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การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 
เพือ่ 

การป้องกนัการกดักร่อนของเหลก็กล้า 
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เหลก็กล้าเป็นหน่ึงในวสัดุ
ทีส่ าคญัในการก่อสร้างใน
ยุคปัจจุบันและกจ็ะเป็น

อย่างนีต่้อไป 
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เหลก็กล้า: วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างสมยัใหม่ซ่ึงมีประโยชนใ์นการ
ใชง้านท่ียอดเยีย่ม 

  
 
 

 
 สมบติัต่างๆทางวิศวกรรม เป็นท่ีรู้จกัเป็นอยา่งดี 
 ง่ายต่อการผลิตใหมี้รูปร่างแตกต่างกนัไดห้ลากหลาย 
 หาไดง่้าย 
 เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ไดท้ั้งหมด 100% 
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แต่ทว่า…การกดักร่อนสามารถท าให้ประโยชน์ และสมบัตเิด่น
ของเหลก็กล้าถูกท าลายลงได้ 
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เกิดสนิมท่ีไม่น่ามอง 

ผลของการกดักร่อน 
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เกิดสนิมท่ีไม่น่ามอง 
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ผลของการกดักร่อน 

การสูญเสียความมัน่คงทางโครงสร้าง 
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ตัวอย่าง ความเสียหายที่เกดิจากการกดักร่อน 
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ตัวอย่าง ความเสียหายที่เกดิจากการกดักร่อน 
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ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม 
หรือเปล่ียนใหม่ 

ท าใหก้ารใชง้านตามปกติตอ้งหยดุชะงกัลง 

ความเส่ียง
ในดา้น
ความ

ปลอดภยั 

ค่าใช้จ่ายที่
เพิม่ขึน้เมือ่เกดิ
การกดักร่อน 

ตอ้งจ่ายเงินเพ่ือ
ชดเชยเม่ือเกิดความ

เสียหาย 
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ชนิดของผวิเคลอืบ 
 
 ช้ันเคลอืบโลหะ (ชั้นเคลือบจากการชุบสงักะสีเป็นท่ีนิยมอยา่งกวา้งขวาง) 
 
 ช้ันเคลอืบทีไ่ม่เป็นโลหะ (ตวัอยา่งเช่น สี) 

วธีิการโดยทัว่ไปท่ีใชใ้นการป้องกนัหรือควบคุมการกดักร่อน  
กคื็อ การเคลอืบผวิทีท่ าหน้าทีป้่องกนัการกดักร่อน 



“Galvanizing”  เป็นการน าการเคลือบผิวดว้ยสงักะสีไป
ใชเ้พ่ือป้องกนัการกดักร่อน 

 Hot Dip Galvanizing (การชุบสงักะสีแบบจุ่มร้อน) 

 Zinc electroplating  (electro-galvanizing) 

 Zinc-rich painting (“cold galvanizing”) 

 Zinc thermal spraying (zinc metallizing) 

ประเภทของ Galvanizing : 
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เป็นกระบวนการท าใหเ้กิดพนัธะทางโลหะวิทยาของชั้น
เคลือบโดยการจุ่มเหล็กกลา้ลงในสังกะสีหลอมเหลว. 
เหล็กกล้าท่ีน ามาชุบสังกะสีนั้ นผ่านการข้ึนรูปจนมี
รูปร่างสุดทา้ยตามท่ีตอ้งการแลว้. ในบางคร้ังวิธีการน้ีจึง
ถูกเรียกวา่ “การท า galvanizing หลงัจากการข้ึนรูป” 

บ่อสังกะสีหลอมเหลว 

Hot Dip Galvanizing (HDG) 
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Zinc electroplating 

เหลก็กล้า 
สังกะสี 
(Zn) 

(-) (+) 

Zn ++ 

Zn ++ 

Zn ++ 

Zn ++ 

Zn ++ 

ช้ันเคลอืบ
สังกะสี 
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‘Zinc-rich’ painting 
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การพน่ผงท่ีมีปริมาณสังกะสีใน
ปริมาณสูงซ่ึงจะเกิดการสร้างเป็นชั้น
เคลือบสังกะสีแบบก่ึงต่อเน่ืองข้ึน  

เม่ือผงท่ีพน่ไปนั้นแหง้ 
 ภาพภาคตัดขวางจาก SEM  ของช้ันที่เกดิจาก
การพ่น แสดงการกระจายตัวของอนุภาคสังกะสี 
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หวัพน่สงักะสี
หลอมเหลว สังกะสีหลอมเหลวที่

ถูกพ่นด้วยความเร็วสูง 

Zinc  thermal spraying 



สัดส่วน
การใช้งาน 

Hot dip galvanizing 
( > 90% ) 

ช้ันเคลอืบ
สังกะสีแบบอืน่ๆ 

< 10% 

100 % 

0 % 
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สัดส่วนการใช้งานช้ันเคลอืบสังกะสีโดยรวม 
ส าหรับโครงสร้างเหลก็กล้า 



  บทน า 

  กระบวนการ HDG 

  คุณลกัษณะของช้ินงานทีผ่่านกระบวนการ HDG 

  การน า HDG ไปใช้งาน 
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Hot Dip Galvanizing (HDG) 
ส าหรับโครงสร้างเหลก็กลา้ 



บทน าเกีย่วกบั HDG 

  มีการใชง้านเป็นคร้ังแรกมานานมากกวา่ 150 ปีมาแลว้ (เร่ิมตน้ ในยโุรป) 

  ทัว่โลกตอนน้ีมีการใชง้านเพื่อปกป้องโครงสร้างเหลก็กลา้ประมาณ 25 

ล้านตันต่อปี 

  มีการใชง้านหลากหลายทั้งในดา้นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
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กระบวนการ HDG 
คือ กระบวนการสร้างชั้นเคลือบสงักะสีข้ึนบนเหลก็กลา้ โดยการจุ่มลงเหลก็กลา้

ลงในสังกะสีหลอมเหลวท่ีอุณหภูมิ 450 C 



ขั้นตอนของกระบวนการ HDG 
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ตัวอย่างของโรงงานทีม่ีกระบวนการ galvanizing 



         
 

ชุดภาพต่อไปนีแ้สดงให้เห็นว่าเหลก็กล้า 
    ผ่านกระบวนการ hot dip galvanized อย่างไรบ้าง. 

   
 

นับตั้งแต่น าไปลุ่มสังกะสีหลอมเหลวจนกระทัง่เสร็จส้ิน 
จะกนิเวลาทั้งหมดประมาณ  6 นาท ี
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ช้ินงานเหลก็กล้าทีจ่ะน าไปผ่านกระบวนการ 
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ช้ินงานเหลก็กล้าทีจ่ะถูก galvanize ขณะก าลงัจะเข้าสู่บ่อสังกะสี 
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บริเวณบ่อสังกะสี 



Steel articles above the galvanizing bath 
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ช้ินงานเหลก็กล้าขณะอยู่เหนือบ่อสังกะสี 
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ช้ินงานเหลก็กล้าถูกจุ่มลงในบ่อสังกะสีจนทัว่ทั้งช้ิน 
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ช้ินงานสังกะสีก าลงัถูกดึงขึน้จากบ่อสังกะสี หลงัจากท าการจุ่ม 
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ช้ินงานถูกดึงขึน้มาจากบ่อ 
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การลดอุณหภูมิของช้ินงานทีผ่่านกระบวนการ galvanizing แล้ว 



32 



เหลก็กล้า 

สังกะสี
หลอมเหลว 

สังกะสีเกดิการแพร่เข้าสู่
ผวิของเหลก็กล้า 

เหลก็กล้า 

ช้ันโลหะผสมระหว่างสังกะสีและเหลก็ 

สังกะสีหลอมเหลว 

สงักะสีจะเกิดการแพร่เขา้ไปในชั้นผวิของเหลก็กลา้และเกิดการรวมตวักบัองคป์ระกอบ
ท่ีเป็นเหลก็. ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน คือ เกิดการสร้างชั้นโลหะผสมระหวา่งเหลก็กบัสงักะสี 
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ช้ันเคลอืบสังกะสีเกดิขึน้ได้อย่างไร? 



ขณะท่ีเหลก็กลา้ถูกจุ่มลงในสงักะสีหลอมเหลวนั้น สงักะสีจะกลายเป็นของแขง็และ
กลายเป็นชั้นของสังกะสีบริสุทธ์ิบนผวิของชั้นโลหะผสมระหวา่งสงักะสีและเหลก็ 
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เหลก็กล้า 

ช้ันโลหะผสม 
 ช้ันสังกะสี การเคลอืบผวิ

แบบ HDG 

ช้ันเคลอืบสังกะสีเกดิขึน้ได้อย่างไร? 



ภาคตดัขวางทีก่ าลงัขยายสูงของช้ินงานเหลก็กล้าทีผ่่าน
กระบวนการ galvanizing 

ช้ันเนือ้พืน้ที่
เป็นเหลก็กล้า 

ช้ันโลหะผสม
ระหว่างสังกะสี
กบัเหลก็ 

ช้ันสังกะสี 
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การตรวจสอบเพือ่ควบคุมคุณภาพการชุบสังกะสี 



  มาตรฐานคุณภาพของกระบวนการเคลอืบผวิแบบ HDG 
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ตวัอยา่งมาตรฐานของกระบวนการ 
HDG  ท่ีมีใชโ้ดยทัว่ไป: 
 
    BS (EN) ISO 1461 

    ASTM  A123              



1. ความหนาต า่สุดของช้ันเคลอืบ 
2. พืน้ทีท่ีชุ่บสังกะสีไม่ตดิทีก่ว้างทีสุ่ดทีอ่นุญาตให้มไีด้บน

ผวิของเหลก็กล้า. และรวมถึงการซ่อมแซมผวิที่
เหมาะสมทีชุ่บไม่ตดิน้ันกไ็ด้ถูกระบุไว้ด้วย 
 

 
 

ส่ิงทีร่ะบุไว้ในมาตรฐานของกระบวนการ HDG : 
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ความหนาช้ันเคลอืบสังกะสีทีร่ะบุไว้ใน 
ISO 1461 ส าหรับเหลก็กล้าโครงสร้างทีผ่่านกกระบวนการ HDG 

  ความหนาของช้ินงาน
เหลก็กล้าโครงสร้าง (mm)

  

ความหนาของช้ันเคลอืบสังกะสี 

(microns) 
< 1.5 45 

 1.5  จนถึง < 3 55 

  3 จนถึง < 6 70 

 6 85 

39 



40 

ข้อสังเกตทีส่ ำคญัเกีย่วกบั 
ความหนาของชั้นเคลือบท่ีระบุไวใ้น 

มาตรฐานการชุบสังกะสี ASTM123 หรือ BS EN ISO 1461 

 ขอ้ก าหนดส าหรับความหนาขั้นต ่าท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการชุบสังกะสี  ไม่ได้ ตั้งข้ึนมา
จากการพิจารณาจากอายกุารใชง้านท่ีตอ้งการ 
 

 แต่ตั้งอยูบ่นการพิจารณาถึง ควำมสำมำรถที่แท้จริง ของกระบวนการชุบสังกะสี 
 
ยกตวัอยา่งเช่น, ความหนาของชั้นเคลือบท่ีระบุไวใ้นมาตรฐาน ASTM 123 นั้น ก าหนด

ข้ึนมาจากการทดสอบชุบสังกะสีบนเหลก็กลา้ท่ีมีความหนาต่างๆกนัเป็นพนัๆช้ิน ผลลพัธ์
ของความหนาชั้นเคลือบสังกะสีจากช้ินงานทดสอบเหล่าน้ีจึงจะกลายมาเป็นมาตรฐาน
ความหนาต ่าสุดโดยเฉล่ียส าหรับช้ินงานเหลก็กลา้ 
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ความตอ้งการท่ีมากกวา่แค่เพียงความหนาท่ีระบุไวใ้น   
มาตรฐานการชุบสังกะสี ASTM123 หรือ BS EN ISO 1461 

ดงัท่ีไดก้ล่าวผา่นมากแลว้,  ความหนาท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานการชุบสังกะสีนั้น คือ 
“ธรรมชาติ” ของความหนา เน่ืองมาจากธรรมชาติของกระบวนการชุบสังกะสี 
 

ความหนาท่ีมากข้ึน (เช่น  120-150 ไมครอน) ซ่ึงอาจจะตอ้งการเพื่อใหมี้ความตา้นทาน
การกดักร่อนท่ีดียิง่ข้ึน อาจไม่สามารถท าไดโ้ดยกระบวนการชุบสังกะสีแบบดั้งเดิม 
 

ความหนาของชั้นเคลือบท่ีมากข้ึนนั้นอาจท าไดโ้ดยการท าการพน่ทรายบนผวิของ
เหลก็กลา้ก่อนการชุบสังกะสี ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วการท าเช่นนีจ้ะเป็นการเพ่ิมต้นทุน และ
อาจเป็นการเพ่ิมความเส่ียงท่ีช้ันเคลือบท่ีหนาเพ่ิมขึน้น้ันจะไม่ยึดเกาะกับเหลก็กล้าได้
เหมือนดังช้ันเคลือบท่ีมีความหนาตามปกติ 



การวดัความหนาช้ันเคลอืบโดยการใช้เคร่ืองวดัแบบ
มือถอืเป็นการง่าย, รวดเร็ว และแม่นย า 
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มาตรฐานของกระบวนการ HDG ระบุถึงพืน้ทีท่ีเ่คลอืบไม่ตดิซ่ึง
มองเห็นได้และมากทีสุ่ดทีย่อมให้มไีด้ 

บริเวณท่ีชั้นเคลือบๆไม่ติดและไม่ใหญ่จนเกินไป สามารถซ่อมแซมได ้
ณ บริเวณหนา้งาน แทนท่ีจะน าไปผา่นกระบวน galvanizing ซ ้าอีกคร้ัง 



คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
ช้ันเคลือบ HDG มีคุณลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซ่ึงผสมผสานระหว่าง

ข้อดีซ่ึงหาไม่ได้จากผิวเคลือบแบบอ่ืนๆ 
  ตา้นทานการเกิดความเสียหาย 

  มีความสามารถในการป้องกนัการเกิดการกดักร่อนไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

  ท าใหช้ิ้นงานมีอายกุารใชง้านท่ียนืยาวมากข้ึน 

  ท าใหช้ิ้นงานมีความน่าเช่ือถือ และสามารถคาดเดาอายกุารใชง้านได ้

  ประหยดัค่าใชจ้ากการซ่อมแซมเน่ืองจากการกดักร่อน 

  เขา้กนัไดก้บัส่ิงแวดลอ้ม 

  สามารถน าไปผา่นกระบวนการ galvanizing ไดเ้กือบทุกรูปร่างและขนาด 

  ชั้นเคลือบท าใหช้ิ้นงานมีความมัน่คง 
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ควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนกำรเกดิควำมเสียหำย 
เป็นผลมาจากการยดึเกาะท่ียอดเยีย่ม, 
ความแขง็สูง และความเหนียวสูง. 

สังกะสี 
   แข็งกว่าเหลก็กล้า 

โลหะผสมสังกะสี และเหลก็ 

เหลก็กล้า 

คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
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ความแขง็แรง
ของพนัธะใน
การยดึเกาะ 



มีความสามารถในการป้องกันการเกิดการกัดกร่อนได้อย่างดีเย่ียม 
เป็นผลมาจากทั้ง ‘Barrier protection’ และ  ‘Cathodic protection’ 

สังกะสี 

เหลก็กล้า 

สังกะสีมีอตัราการกดักร่อนโดยธรรมชาติ
ท่ีต ่ากวา่เหลก็กลา้ประมาณ 20 – 80 เท่า 

Barrier protection 

เหลก็กล้า 

Cathodic protection 

สังกะสี สังกะสี 

protection 
Zn ++ Zn ++ 

e 
_ 

e 
_ 

คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
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เมื่อเปรียบเทียบกบัการทาสีในแบบเดิมๆ 
จะไม่มีการป้องกนัแบบ Cathodic protection ซ่ึงหมายความวา่การกดักร่อนจะเกิด 

และกระจายอยูด่า้นใตช้ั้นสีท่ีทาไว.้  

47 



เมือ่น ากระบวนการ HDG และทีท่าสี มาเปรียบเทยีบคู่กนั 

48 



ท ำให้ช้ินงำนมีอำยกุำรใช้งำนทีย่นืยำวมำกขึน้ 

อายุการใช้งานโดยทัว่ไป : 
  บริเวณชนบท :  100 ปี ข้ึนไป 

  บริเวณเขตเมืองและแถบชายฝ่ัง : 30 - 40 ปี 

  บริเวณเขตอุตสาหกรรม: 20 - 30 ปี 
  

คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
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ท ำให้ช้ินงำนมคีวำมน่ำเช่ือถอื :  
เป็นความจริงท่ีวา่การเคลือบผวิดว้ยกระบวนการ HDG ไดถู้กน ามาใชง้านมากกวา่ 150 ปี ซ่ึงน่าจะ
ยาวนานเพียงพอต่อความน่าเช่ือถือ 
 

คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
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คาดเดาอายุการใช้งานได้ 
อตัราการสูญเสียของชั้นเคลือบเกือบจะเป็นเส้นตรง. การคาดการณ์ถึงอายกุารใชง้านสามารถ
ท าไดโ้ดยการใชก้ารประมาณนอกช่วง. 

คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
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ช่วยรับประกันความมัน่คงของชิน้งาน 

คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
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บ่อยคร้ังมีกำรกล่ำวว่ำ “กระบวนกำร HDG เป็นกระบวนกำรที่
เที่ยงตรง เนื่องจำก ไม่มีทำงลดัใดที่จะท ำให้ช้ันเคลือบสำมำรถ

ป้องกนัได้อย่ำงประสบควำมส ำเร็จ” 



การป้องกนัการกดักร่อนในเชิงเศรษฐศาสตร์ 
การท่ีกระบวนการ HDG ท าใหอ้ายกุารใชง้านยาวนานมากข้ึน  ส่งผลใหเ้ราตอ้งการการซ่อม
บ ารุงนอ้ยคร้ังหรือไม่ตอ้งการเลย 
 
ดงันั้นแลว้ บ่อยคร้ังท่ี 
กระบวนการ HDG 
จะมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากวา่ 
การป้องกนัการกดักร่อน 
แบบอ่ืนๆ  
เช่น การทาสีโยทัว่ไป 

ค่า
ใช้
จ่า
ยใ
นก

าร
เค
ลอื

บผ
วิ 

  HDG การทาสีในตอนเร่ิมต้น 

การซ่อมบ ารุงคร้ังที่ 1 

                      การซ่อมบ ารุงคร้ังที่ 3 

การซ่อมบ ารุงคร้ังที่ 2 
ค่าใช้จ่ายที่
ประหยดัได้ 

คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
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ความเข้ากนัได้กบัส่ิงแวดล้อม 
 
1. ช้ันเคลอืบสังกะสีไม่เป็นพษิ 

 
2. กระบวนการ Galvanizing เป็นไปตามความต้องการตึกและการก่อสร้างซ่ึง

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงได้แสดงรายละเอยีดไว้หัวข้อ “การประเมนิวตัรจักร
ชีวติ” (Life Cycle Assessment). 

คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
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55 

กรณศึีกษา การประเมินวตัรจักรชีวติ ของอาคารจอดรถหลาย
ช้ันซ่ึงมีโครงสร้างเป็นเหลก็กล้า 

การเปรียบเทยีบระหว่าง Hot Dip Galvanizing 
 กบั 

  3-coat  epoxy  paint system 
 
 การศึกษาน้ี ศึกษาโดย Institute of  Environmental   Protection 

Technology (University of Berlin, 2006) 
 
 ท าการประเมินท่ีอายกุารใชง้าน 60 ปี, การทาสีตอ้งการการซ่อมบ ารุง

เม่ือครบ 20 ปี และ 40 ปี 
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 ผลจากกรณศึีกษา 
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ความหลากหลาย 

คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 
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 ช้ินงานเหลก็กลา้หลากหลาย
ขนาดและรูปร่างสามารถน ามา
ผา่นกระบวนการ galvanizing 
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คุณลกัษณะของช้ันเคลอืบจากกระบวนการ HDG 

ความหลากหลาย 
 ช้ินงานเหลก็กลา้หลากหลาย
ขนาดและรูปร่างสามารถน ามา
ผา่นกระบวนการ galvanizing 



สรุปประโยชน์ของกระบวนการ 
Hot-Dip Galvanizing   

  ท าใหช้ิ้นงานมีความมัน่คงและเป็นป้องกนัการกดักร่อนในระยะยาว 

  ประหยดัค่าใชจ่้ายเน่ืองมาจากการกดักร่อน 

  เขา้กนัไดก้บัส่ิงแวดลอ้ม 

  สามารถน าไปใชก้บัช้ินงานท่ีมีรูปร่างหลากหลายแบบและขนาด 

61 




