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บทคัดย่อ
สารยับยั้งการกัดกร่ อนเป็ นวิธีการหนึ่ งที่นิยมใช้เพื่อใช้ลดอัตราการกัดกร่ อนของวัสดุโดยเฉพาะในโลหะ
และโลหะผสม เนื่ องจากมีความสะดวกในการใช้งาน มีสารยับยั้งหลายประเภท (สารยับยั้งอนิ นทรี ยแ์ บบผสม และ
สารยับยั้งอิ น ทรี ย ์) รวมถึ งราคาและประสิ ทธิ ภาพของสารยับ ยั้งการกัดกร่ อน กระบวนการต่า งๆในหลากหลาย
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมน้ ามัน ระบบการส่ งและระบบการกระจายน้ า คอนกรี ต หม้อต้มน้ าและยานยนต์ เป็ น
ต้น ได้นาสารยับยั้งไปใช้ในระบบเพื่อป้ องกันปั ญหาการกัดกร่ อน
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การกัดกร่ อน, การใช้งานสารยับยั้งการกัดกร่ อนในอุตสาหกรรม
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An overview of corrosion inhibitors using in industries
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Abstract
Corrosion inhibitors are commonly used to reduce corrosion rate of metal and alloy materials because
they are convenient for application. There are several types of inhibitors (inorganic inhibitors, organic inhibitors and
mixed inhibitor) including their price and performance. In many industries such as oil, transportation, water
distribution system, boiler, concrete and automotive sector have used inhibitors to the system in order to prevent
corrosion problems.

Keywords : Corrosion inhibitors, A type of corrosion inhibitors, Inhibitors performance calculation, Corrosion
inhibitor using in industry
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การศึ กษาต้นทุนในการจัดการปั ญหาการกัดกร่ อนของ
โลหะโดยมีการศึกษาใน ปี ค.ศ. 2009-2011 โดยดาเนิ น
การศึกษาโดยห้องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ความเสี ยหายของ
วัส ดุ แ ละเทคโนโลยีพ้ื น ผิว (Failure Analysis and
Surface Technology Laboratory) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุ แห่ งชาติ (National Metal and Materials
Technology Center: MTEC) จากผลการศึกษาแสดงให้
เห็ น ว่า ต้นทุ น รวมโดยประมาณในการบริ หารจัด การ
ปั ญหาการกัดกร่ อนทางตรงรวมต่อปี ในประเทศไทย คือ
131,996 ล้า นบาท หรื อ ประมาณร้ อ ยละ 1.45 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ [3] และเมื่อพิจารณา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ
ไทยในปี 2014 ซึ่ งมีค่าเท่ากับ 13,132,234 ล้านบาท [4]
แสดงว่าต้นทุนรวมโดยประมาณในการบริ หารจัดการ
ปั ญหาการกัดกร่ อนของปี 2014 ในประเทศไทยจะมีค่า
สูงถึง 190,655 ล้านบาท ในปี 2014
ดัง นั้ นจึ ง มี ก ารค้น หาและใช้วิ ธี ก ารหลากหลาย
ประเภทในการป้ องกันสนิ มไม่ให้สร้ างความเสี ยหาย
เช่น การป้ องกันการกัดกร่ อนแบบแคโทดิ ก (Cathodic
Protection) การป้ องกัน การกัด กร่ อ นแบบแอโนดิ ก
(Anodic Protection) และ การเคลื อ บผิ ว (Surface
Coating) เป็ นต้น การใช้สารยับยั้งการกัดกร่ อนก็เป็ นวิธี
ที่นิยมนามาใช้ เนื่ องจากสะดวกในการนาไปใช้ป้องกัน
การกัดกร่ อนของวัสดุ ดว้ ยสารยับยั้งการกัดกร่ อนอย่าง
เดียวหรื อใช้ร่วมกับวิธีป้องกันแบบอื่น เช่น การเคลือบสี
ป้ องกันการกัดกร่ อน เป็ นต้น นอกจากนี้ สารยับยั้งการ
กัดกร่ อ นได้ถูก พัฒนาเพื่อให้เ หมาะสมกับ การใช้งาน
ตามความต้องการเฉพาะเป็ นจานวนมาก จึ งทาให้สาร
ยับยั้งการกัดกร่ อนถูกนามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลาย

1. บทนา
เมื่ อกล่า วถึ ง การกัด กร่ อนโดยทั่ว ไปจะนึ กถึ งภาพ
คราบสี น้ าตาลที่ติดอยูต่ ามบริ เวณต่างๆของเหล็กหรื อที่
เรี ยกว่า “สนิม” ซึ่งทาให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินที่
มี ค่ า และเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ พึ ง ปารถนาเป็ นอย่า งยิ่ ง การกัด
กร่ อ นจึ งเป็ นปั ญหาที่ ตอ้ งด าเนิ นการแก้ไข ทาให้เกิ ด
ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาการกัดกร่ อนขึ้นหรื อที่เรี ยกว่า
Corrosion Cost ซึ่ งหลายประเทศได้มีการประเมิ น
ต้น ทุ น การกัด กร่ อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในประเทศขึ้ น ใน
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา (USA) ได้มีรายงานการศึ กษา
ต้นทุนในการจัดการปั ญหาการกัดกร่ อนของโลหะโดยมี
การศึกษาในปี ค.ศ. 1999-2001 ซึ่ งดาเนิ นการศึกษาโดย
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ซี ซี เ ท ค โ น โ ล ยี
(CC Technologies, Inc.) ด้วยการสนับสนุนจากแผนก
งานทางหลวง (Federal Highway Administration:
FHWA) ของสหรัฐอเมริ กา และสมาคมวิศวกรรมการ
กัดกร่ อนแห่ งชาติ (National Association of Corrosion
Engineers: NACE) จากผลการศึ กษาแสดงให้เห็ นว่า
ต้น ทุ น รวมโดยประมาณในการบริ ห ารจัด การปั ญ หา
การกัดกร่ อนทางตรงรวมต่อปี ในประเทศสหรัฐอเมริ กา
คือ 276 พันล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อประมาณร้อย
ละ 3.1 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) ของปี ค.ศ. 1998 [1]
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมภายในประเทศ
(GDP) ของประเทศสหรัฐอเมริ กาในปี 2014 ซึ่ งมีค่า
เท่ากับ 17,348 พันล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา [2] แสดง
ว่าต้นทุนรวมโดยประมาณในการบริ หารจัดการปั ญหา
การกัด กร่ อ นทางตรงรวมของปี 2014 ในประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กาจะมี ค่ า สู งถึ ง 538 พั น ล้ า นเหรี ยญ
สหรั ฐ อเมริ กา ส าหรั บ ประเทศไทยได้ มี ร ายงาน
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2. ความหมายของสารยับยั้งการกัดกร่ อน
สมาคมวิ ศ วกรการกั ด กร่ อนแห่ ง ชาติ (National
Association of Corrosion Engineers: NACE) ได้ให้
ความหมายของสารยับยั้งการกัดกร่ อนว่าคือ “สารชนิ ด
หนึ่ งที่ มีความเข้มข้นเพียงเล็กน้อยซึ่ งเป็ นอุปสรรคต่อ
การกัดกร่ อนเมื่อเข้ามาอยูส่ ภาพแวดล้อมหนึ่ ง” [5] และ
อี ก ความหมายหนึ่ งตามสมาคมอเมริ ก าส าหรั บ การ
ทดสอบและวัสดุ (American Society for Testing and
Materials: ASTM) คือ “สารเคมีหรื อการรวมกันของ
สารที่เมื่ออยูใ่ น ความเข้มข้นและรู ปแบบที่เหมาะสมใน
สภาพแวดล้อมจะป้ องกันหรื อช่วยลดการกัดกร่ อนได้”
[6]

รู ปที่ 1 การจาแนกประเภทของสารยับยั้ง [7]

4. การทางานของสารยับยั้งการกัดกร่ อน
สารยับยั้งเป็ นสสารหรื อสารผสมที่ ความเข้มข้นต่ า
แ ล ะ ยั บ ยั้ ง ป้ อ ง กั น ห รื อ ล ด ก า ร กั ด ก ร่ อ น ใ น
สภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ โดยทัว่ ไปกลไกการยับยั้งจะ
มีหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งในสามกลไกดังนี้
1) สารยับยั้งจะดูดซับสารเคมีบนพื้นผิวของโลหะ
และสร้ า ง ฟิ ล์ม บางป้ องกับ สารยับ ยั้ง หรื อ โดยการ
รวมกันระหว่าง ไอออนของสารยับยั้งกับพื้นผิวโลหะ
2) สารยับยั้งนาไปสู่ การก่อตัวของชั้นฟิ ล์มโดยการ
ป้ องกัน ออกไซด์ของโลหะ
3) สารยับยั้งทาปฏิกิริยากับองค์ประกอบที่มีฤทธิ์ กัด
กร่ อน ที่ มีศักยภาพอยู่ในตัวกลางที่ เป็ นของเหลวและ
ผลิตภัณฑ์ที่สมั พันธ์กนั [7]

3. ประเภทของสารยับยั้งการกัดกร่ อน
สารยับยั้งการกัด กร่ อนสามารถเป็ นได้ท้ งั สารเคมี
สารสั ง เคราะห์ ห รื อสารจากธรรมชาติ โ ดยสามารถ
จาแนกตาม
 ลักษณะทางเคมีเป็ นอินทรี ย ์ (Organic) หรื ออนิ นทรี ย ์ (Inorganic)
 กลไกของการทางานเป็ นแอโนดิก (Anodic) แคโทดิ ก (Cathodic) หรื อผสมทั้งแอโนดิ ก – แคโทดิ ก
โดยการทาหน้าที่การดูดซับ (Adsorption action)
 เป็ นสารที่ ท าให้ ส ารอื่ น รวมตั ว กั บ อ็ อ กซิ เ จน
(Oxidants) หรื อไม่เป็ นสารที่ทาให้สารอื่นรวมตัว
กับอ็อกซิเจน (Not Oxidants) [7]
โดยทัว่ ไปสารยับยั้งอนิ นทรี ยจ์ ะมีการทางานเป็ นแค
โทดิ กหรื อแอโนดิ ก สารยับยั้งอิ นทรี ยจ์ ะมี การทางาน
เป็ นทั้ งแบบแคโทดิ ก และแอโนดิ ก ซึ่ งป้ องกั น โดย
การดู ด ซับ (Adsorption) บนพื้ น ผิ ว โลหะ ดัง นั้น จึ ง
สามารถแบ่งประเภทของสารยับยั้งที่แสดงในรู ปที่ 1

การทางานของสารยับยั้งแต่ ละประเภท
4.1 สารยับยั้งอนินทรีย์ (Inorganic inhibitors)
4.1.1 สารยับยั้งแบบแอโนดิก (Anodic inhibitors)
สารยับยั้ง แบบแอโนดิ ก (หรื อ ที่ เ รี ยกว่า สารยับ ยั้ง
แบบสร้ า งฟิ ล์ม ปกป้ อง) จะขัด ขวางการท าปฏิ กิ ริ ย า
แอโนด (Anode reaction) และสนับสนุนปฏิกิริยาตาม
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ธรรมชาติของพื้นผิวโลหะในการสร้างชั้นฟิ ล์มปกป้ อง
เนื่ องจากการสร้างฟิ ล์มจะต้องเกิ ดการดูดซับบนโลหะ
โดยทั่วไปสารยับ ยั้ง จะทาปฏิ กิริ ยากับ ผลิ ตภัณฑ์ที่กัด
กร่ อน เริ่ มสร้างการเกิ ดชั้นฟิ ล์มยึดติดและไม่ละลายน้ า
บนพื้นผิวโลหะ [2]
รู ปที่ 2 แสดงแผนภาพโพเทนชิโอสแตติก โพลาไรเซชัน (Potentiostatic polarization) ของสารละลายกับ
พฤติ ก รรมของสารยับ ยั้ง แบบแอโนดิ ก ปฏิ กิ ริ ยา
แอโนดิกจะได้รับผลกระทบจากสารยับยั้งการกัดกร่ อน
และศักย์การกัดกร่ อนของโลหะที่จะถูกเลื่อนไปเป็ นค่า
บวกมากขึ้ น รวมทั้ง ค่ า ของกระแสในเส้ น โค้ง ลดลง
พร้อมกับสารยับยั้งการกัดกร่ อนที่มีอยูด่ ว้ ย

สามารถซึ มผ่านไอออนโลหะได้ จากการที่โมเลกุลของ
น้ า เข้า ท าปฏิ กิ ริ ย าสลายโมเลกุล (ไฮโดรไลซิ ส หรื อ
Hydrolysis) ของสารยับ ยั้ง ท าให้ เ กิ ด ไอออน OHดังรู ปที่ 3 แสดงให้เห็นผลของการยับยั้งแบบแอโนดิก
Inhibitor+
Men+

Men+

Inhibitor+

OH-

6

MeO

MeO

OH-

รู ปที่ 3 ผลยับยั้งอนิ นทรี ยแ์ อโนดิก และการทางานของ
สารยับยั้ง
(ก)
เมื่อความเข้มข้นของสารยับยั้งการกัดกร่ อนสู งมาก
พอที่ ทาให้ความหนาเน่ นกระแสคาโทดิ กที่ ศักย์ไฟฟ้ า
ของชั้นฟิ ล์มโลหะสู งกว่าความหนาแน่ นกระแสแอโน
ดิก ส่งผลให้ศกั ย์ไฟฟ้ าของชั้นฟิ ล์มโลหะมีค่าสู งขึ้น ทา
ให้โลหะสร้างชั้นฟิ ล์ม [8]
สาหรับผลของสารยับยั้งแอโนดิกดังกล่าวจะเกิดขึ้น
ได้ สิ่ งที่สาคัญมากคือความเข้มข้นของสารยับยั้งควรจะ
สู ง มากพอในสารละลาย สั ด ส่ ว นความเข้ม ข้น ที่ ไ ม่
เหมาะสมของสารยับยั้งจะส่ งผลกระทบต่อการก่ อตัว
ของชั้นฟิ ล์มป้ องกัน เพราะฟิ ล์มจะไม่ครอบคลุมโลหะ
อย่างสมบู รณ์ หลุดออกจากของโลหะ ทาให้ผิวโลหะ
เปิ ดออกสั ม ผัส กับ สภาพแวดล้อ มจนก่ อ ให้ เ กิ ด การ
กัดกร่ อน

(ข)

E’cor
Ecor

I’cor

Icor

รู ปที่ 2 แผนภาพโพเทนชิโอสแตติก โพลาไรเซชันแสดง
พฤติกรรมทางไฟฟ้ าเคมีของโลหะในสารละลายที่มีสาร
ยับยั้งแอโนดิก (ก) เทียบกับการไม่มีสารยับยั้ง (ข) [7]
สารยับ ยั้ง แอโนดิ ก ท าปฏิ กิ ริ ย ากับ ไอออน โลหะ
Me สร้างขี้นบนแอโนด การเปลี่ยนรู ปโดยทัว่ ไปจะ
เป็ นไฮดรอกไซด์ ที่ ไ ม่ ล ะลายน้ าซึ่ งจะถู ก วางลงบน
พื้นผิวโลหะเหมือนเป็ นชั้นฟิ ล์มที่ ไม่ละลายน้ า และไม่
n+
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จากัดการสัมผัสของโลหะกับสภาพแวดล้อม ถึ งแม้ว่า
โลหะจะถู ก แช่ ไ ว้ใ นสารละลายทั้ง ชิ้ น งานก็ ส ามารถ
ป้ องกันการเกิ ดปฏิ กิริยาการกัดกร่ อนได้ เนื่ องจากสาร
ยับยั้งคาโทดิกไม่ได้มีสมั พันธ์กบั ความเข้มข้น ทาให้เกิด
ความมัน่ ใจสาหรับการนาไปใช้งานมากกว่าสารยับยั้ง
แอโนดิก รู ปที่ 5 แสดงให้เห็นภาพของกลไกการทางาน
ของสารยั บ ยั้ งคาโทดิ กเพื่ อ ยั บ ยั้ งกระบวนการ
การกัดกร่ อน [7]

ความเข้มข้นที่ต่ากว่าค่าวิกฤตเป็ นผลร้ายยิ่งกว่าไม่มี
สารยับยั้งเสี ยอี ก โดยทั่ว ไปสามารถก่ อให้เกิ ดการกัด
กร่ อนแบบรู พรุ น (Pitting) เนื่ องจากปฏิ กิริยารี ดักชั่น
(Reduction) ที่บริ เวณแอโนดิกซึ่ งสัมพันธ์กบั แคโทดิ ก
หรื อสามารถเร่ งการกัดกร่ อนเหมือนการกัดกร่ อนทัว่ ไป
เนื่องจากการสลายของชั้นฟิ ล์มของโลหะ
ตัวอย่างของสารยับยั้งอนิ นทรี ยแ์ บบแอโนดิ ก เช่ น
ไนเตรต (Nitrate) โมลิบเดต (Molybdates) โซเดียมโครเมต (Sodium chromates) ฟอสเฟต (Phosphates)
ไฮดรอกไซด์ (Hydroxides) และซิลิเกต (Silicates)
4.1.2 สารยับยั้งแบบคาโทดิก (Cathodic inhibitors)
ใ น ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ บ ว น กั ด ก ร่ อ น ส า ร ยั บ ยั้ ง
การกัดกร่ อนแบบคาโทดิ กจะป้ องกันการเกิ ดปฏิ กิริยา
คาโทดิกของโลหะ สารยับยั้งเหล่านี้ มีไอออนของโลหะ
ที่สามารถทาให้เกิดปฏิกิริยาคาโทดิกเนื่ องจากความเป็ น
ด่าง (Alkalinity) ดังนั้นจึงผลิตสารประกอบที่ไม่ละลาย
น้ า ซึ่ งจะตกตะกอนด้า นคาโทดิ ก รวมกัน แน่ น ติ ด อยู่
เหนือฟิ ล์มโลหะ และจากัดการแพร่ กระจายของสิ่ งต่างๆ
ให้อ ยู่ใ นพื้น ที่ บ ริ เวณนี้ ดัง นั้น การเพิ่ มความต้านทาน
ของพื้นผิวและการจากัดการแพร่ กระจายของสิ่ งต่างๆ
ทาให้การแพร่ กระจายออกซิเจนและอิเล็กตรอนจะมีการ
เหนี่ ยวนาอยู่ในพื้นที่ บริ เวณนี้ สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลให้สาร
ยับยั้งเกิดการยับยั้งแคโทดิกที่สูง [9]
รู ป ที่ 4 แสดงตัว อย่า งเส้น โค้ง การโพลาไรซ์ ข อง
โลหะ ในสารละลายที่มีสารยับยั้งคาโทดิก เมื่อปฏิกิริยา
คาโทดิ กมีผลกระทบต่อศักย์การกัดกร่ อน ทาให้ค่าจะ
เลื่อนไปเป็ นค่าลบมากขึ้น
สารยับยั้งคาโทดิกจะสร้างตะกอนที่ไม่ละลายน้ าให้
เป็ นอุปสรรคบนโลหะ ครอบคลุมไว้ ดังนั้นจึงเป็ นการ

รู ป ที่ 4 แผนภาพโพเทนชิ โ อสแตติ ก โพลาไรเซชัน
พฤติ กรรมไฟฟ้ าเคมี ของโลหะในสารละลายที่ มี สาร
ยับยั้งคาโทดิ ก (ก) เที ยบกับสารละลายเดี ยวกันที่ ไม่มี
สารยับยั้ง (ข) [7]
Inhibitor+
Mn+

Mn+

6

M(OH)n M(OH)n

Inhibitor+

รู ปที่ 5 แสดงกลไกการทางานของสารยับยั้งคาโทดิก
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ตัวอย่างของสารยับยั้งอนิ นทรี ยแ์ บบคาโทดิ ก เช่ น
ไอออนของแมกนี เซี ยม (Magnesium) สังกะสี (Zinc)
และนิเกิล (Nickel) ที่ทาปฏิกิริยากับไฮดรอกไซด์ (OH-)
ของน้ า เกิดการสร้างรู ปเป็ นไฮดรอกไซด์ที่ไม่ละลายน้ า
เช่น Mg(OH)2, Zn(OH)2, Ni(OH)2 ซึ่ งจะไปอยูบ่ นด้าน
คาโทดิกของพื้นผิวโลหะที่ปกป้ อง [7]
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ส า ม า ร ถ ใ ช้ โ พ ลี ฟ อ ส เ ฟ ต
(Polyphosphates) ฟอสโฟเนต (Phosphonates) แทนนิ น
(Tannins) ลิ ก นิ น (Lignins) และเกลื อ แคลเซี ย ม
(Calcium salts) เป็ นสารยับยั้งที่ทาให้เกิดกลไกปฏิกิริยา
เดียวกันกับที่กล่าวมาได้
กลไกการยับยั้งแบบนี้เห็นได้ในน้ ากระด้างเนื่ องจาก
ผลของแคลเซี ยมหรื อแมกนี เซี ยมไบคาร์ บอเนต เมื่อน้ า
ไหลผ่านโลหะอย่างรุ นแรงในชัว่ ขณะหนึ่ งจะสามารถ
ช่ ว ยในการเกิ ด นิ วเคลี ย สของคาร์ บอเนต ท าให้
เกิดปฏิกิริยาใกล้กบั จุดสมดุลและสร้างตะกอนบนพื้นผิว
โลหะ ตะกอนเหล่ า นี้ เช่ น CaCO3 ครอบคลุ ม พื้ น ที่
คาโทดิ ก เพื่ อ ปกป้ องโลหะ ดัง นั้น สารยับ ยั้ง คาโทดิ ก
ขึ้ นอยู่ กั บ คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องน้ า ไม่ ไ ด้ เ กิ ด จาก
องค์ประกอบของโลหะ ทาให้สารยับยั้งชนิ ดนี้ สามารถ
ใช้ได้กบั โลหะทุกชนิด [7]

ปฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ แ ข็ ง แกร่ งกั บ พื้ น ผิ ว โลหะ เพื่ อ แสดง
ประสิ ทธิ ภาพการยับยั้งที่ดีและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
[10] สารยับยั้งเหล่านี้ จะสร้างฟิ ล์มไฮโดรโฟบิกปกป้ อง
(Protective hydrophobic film) ดูดซับโมเลกุลบนพื้นผิว
โลหะ ซึ่ งจะเป็ นอุปสรรคต่อการ สลายตัวของโลหะใน
อิเล็กโทรไลต์ สารยับยั้งนี้จะต้อง ละลายน้ าหรื อกระจาย
ในตัวกลางที่อยูร่ อบโลหะได้ [2]
ในรู ปที่ 6 แสดงให้เห็ นเส้นโค้ง ที โอริ ก โพเทนชิ โอสแตติ ก โพลาไรเซชัน (Theoric potentiostatic
polarization curve) ให้เห็นผลกระทบของสารละลายที่มี
สารยับ ยั้ง อิ น ทรี ย์บ นโลหะที่ มี พ ฤติ ก รรมเป็ นแบบ
แอโนดิ ก และคาโทดิ ก หลัง จากที่ เ ติ ม สารยับ ยั้ง การ
กั ด กร่ อน ศั ก ย์ ก ารกั ด กร่ อนยัง คงเหมื อ นเดิ ม แต่
ค่ากระแสการกัดกร่ อนลดลงจาก I'cor ไปเป็ น I cor

4.2 สารยับยั้งอินทรีย์ (Organic inhibitors)
สารประกอบอินทรี ยท์ ี่ ใช้เป็ นสารยับยั้ง บางครั้งจะ
ทาหน้าที่ เป็ นคาโทดิ ก แอโนดิ กหรื อร่ วมกัน เป็ นสาร
ยับยั้งคาโทดิก-แอโนดิก แต่ยงั คงเป็ นไปหลักทัว่ ไปโดย
มี ก ระบวนการของการดู ด ซับ พื้ น ผิ ว การสร้ า งฟิ ล์ ม
ปกป้ อง ตามธรรมชาติการเกิดขึ้นของโมเลกุลจะ มีการ

รู ปที่ 6 แผนภาพตามทฤษฎี โพเทนติ โ อสตาติ ก
โพลาไรซ์เซชัน พฤติกรรมทางไฟฟ้ าเคมีของโลหะใน
สารละลายที่มีสารยับยั้งคาโทดิกและแอโนดิก (ก) เทียบ
กับสารละลายเดียวกันที่ไม่มีสารยับยั้ง (ข) [7]
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ที่แสดงในรู ปที่ 7 เป็ นกลไกของการทางานของสาร
ยับยั้ง อินทรี ยเ์ มื่อถูกดูดซับไปยังพื้นผิวโลหะและสร้าง
ฟิ ล์ม ป้ องกันบนผิวโลหะ

 ความสามารถในชั้นที่ มีการเรี ยงตัวแน่ นหรื อเป็ น
ร่ างแห
 ความสามารถในการสร้างความซับซ้อนกับอะตอม
ที่ เป็ นของแข็ ง ภายในผลึ กโลหะมี ลั ก ษณะ
โครงสร้ า งแบบจุ ด เล็ ก ๆ อยู่ ติ ด ต่ อ กั น (Metal
lattice)
 ชนิ ด ของสารละลายอิ เ ล็ ก โตรไลต์ ดัง เช่ น การ
ละลายได้ที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อม [16]
ประสิ ท ธิ ภาพของสารยับ ยั้ง การกัด กร่ อ นอิ น ทรี ย ์
เหล่ า นี้ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกลุ่ ม ฟั ง ก์ ชั่ น แบบมี ข้ ัว กั บ
อะตอม S O และ N ในโมเลกุล สารประกอบ
เฮทเทอโรไซคลิก (Heterocyclic) และ ไพอิเล็กตรอน
(Pi electrons) ทัว่ ไปจะสามารถแตกไอออนได้ในส่ วนที่
มี ไ ฮโดรฟิ ลิ ก (Hydrophilic) หรื อ ไฮโดรโฟบิ ก
(Hydrophobic) ฟั ง ก์ช่ัน ที่ มี ข้ ัว มัก จะเป็ นศู น ย์ก ลาง
ปฏิกิริยาสาหรับดาเนินการกระบวนการดูดซับ [10]
สารยับยั้งกรดอินทรี ยท์ ี่มีออกซิ เจน ไนโตรเจนหรื อ
กามะถัน จะถู ก ดู ดซับ บนพื้ น ผิว โลหะ เพื่อ การปิ ดกั้น
ไม่ให้เกิดการกัดกร่ อน แม้วา่ สารยับยั้งอินทรี ยส์ ่ วนใหญ่
ที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นสารประกอบที่มีพนั ธะ π ซึ่ งเป็ น
พิ ษ ทางชี ว ภาพและมี คุ ณ ลัก ษณะที่ เ ป็ นอัน ตรายต่ อ
สิ่ งแวดล้อมในปั จจุบนั [11]
เนื่ องจากพื้นผิวโลหะที่ ครอบคลุมเป็ นสัดส่ วนกับ
ความเข้มข้นของสารยับยั้ง ดังนั้นความเข้มข้นของสาร
ยับยั้งในสื่ อตัวกลางจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ [12]

รู ปที่ 7 แสดงกลไกการทางานของการ ยับยั้งอินทรี ย ์ เมื่อ
สารยับ ยั้ง ถู ก ดู ด ซับ ไปยัง พื้ น ผิ ว โลหะ โดย Inhibitor
หมายถึง โมเลกุลของสารยับยั้ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการยั บ ยั้ ง การกั ด กร่ อนของสารยั บ ยั้ ง
อินทรีย์
ขึ้นอยูก่ บั
 โครงสร้ า งทางเคมี เช่ น ขนาดของ โมเลกุล ของ
สารอินทรี ย ์
 พันธะอะโรมาติก (Aromaticity) และ/หรื อการเรี ยง
สลับระหว่างพันธะ (Conjugated Bonding) ของ
ความยาวสายโซ่คาร์บอน
 ชนิ ด และจ านวนของอะตอมหรื อ กลุ่ ม พัน ธะใน
โมเลกุล (ไม่ π ก็ σ)
 ธรรมชาติและการรับได้ของพื้นผิวโลหะในการดูด
ซับซึ่ งเปรี ยบเหมื อนความแข็งแรงพันธะที่ พ้ืนผิว
โลหะ
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ตัวอย่างสารยับยั้งแบบนี้ คือ เอมีน (Amines) ยูเรี ย
(Urea) Mercaptobenzothiazole (MBT) Benzotriazole
toliotriazol Aldehydes สารประกอบไนโตรเจนเฮเทโรไซคลิ ก (Heterocyclic nitrogen compounds)
สารประกอบที่ มีกามะถัน (Sulfur) และอะเซไทเลนิ ก
(Acetylenic) และกรดอัส โคบิ ก (Ascobic acid)
กรดซัค ซิ นิ ก (Succinic) ไทรพ์ท ามี น (Tryptamine)
คาเฟอีน (Caffeine) และสารสกัดจากสารธรรมชาติ [10]
ยังมีสารยับยั้งบางอย่างที่ ทาหน้าที่ ในขณะที่ อยู่รูปของ
ไอ (Volatile corrosion inhibitor) ตัว อย่า งเช่ น
Dicicloexilamônio benzoate Diisopropylammonium
nitrite หรื อ benzoate Ethanolamine benzoate หรื อ
carbonate และการรวมกัน ของยูเ รี ยและโซเดี ย มไนไตรท์ [13]

ท่อจะเกิดขึ้นในการขนส่งก๊าซเปี ยก เนื่องจากการรวมตัว
ของน้ าที่ บ รรจุ ใ นการละลายก๊ า ซที่ มี ฤ ทธิ์ กัด กร่ อ น
การกัด กร่ อ นที่ เ กิ ด จากการสลายตัว ของก๊ า ซที่ มี ฤ ทธิ์
กั ด กร่ อ น เ ช่ น ก๊ าซ ค าร์ บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์ แ ล ะ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ เช่นเดียวกับการรวมตัวของไอระเหย
ของกรด [14]
5.2 ระบบการส่ งและระบบการกระจายนา้
มี การใช้สารยับยั้งการกัด กร่ อ นร่ ว มกับ ตัวปรั บค่ า
pH และการควบคุมความเป็ นด่างเพื่อการป้ องกันที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ สารยับยั้งพบมากที่ สุ ดคื อฟอสเฟตสาร
ระเหยเอมีน (Cyclohexylamine, Morphine) [7]
5.3 คอนกรีต
เพื่ อ เพิ่ ม ความทนทานต่ อ การกัด กร่ อ นของเหล็ ก
เสริ มในโครงสร้ า งคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก เนื่ อ งจากมี
ปริ ม าณคลอไรด์อิ อ อนสู ง มี ก ารใช้ส ารยับ ยั้ง การกัด
กร่ อนผสมในคอนกรี ต ทาที่ ผิวคอนกรี ต หรื อทาที่ ผิ ว
เหล็ก เสริ ม ตัว อย่า งเช่ น โซเดี ย มไนไตร แคลเซี ย มไนไตร และ ไอออนฟอสเฟต [15]

5. ภาพรวมการใช้ งานสารยับยั้งการกัดกร่ อนใน
อุตสาหกรรม
โดยจาแนกตามอุตสาหกรรมหรื อการใช้งานได้ดงั นี้
5.1 อุตสาหกรรมนา้ มัน
โซเดี ย มคาร์ บ อเนตหรื อเอมี น อิ น ทรี ย์เ ชิ ง ซ้ อ น
สามารถนามาใช้เ พื่อ ลดผลกระทบฤทธิ์ กัดกร่ อนของ
CO2 H2S และกรดอินทรี ย ์ ที่ช่วยให้ได้ใช้วสั ดุที่มีราคา
ถู ก มากขึ้ นและทนต่ อ การกั ด กร่ อนในหลุ ม สกั ด
น้ ามันดิ บ ท่อน้ ามันเบนซิ น น้ ามันก๊าดและน้ ามันที่ ถูก
นามาใช้กบั ซัลโฟเนตออย โซเดียมไนไตรท์ หลุมน้ ามัน
(Oil well) จะใช้ไขมันเอมีน กรดไขมัน Imidazolines
และ Quaternary ammonium salts การกัดกร่ อนภายใน

5.4 หม้ อต้มนา้
เทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ กโดยทั่ว ไปจะใช้แ อมโมเนี ย
Cyclohexylamine Alkanol และ Morpholine เป็ นสาร
ยับยั้งในหม้อไอน้ าในกระบวนการต่างๆ สารยับยั้งได้
ถู ก น ามาใช้กับ กรดไฮโดรคลอริ กที่ ใ ช้ส าหรั บ การ
ละลายคราบหิ น ปู น เพื่ อ ป้ องกัน การโจมตี จ ากคราบ
หิ นปูนภายในท่อ
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การกัด กร่ อนภายในของท่ อ จะถู ก ควบคุ มโดยการท า
ความสะอาดท่อ (Pigging) และโดยการเพิ่มสารยับยั้ง
โดยสารยับยั้งที่ ใช้สามารถอ้างอิงได้จากอุตสาหกรรม
น้ ามันและระบบการส่งและระบบการกระจายน้ า [14]

5.5 ยานยนต์
สารยับยั้งที่ ใช้ในรถยนต์ดว้ ยเหตุผล 2 ประการคือ
(1) เพื่ อ ลดการกัด กร่ อ นของระบบของเหลว (สนิ ม
ภายใน) และ (2) เพื่ อ ปกป้ องพื้ น ผิ ว โลหะสัม ผัส กับ
บรรยากาศ (กัดกร่ อนภายนอก) การกัดกร่ อนภายใน
ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากสารหล่ อ เย็น การไหลของอากาศ
อุณหภูมิ ความดัน สิ่ งสกปรกในน้ าและผลิตภัณฑ์การ
กัดกร่ อน สภาพการใช้งานและการบารุ งรั กษาระบบ
สารยับ ยั้ง ที่ ใ ช้ล ะลายในสารป้ องกัน การแข็ง ตัว คื อ
ไนไตรท์ ไนเตรต ฟอสเฟต ซิ ลิเกต อาร์ เซเนต และ
โครเมต ซึ่ งเป็ นพวกสารยับ ยั้ งแอโนดิ ก เอมี น
Benzoates Mercaptans และฟอสเฟตอินทรี ย ์ เป็ นพวก
สารยับยั้งแบบผสม (แอโนดิกและคาโทดิก) และน้ ามัน
ที่ มี ข้ ัว หรื อ Emulsifiable จะใช้ส ารยับ ยั้ง ที่ ส ร้ า ง
ชั้นฟิ ล์มปกป้ อง [16]

6. การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพและราคาของ
สารยับยั้ง
การเปรี ยบเทียบได้กาหนดเกณฑ์ในการให้คะแนน
ประสิ ทธิภาพ (%) และ ราคา (บาท) ตามตารางที่ 1 และ
ตารางเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพและราคาของสารยับยั้ง
ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที ่ 1 เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนประสิ ท ธิ ภ าพและ
ราคาของสารยับยั้ง
คะแนน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5.6 การกัดกร่ อนภายในของท่ อเหล็ก
ระบอบการไหลของของเหลวในท่อมีผลต่ออัตรา
การกัดกร่ อน ที่ อ ัตราการไหลสู งจะเกิ ดการกัดกร่ อ น
จากการไหลที่ เ กิ ดขึ้ นและการกัดเซอะ-การกัด กร่ อ น
อาจเกิ ด ขึ้ นในขณะที่ อ ัต ราการไหลต่ า การเกิ ด การ
กัด กร่ อ นแบบรู พ รุ น (Pitting Corrosion) ถื อ เป็ น
เรื่ องปกติ
การกัดกร่ อนจะเกี่ยวข้องกับจานวนและลักษณะของ
ตะกอน การไหลที่ ค วามเร็ วสู ง มี แ นวโน้ม ที่ จ ะกวาด
ตะกอนออกจากท่ อ ในขณะที่ ค วามเร็ ว ต่ า จะท าให้
ตะกอนค้างที่ดา้ นล่างทาให้เกิดการกัดกร่ อนแบบรู พรุ น
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ประสิ ทธิ ภาพ
น้อยกว่า 11
20-11
40-21
60-41
80-61
100-81
150-101
300-151
500-301
มากกว่า 500

ราคา (บาท)
มากกว่า 500
500-301
300-201
200-101
100-51
50-41
40-31
30-21
20-11
น้อยกว่า 11
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ตารางที่ 2 ตารางเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพและราคาของสารยับยั้ง

*
**

สารยับยั้ง

ความเข้ มข้ น

วัสดุ

ตัวกลาง

CeCl3

500 ppm

AA5083

LaCl3

500 ppm

Hexa-ammonium
heptamolybdate
tetra hydrate

ประสิทธิภาพ

ราคา คะแนน

(%)*

(บาท)**

รวม***

3.5% NaCl

297 [17]

242/1กรัม

24

AA5083

3.5% NaCl

113 [17]

32/1กรัม

49

1mM

AISI 304

0.5 M HCl

91.2 [18]

13.4/1กรัม

54

Hydroxyethyl
cellulose

0.5mM

AISI 1018

3.5% NaCl

96.7 [19]

10.7/1กรัม

60

Imidazole

50 ppm

AISI 316

3.0% NaCl

96 [20]

17.1/1กรัม

54

Imidazole

50 ppm

AISI 1010

3.0% NaCl

73 [20]

17.1/1กรัม

45

Pectin from apple

1000 ppm

X60

0.5 M HCl

77.1 [21]

15/1กรัม

45

Schiff base

70 ppm

AISI 1018

3.5% NaCl

77.1 [22]

132/1กรัม

20

Ciprofloxacin

1800 ppb

AISI 304

1.5% NaCl

93.99 [23]

312/1กรัม

12

Norfloxacin

1800 ppb

AISI 304

1.5% NaCl

94.97 [23]

413/1กรัม

12

ประสิ ทธิภาพ เป็ นประสิ ทธิภาพของสารยับยั้ง หน่วยเปอร์เซ็นต์
ราคา (บาท) เป็ นราคาหน่วยบาทต่อสารยับยั้ง 1 กรัม (g.) หรื อ 1 มิลลิลิตร (ml.) ซึ่งได้ขอ้ มูลมากจากเว็ปไซด์ของ

 Sigma Aldrich : http://www.sigmaaldrich.com
 MP Bio : http://www.mpbio.com
 Santa Cruz Biotechnology : http://www.scbt.com
ราคา ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยใช้ราคาต่ าสุ ดที่ ได้มาจากทั้ง 3 แหล่ง มาแปลงเป็ นเงิ นบาทซึ่ งอัต รา
แลกเปลี่ยนที่ใช้คานวณ คือ THB/SGD = 25.29 และ THB/USD = 35.63
***
คะแนนรวม เป็ น คะแนนความคุม้ ค่าของสารยับยั้ง ซึ่งมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีสูตรคานวณ ดังนี้
คะแนนรวม = คะแนนประสิ ทธิภาพ x คะแนนราคา
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[6] ASTM G15 - 99b, Standard Terminology
Relating to Corrosion and Corrosion Testing,
1999, pp. 1-5.
[7] C.G. Dariva and A.F. Galio, “Corrosion Inhibitors – Principles, Mechanisms and Applications”,
Available: http://cdn.intechopen.com/pdfs/46243.pdf, 19 Nov. 2016.
[8] E. Bardal, “Corrosion and Protection”, Springer,
London. 2004.
[9] D. Talbot and J. Talbot, “Corrosion Science and
Technology”, CRC Press, Florida. 2000.
[10] A.S. Yaro, A.A. Khadom and R.K. Wael,
“Apricot Juice as Green Corrosion”, Alexandria
Engineering 52, 2013, pp. 129-135.
[11] M.N. El-Haddad, “Chitosan as a Green Inhibitor
for Copper Corrosion in Acidic Medium”, International Journal of Biological Macromolecules
55, 2013, pp. 142-149.
[12] E.S. Sherif, “Effects of 2-Amino-5-(Ethylthio)1,3,4-Thiadiazole on Copper Corrosion as a
Corrosion Inhibitor in 3% NaCl Solutions”,
Applied Surface Science 252, 2016, pp. 86158623.
[13] P.R. Roberge, “Handbook of Corrosion
Engineering”, Mc Graw Hill Handbook, New
York. 1999.
[14] NACE International, “Corrosion Protection of
Steel Offshore Pile in a LNG Terminal”,
Available: http://mp.epubxp.com/i/ 105569-feb2013, 11 May 2016.

7. สรุ ปผล
การใช้สารยับยั้ง เป็ นวิธีการที่ ดีใ นการป้ องกันการ
กัดกร่ อนและง่ายต่อการใช้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
อย่ า งกว้า งขวาง ซึ่ งมี แ หล่ ง ข้อ มู ล ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
วิ ธี การใช้ ง าน การเลื อ กใช้ ส ารยั บ ยั้ งที่ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพอยู่ ม ากมายเพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการ
ผิดพลาดหรื อผลข้างเคี ยงที่ จะเกิ ดขึ้ น ซึ่ งในปั จจุ บันมี
การค้ น หาและเลื อ กใช้ ส ารยั บ ยั้ งที่ เป็ นมิ ตรต่ อ
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้ น ท าให้เกิ ด ผลดี ท้ งั ทางเศรษฐกิ จ ที่
สามารถลดการสู ญเสี ยจากการกัดกร่ อนและไม่ส่งผล
เสี ยต่อสังคม ชุมนุม และสภาพแวดล้อมอีกด้วย
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