 40 และ 60
นั้นประกอบไปด้วยชั้นสนิม 2 ชั้นโดยชั้นสนิมภายนอกจะมีความพรุ นแต่ช้ นั สนิมภายในหนาและหนาแน่นรวมทั้งยึดติดกับพื้นผิว
ของเหล็กกล้าได้ดี ดังนั้น ชั้นสนิมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ 2 ของการกัดกร่ อนจึงเป็ นสนิ มที่สามารถต้านทานการแพร่ ของคลอไรด์ที่เข้า
มาเพื่อกัดกร่ อนพื้นผิวเหล็กได้ [11]
การเปลี่ยนแปลงของเฟสของสนิ มที่ เกิดบนพื้นผิวเหล็กกล้าผสมต่าแสดงในรู ปที่ 4 โดยพบว่าเฟสของชั้นสนิ มประกอบไป
ด้วย -FeOOH (L) -FeOOH (G)และ Fe3O4 ( M ) โดยปริ มาณของเฟสดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปตามรอบของการทดลอง ใน
กระบวนการกัดกร่ อนในช่วงที่ 1 เช่น ในรอบการทดลองที่ 10 และ 20 สนิ มบนพื้นผิวของเหล็กกล้าผสมต่ามีส่วนประกอบของ FeOOH เป็ นส่ วนประกอบหลักและส่ วนประกอบของสนิ มส่ วนใหญ่ในกระบวนการกัดกร่ อนในช่วงที่ 2 เช่น รอบการทดลองที่
40 และ 60 นั้นคือ -FeOOH ดังนั้น การเพิ่มขึ้ นของปริ มาณ -FeOOH และลดลงของปริ มาณ -FeOOH จึ งมี ผลถึ งการ
เปลี่ยนแปลงจลน์ศาสตร์ของกระบวนการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าผสมต่าในบรรยากาศจาลองชายฝั่งทะเล
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รู ปที่ 3 ภาพตัดขวางของชั้นสนิม (a) 10 รอบ (b) 20 รอบ (c) 40 รอบ และ (d) 60 รอบ

Intensity (A.U)

L = -F eO O H G = -F eO O H

M = F e 3O 4
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รู ปที่ 4 เฟสของสนิมบนผิวของเหล็กกล้าผสมต่าในขณะทดสอบการกัดกร่ อนในสภาวะจาลอง
3.3 กลไกของการกัดกร่ อนและอิทธิพลของสนิม
การเกิดการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าภายใต้บรรยากาศ นั้นเป็ นปฏิกิริยาทางไฟฟ้ าเคมี โดยพื้นผิวจะสัมผัสกับสารละลายที่กลัน่
ตัวจากบรรยากาศ ก่อให้เกิดเซลล์การกัดกร่ อน ดังสมการที่ 5 และ 6
เหล็กกล้าสูญเสี ยเนื้อโลหะ:

32

ธีร์ เชาวนนทปัญญา

วิ ศ วกรรมสารฉบั บ วิ จั ย และพั ฒ นา

ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560

Engineering Journal of Research and Development

Volume 28 Issue 3 July-September 2017

Fe  Fe2+ + 2e-

(5)

การรับอิเล็กตรอนของออกซิเจน:
½ O2 + H2O + 2e-  2OH-

(6)

โดยปฎิกริ ยาออกซิเดชัน่ ของเฟอร์รัสอิออน(Fe2+)ที่ได้จากสมการที่1นั้นจะก่อให้เกิดเฟอร์ริคออกซี่ไฮดรอกไซด์ (FeOOH) [8]
จากการวิเคราะห์เฟสของสนิมในรู ปที่ 4 พบว่า ในช่วงกระบวนการกัดกร่ อนที่ 1 นั้น -FeOOH เป็ นส่วนประกอบหลักของสนิมซึ่ง
ไม่เสถียรและสามารถถูกรี ดิวส์แล้วเกิด Fe3O4 ดังสมการที่ 7 [12]
Fe2++ 8-FeOOH + 2e- → 3Fe3O4 + 4H2O

(7)

โดยสมการที่ 7 นัน่ ถือเป็ นปฏิกิริยาคาโทดิคที่สาคัญอีกหนึ่ งปฏิกิริยา ซึ่ งทาให้ผิวเหล็กสู ญเสี ยเนื้ อเหล็กมากขึ้น [9] นอกจากนี้
ผลการทดลองเรื่ องรู ปร่ างของชั้นสนิม ในรู ป 3(a) และ (b) ยังแสดงถึงชั้นสนิมที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การเกิดชั้นสนิ มที่มี -FeOOH
เป็ นส่วนประกอบหลักและชั้นสนิมที่บางและมีรอยแยกจานวนมาก นาไปสู่กระบวนการกัดกร่ อนแบบเร่ งดังแสดงในรู ป 1 และเมื่อ
ทาการทดลองเพิ่มจานวนรอบของการเปี ยกและแห้งมากขึ้น ชั้นสนิ มมีความหนาขึ้นและยึดกับผิวเหล็กได้ดีข้ ึน ดังแสดงในรู ปที่
3(c) และ (d) โดยชั้นสนิ มในกระบวนการกัดกร่ อนช่วงที่ 2 มีปริ มาณ -FeOOH เพิ่มขึ้น ดังแสดงในรู ปที่ 3 โดย -FeOOH นั้น
ได้มาจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ ของ Fe3O4 ดังแสดงในสมการที่ 8 [13]
3Fe3O4 + 3/4O2 + 9/2 H2O → 9-FeOOH

(8)

โดยปริ มาณ -FeOOH ที่เพิ่มขึ้นและปริ มาณที่ลดลงของ -FeOOH รวมทั้งการเกิดโครงสร้างสนิมที่หนาและยึดติดผิวเหล็ก
ที่ดีข้ ึน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจลน์ศาสตร์และส่งผลให้เกิดการลดลงของการกัดกร่ อนดังแสดงในรู ปที่ 1 และ 2
4.

สรุปผลการทดลอง
บทความนี้ ได้ทาการศึกษาการกัดกร่ อนของเหล็กกล้าผสมต่าในบรรยากาศจาลองของชายฝั่ งทะเล โดยพบว่าเมื่อเหล็กกล้า
ผสมต่าถูกกัดกร่ อนในระยะแรกจะเกิดชั้นสนิ มที่ไม่สมบูรณ์และไม่เสถียร ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของเฟส -FeOOH และชั้นสนิ มที่
บาง ทาให้เหล็กกล้าผสมต่าถูกกัดกร่ อนในอัตราที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อดาเนินการทดลองโดยเพิ่มจานวนรอบของวัฏจักรการ
เปี ยกแห้งทาให้ช้ นั สนิ มของเหล็กกล้าผสมต่านั้นสมบูรณ์มากขึ้น โดยปริ มาณเฟส -FeOOH ลดลง และปริ มาณของ -FeOOH
มากขึ้น โดยสนิมที่มีโครงสร้างที่หนาแน่นและมีความเสถียรมากขึ้นนั้นจะเปลี่ยนแปลงจลน์ศาสตร์ของการกัดกร่ อน และทาให้การ
กัดกร่ อนของเหล็กกล้าผสมต่านั้นลดลง
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