
บทท่ี 13 
การทดสอบแรงการลา 

(Fatigue Testing) 
 

1. บทนํา (introduction) 
ชิ้นสวนโครงสรางสวนใหญตองรับนํ้าหนักหลายแบบทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนของ

แรงเคนท่ีกระทําในชิ้นสวนเหลาน้ัน และถาปริมาณการปรับเปลี่ยนแรงเคนมีมากพอแมจะมี
ขนาดตํ่ากวาความแข็งแรงปกติก็สามารถทําใหวัสดุเกิดการแตกหักได การรับแรงเคนแบบ
ซ้ําๆ ดวยจํานวนครั้งท่ีมากพอ เชน การดัดงอเสนลวด กลาวคือการดัดงอเสนลวดเพียงครั้ง
เดียวไมอาจทําใหเสนลวดขาดได แตถาทําการพับงอหลายๆ รอบจะทําใหเสนลวดขาดออก
จากกันไดอันเน่ืองจากการลาของวัสดุ โดยเทอมท่ีเก่ียวของกับการทดสอบการลาของวัสดุจะ
อยูในมาตรฐาน ASTM E 616 

2. ทฤษฎีและเครื่องมือทดสอบ 
 การลาเปนความเสียหายของวัสดุจากการรับแรงเคนแบบซ้ําหรือแบบเวียนรอบ 
จํานวนรอบของการรับแรงท่ีทําใหวัสดุแตกหักจะขึ้นอยูกับขนาดของแรงเคนท่ีกระทําและ
เง่ือนไขอื่นๆท่ีกระทํากับวัสดุ เชน การดัดงอเสนลวดจนแตกหักดวยอัตราเร็วคาหน่ึงพบวา
ตองทําการดัดงอนานกวาดวยจํานวนครั้งท่ีมากกวาเมื่อเทียบกับการดัดงอเสนลวดเดียวกัน
ดวยอัตราการดัดงอท่ีเร็วขึ้นเปนสองเทา น้ันคือแมจะใชแรงเคนเทากันแตถาเพ่ิมอัตราเร็วและ
องศาของการดัดงอจะทําใหวัสดุแตกหักเร็วขึ้น โดยไมเกี่ยวของกับขนาดของแรงเคนท่ี
กระทํา 

 ชิ้นสวนโลหะหลายประเภทที่นําไปใชเพ่ือการรับแรงเคนแบบหมุนรอบหรือแบบ
ซ้ําๆ เกิดความเสียหายท่ีแรงเคนตํ่ากวาแรงเคนปกติท่ีสามารถรับไดอยางมาก ความเสียหาย
เหลาน้ีท่ีเกิดขึ้นภายใตการรับแรงเคนแบบหมุนรอบหรือแบบซ้ําๆ เรียกวาความเสียหายจาก
การลา (fatigue failures) ยกตัวอยางชิ้นสวนเครื่องจักรท่ีมีความเสียหายจากการลาไดแก
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 ความเสียหายจากการลาของเพลาเหล็กท่ีมีรองบากดังรูปท่ี 13.1 ปกติความเสียหาย
จากการลาจะเริ่มเกิดท่ีจุดศูนยรวมแรงเคนเชนสวนท่ีเปนมุมหรือรองบากหรือบริเวณท่ีมี
ตําหนิหรือมีสิ่งเจือปนทางโลหะวิทยา จากจุดเริ่มแตกรอยแตกจะลุกลามไปยังดานตรงขาม
ของชิ้นสวนภายใตการหมุนหรือการรับแรงเคนแบบซ้ําๆ ในระหวางขั้นตอนน้ีของ
กระบวนการลา บริเวณท่ีจับยึด (clamshell) หรือบริเวณขอบรอยบาก (beach mark) ของ
ชิ้นสวนจะมีขนาดใหญขึ้น สุดทายบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีหนาตัดจะลดนอยลงจนไมสามารถรับ
แรงเคนไดอีก จากน้ันชิ้นสวนจะเกิดการแตกหักอยางสมบูรณ โดยปกติพ้ืนผิวรอยแตกมีสอง
บริเวณท่ีตางกัน กลาวคือบริเวณท่ีมีผิวเรียบซึ่งเกิดจากการขัดสีกันของผิวรอยแตกเริ่มตน ดัง
รูปท่ี 13.2 กลายเปนรอยแตกลุกลามไปท่ัวหนาตัด และอีกบริเวณหน่ึงเปนบริเวณพ้ืนผิวท่ี
ขรุขระซึ่งเกิดจากการแตกหักของพ้ืนท่ีหนาตัดท่ีเหลือรับแรงเคนท่ีสูงเกินไปกวาจะรับได ใน
รูปท่ี 13.1 รอยแตกจากการลาจะลุกลามตลอดพ้ืนท่ีหนาตัดกอนเกิดการแตกหักในทายท่ีสุด 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 13.1 พ้ืนผิวการแตกหักจากการลา       รูปท่ี 13.2 พ้ืนผิวเรียบจากการขัดสี 
      ของเหล็กกลา 1040 (2x)             ของรอยแตกเริ่มตน 
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ชิ้นสวนตะขอรถเครน ชิ้นสวนเครื่องจักรและผิวของเครื่องบินจะเกิดการแตกหัก
เสียหายจากการรับแรงเคนแบบเวียนรอบ ปกติแรงเคนท่ีเกิดเฉพาะบริเวณเหลาน้ีทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอยางถาวร ภายในชิ้นงาน ตลอดจนเกิดรอยราวและแตกหัก
หลังจากรับแรงสลับไปมาจํานวนหน่ึง โดยเริ่มแรกจะเกิดรอยราวจากน้ันแรงเคนท่ีเกิดขึ้น
รอบรอยราว จะทําใหวัสดุแตกหัก โดยเฉพาะในวัสดุเปราะภายใตแรงเคนดึงจะทําใหเกิด
ความเขมขนแรงเคนท่ีบริเวณปลายของรอยราวทําใหรอยราวลุกลามจนชิ้นงานแตกหัก ชวงท่ี
รอยราวลุกลามวัสดุจะมีความเครียดแบบถาวร ความเสียหายจากการลาสวนใหญเริ่มจากรอย
แตกขนาดเล็ก (microscopic cracks) ซึ่งเกิดการลุกลามและขยายตัวจากแรงเคนท่ีสะสม
เพ่ิมขึ้นจนกระท่ังเกินจุดแตกหักของวัสดุ รอยราวเหลาน้ีมักเกิดจากแนวการเล่ือน (slip lines) 
ซึ่งเกิดขึ้นในวัสดุจากการรับแรงเคนแบบซ้ําๆ และเกิดจากดิสโลเคชันขนาดเล็ก โดยมีความ
บกพรองเชนรอยขีดขวนท่ีพ้ืนผิว รองบาก สิ่งเจือปน และจุดบกพรองอื่นๆ เปนจุดกําเนิดของ
รอยราว 
 การนําชิ้นงานโลหะเหนียวเน้ือเดียวกันไปรับแรงเคนแบบหมุนรอบจะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางพ้ืนฐานในระหวางกระบวนการลาดังน้ี 
 1. การเกิดจุดเริ่มตนของรอยแตกหัก เปนขั้นเริ่มตนของการเสียหายจากการลา 
 2. การเติบโตของรอยแตกในรูปของแถบการเล่ือน จุดเริ่มตนของรอยแตกท่ีเกิดจาก
การเสียรูปถาวรมาจากกระบวนการท่ีไมสามารถเกิดการเสียรูปยอนรอยเดิมไดอยางสมบูรณ 
การเสียรูปถาวรในทิศทางหน่ึงแลวเกิดสลับในทิศทางกลับกันเปนเหตุทําใหพ้ืนผิวเกิดสัน
และรอง เรียกวาการขับออกของแถบการเลื่อน (slipband extrusion) และการยุบเขาของแถบ
การเลื่อน (slipband intrusion) เกิดขึ้นบนพ้ืนผิวของชิ้นทดสอบโลหะ (รูปท่ี 13.3) เชนเดียวกับ
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในโลหะตลอดแถบการเลื่อนท่ีเกิดขึ้น ความไมสม่ําเสมอของพ้ืนผิว
และความเสียหายตลอดแถบการเล่ือนท่ีเกิดขึ้นเปนเหตุทําใหเกิดรอยแตกท่ีบริเวณพ้ืนผิวหรือ
ท่ีบริเวณใกลพ้ืนผิว ซึ่งจะลุกลามเขาไปในชิ้นทดสอบตลอดระนาบท่ีไดรับแรงเคนเฉือนสูง 
ขั้นน้ีเรียกวาการเติบโตขั้นท่ีหน่ึง (stage I) ของรอยแตกจากการลา และอัตราการเติบโตของ
รอยแตกโดยปกติจะชามาก ประมาณ 10-10m/cycle  
 



 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13.3  กลไกในการเกิดการขับออกและการยุบเขาของแถบการเลื่อน 

 3. การเติบโตของรอยแตกบนระนาบที่ไดรับแรงเคนเฉือนสูง ในระหวางขั้นท่ีหน่ึง
รอยแตกอาจเติบโตในโลหะหลายผลึกแตจะมีขนาดเพียงสองถึงสามเกรนเทาน้ัน กอนท่ีจะ
เปลี่ยนทิศทางไปในทิศต้ังฉากกับแรงเคนดึงสูงท่ีสุดบนช้ินทดสอบโลหะ การเติบโตในขั้นท่ี
สอง (stage II) รอยแตกจะเกิดการลุกลามดวยอัตราคอนขางเร็ว เชน 10-6 m/cycle จากน้ันรอง
การลา (fatigue striation) จะโตขึ้นอยางตอเน่ืองกลายเปนรอยแตกขวางพื้นท่ีหนาตัดชิ้น
ทดสอบ (รูปท่ี 13.1) รองการลาเหลาน้ีจะเปนประโยชนในการวิเคราะหความเสียหายจากการ
ลาในการกําหนดจุดเริ่มและทิศทางของการลุกลามของรอยแตกจากการลา 
 4. ความเสียหายแบบเหนียวสูงสุด (ultimate ductile failure) สุดทายเมื่อรอยแตก
ครอบคลุมพ้ืนท่ีมากพอจนหนาตัดของเน้ือโลหะที่เหลือไมสามารถรองรับแรงที่กระทํา ชิ้น
ทดสอบจะเกิดการแตกหักแบบเหนียว 
 ตัวแปรหลักท่ีมีผลกระทบตอความแข็งแรงการลาของโลหะ ความแข็งแรงการลาของ
โลหะหรือโลหะผสมนอกจากไดรับผลกระทบจากองคประกอบทางเคมีของโลหะแลวยัง
ไดรับผลกระทบจากตัวแปรอื่นๆ ดวย ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุดไดแก 
 1. จุดรวมแรงเคน (stress concentration) ความแข็งแรงการลาจะลดลงอยางมากถามีจุด
สะสมแรงเคน เชนรอยบาก ฟองอากาศ รองสลักและการเปลี่ยนรูปของหนาตัด ตัวอยางเชน 
ความเสียหายจากการลาในรูปท่ี 13.1 ซึ่งเริ่มเกิดจากรองสลักในเพลาเหล็ก ความเสียหายจาก
การลาสามารถลดไดโดยการออกแบบอยางระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงรูปทรงท่ีจะทําใหเกิด
การสะสมของแรงเคน 
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 2. ความหยาบของพ้ืนผิว (surface roughness) ปกติพ้ืนผิวสุดทายของช้ินทดสอบ
โลหะท่ีมีความเรียบมากกวามีความแข็งแรงการลาท่ีสูงกวา เน่ืองจากพ้ืนผิวหยาบจะมีการ
สะสมแรงเคนซึ่งจะทําใหงายตอการเกิดรอยแตกจากการลา 
 3. สภาวะของพ้ืนผิว (surface condition) เน่ืองจากความเสียหายจากการลาสูงสุดเริ่ม
เกิดท่ีผิวของโลหะ ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงสภาวะของพ้ืนผิวจึงมีความสําคัญตอความแข็งแรง
การลาของโลหะ ยกตัวอยางกระบวนการชุบผิวแข็ง เชน carburizing และ nitriding ซึ่งจะทํา
ใหพ้ืนผิวของเหล็กกลาแข็งขึ้นสงผลทําใหมีอายุการลาเพ่ิมขึ้น ในทางตรงขาม decaburizing 
จะทําใหพ้ืนผิวของเหล็กออนลงและมีอายุการลาลดลง เชนเดียวกับการทําใหพ้ืนผิวของโลหะ
มีแรงเคนตกคางโดยการขึ้นรูปจะชวยเพ่ิมอายุการลาได 
 4. สิ่งแวดลอม (environment) ถาโลหะมีการรับแรงเคนแบบหมุนรอบในสิ่งแวดลอม
ท่ีกอใหเกิดการกัดกรอน การกัดกรอนทางเคมีจะเรงอัตราการลุกลามของรอยแตกจากการลา 
การรวมกันของการกัดกรอนกับการรับแรงเคนแบบหมุนรอบของโลหะเรียกวา การลาจาก
การกัดกรอน (corrosion fatigue) 

แรงเคนท่ีทําใหเกิดการแตกหักจากการลาจะกําหนดจากระดับความแตกตางและชนิด
ของแรงเคน โดยแรงเคนอาจเปนแรงเคนตามแนวแกน แรงเคนเฉือน บิด หรือดัดงอ คาแรง
เคนท่ีวัสดุเกิดการแตกหักจากการลาเรียกวา ความแข็งแรงการลา (fatigue strength) แรงเคน
จํากัด (limiting stress) หรือแรงเคนวิกฤติ (critical stress) เปนแรงเคนในชวงท่ีวัสดุสามารถ
รับแรงแบบซ้ําๆโดยไมแตกหักและไมขึ้นกับจํานวนรอบ ซึ่งเรียกวาขีดจํากัดความทนทาน 
(endurance limit) 

การทดสอบการลาเปนการทดสอบแบบระยะยาว บางครั้งอาจเปนเดือนหรือเปนป 
ปกติการทดสอบการลาจะไมใชในกระบวนการควบคุมคุณภาพหรือการตรวจสอบ เน่ืองจาก
ตองใชเวลาและความพยายามคอนขางมากในการจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปน โดยในการทดสอบ
การลามีเครื่องมือหลายชนิดแตทุกชนิดมีสองสิ่งท่ีเหมือนกันคือตองสามารถนับจํานวนรอบ
การหมุนอยางถูกตองจนกระท่ังชิ้นงานแตกหัก และตองสามารถบันทึกแรงเคนท่ีทําให
ชิ้นงานแตกหักไดอยางถูกตอง ถามีการทดสอบกับชิ้นทดสอบหลายชิ้นดวยแรงเคนและ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13.4 กราฟผลการทดสอบการลา  (SN curve)  

จากรูปท่ี 13.4 จะพบวาเสนกราฟมีลักษณะเปนเสนท่ีคอนขางตรงสองเสนมาบรรจบ
กัน และถาทําการลากเสนกราฟลางมาตัดกับแกนของแรงเคนจะทําใหไดคาขีดจํากัดแรงเคน
หรือแรงเคนวิกฤต (Sc) ของวัสดุ 
 อุณหภูมิเปนตัวแปรท่ีมีผลกระทบตอความแข็งแรงการลาของวัสดุ คือเมื่ออุณหภูมิ
เพ่ิมขึ้นความแข็งแรงของวัสดุจะลดลง ทําใหความแข็งแรงการลาและขีดจํากัดการลา 
(endurance limit) ลดลงดวย นอกจากน้ันความแข็งแรงการลาของโลหะยังไดรับผลกระทบ
จากสวนประกอบทางเคมีและโครงสรางจุลภาคของวัสดุ เชนการเติมธาตุผสมบางชนิดจะทํา
ใหความแข็งแรงการลาของโลหะเพ่ิมขึ้น รวมท้ังกระบวนการตางๆ เชนกระบวนการทาง
ความรอนและการขึ้นรูปเย็นจะชวยใหโลหะมีความแข็งแรงการลาเพ่ิมขึ้นเชนกัน นอกจากนี้
การทําผิวสุดทายของวัสดุใหเรียบ หรือกระบวนการตางๆท่ีจะชวยลดการเกิดของดิสโลเคชัน 
และลดจุดเริ่มเกิดหรือการขยายตัวของรอยแตกลวนชวยใหวัสดุมีความแข็งแรงการลาเพ่ิมขึ้น 
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3. กระบวนการทดสอบ 
 การทดสอบการลาสามารถใชเครื่องทดสอบไดหลายชนิด เชน เครื่องทดสอบแรงเคน
แนวแกน เครื่องทดสอบแรงเคนการดัดงอ เครื่องทดสอบแรงเคนเฉือนบิด และเครื่องทดสอบ
อเนกประสงค (Universal testing machine) โดยในการกําหนดอายุการลาของวัสดุจะทําการ
ทดสอบการลากับชิ้นทดสอบท่ีมีขนาดไมใหญมากในลักษณะของการหมุนแทนเหล็ก ซึ่ง
ขณะท่ีหมุนชิ้นทดสอบจะไดรับแรงสลับกันระหวางแรงกดกับแรงเคนดึงในปริมาณท่ีเทากัน 
(รูปท่ี 13.5) ชิ้นทดสอบท่ีใชในการทดสอบการลาแบบพับงอ (reversed bending) ของ R.R. 
Moor ดังรูปท่ี 13.6 จะตองทําการขัดเงาผิวชิ้นทดสอบจนถึงตรงแกนกลาง โดยขอมูลจากการ
ทดสอบจะนํามาบันทึกในรูปของกราฟ SN คือบันทึกแรงเคน S เทียบกับจํานวนรอบการ
หมุน N ท่ีทําใหวัสดุแตกหัก  
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 13.5  ภาพเครื่องทดสอบการลาโดยการพับงอแบบหมุนรอบของ R.R.Moore 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 13.6  ภาพรางแทงชิ้นทดสอบการลาแบบหมุนรอบ 
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 ตัวอยางกราฟ SN ของเหล็กกลาคารบอนสูงและโลหะผสมอลูมิเนียมความแข็งแรง
สูงดังรูปท่ี 13.7 พบวาโลหะผสมอลูมิเนียมแรงเคนท่ีทําใหเกิดความเสียหายจะลดลงเม่ือ
จํานวนรอบการหมุนเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ีเหล็กคารบอนในชวงแรกมีความแข็งแรงการลาลดลง
เมื่อจํานวนรอบการหมุนเพ่ิมขึ้น จากนั้นเสนกราฟจะอยูท่ีระดับคาคงท่ีคาหน่ึงซึ่งความ
แข็งแรงการลาไมลดลงอีกแมจํานวนรอบการหมุนจะเพ่ิมขึ้นก็ตาม ระดับคาคงท่ีในกราฟ SN 
น้ีจะเรียกวาขีดจํากัดการลาหรือขีดจํากัดความทนทาน ซึ่งกรณีน้ีมีคาประมาณ 320 MPa ท่ี
จํานวนรอบการหมุนระหวาง 106 กับ 1010 รอบ เหล็กกลาผสมหลายชนิดจะมีขีดจํากัดความ
ทนทานประมาณคร่ึงหน่ึงของคาความแข็งแรงดึง ในขณะท่ีโลหะผสมท่ีไมใชเหล็ก เชน 
โลหะผสมอลูมิเนียมจะไมปรากฎขีดจํากัดความทนทานและมีความแข็งแรงการลาตํ่า โดยมี
คาเปนหน่ึงในสามของคาความแข็งแรงการดึงปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 13.7  กราฟแรงเคนกับจํานวนรอบการหมุน (SN Curve) ในการทดสอบการลาของ
โลหะผสมอะลูมิเนียม 2014-T6 และเหล็กกลาคารบอนปานกลาง 1047 
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การทดสอบการลาในลักษณะการหมุนรอบดวยการยึดชิ้นทดสอบทรงกระบอกไวท่ี
ปลายดานหน่ึงของเครื่องทดสอบแลวถวงนํ้าหนักไวท่ีปลายอีกดาน ในชวงแรกพ้ืนผิวดานบน
ของชิ้นทดสอบจะรับแรงดึงและดานลางจะรับแรงอัด เมื่อทําการหมุนไปครึ่งรอบพ้ืนผิว
ดานบนจะเคลื่อนไปอยูดานลางและรับแรงอัด สวนผิวดานลางจะพลิกมาอยูดานบนและรับ
แรงดึง และเมื่อทําการหมุนครบรอบพื้นผิวท้ังสองจะกลับมารับแรงแบบเดิมอีกครั้ง ตลอดการ
ทดสอบชิ้นทดสอบจะรับแรงสลับกลับกันเชนน้ีตอเน่ืองกัน โดยแรงเคนสูงสุดท่ีกระทํากับชิ้น
ทดสอบสามารถคํานวณไดดวยสมการตอไปนี้  
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 σ   =    10.18  x  

เมื่อ σ   คือแรงเคนสูงสุด (ปอนดตอตารางน้ิว หรือเมกกะพาสคาล) 

LxF 
  d3 

 L    คือความยาวชิ้นทดสอบ (น้ิว หรือเมตร) 
คือแรงกระทํา (ปอนด หรือนิวตัน)  F    

 d   คือเสนผานศูนยกลางชิ้นทดสอบ (น้ิว หรือเมตร) 

ตัวอยางท่ี 13.1 
จงหาแรงเคนสูงสุด เมื่อแทงทดสอบมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 น้ิว ยาว 12 น้ิว ซึ่ง

รับแรงกระทํา 50 ปอนด 

 σ   =    10.18 x             12 in. x 50 lb 
    (0.5 in.)3 

        =    48,864  lb/in.2 

ตัวอยางท่ี 13.2 
จงหาเสนผานศูนยกลางนอยสุดของชิ้นทดสอบซึ่งยาว 12 น้ิว โดยวัสดุมีความแข็งแรง

การลา (แรงเคนสูงสุด) 80,000 ปอนดตอตารางน้ิว และสามารถรับแรงกระทํา 2,000 ปอนด 

 d3   =    10.18  x             12 in. x 2,000 lb 
  80,000 lb/in.2 

 d    =    (3.054 in.3)1/3     
       =    1.45 in. 
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ปกติกระบวนการทดสอบการลาจะมีหลายแบบเพื่อใชกับชิ้นทดสอบในแบบตางๆ 
โดยแบบแรกเปนการทดสอบช้ินทดสอบดวยกระบวนการใหแรงเคนสูง ซึ่งจะทําใหชิ้น
ทดสอบแตกหักอยางรวดเร็ว และแบบท่ีสองเปนการใหชิ้นทดสอบรับแรงเคนตํ่าจนกระท้ัง
ชิ้นงานแตกหัก โดยการทดสอบจะดําเนินไปในลักษณะของการลดแรงเคนลงอยางตอเน่ืองใน
ขณะท่ีเพ่ิมจํานวนรอบขึ้นอยางตอเน่ือง จนกวาแรงเคนท่ีกระทํามีคาตํ่ากวาขีดจํากัดการลาของ
วัสดุซึ่งวัสดุจะไมแตกหัก 

4. สรุป 
 การใชงานวัสดุในงานหลายชนิดท่ีวัสดุตองรับแรงเคนซ้ําๆ เวียนรอบตลอดการใช
งาน โดยแรงเคนท่ีกระทําเปนแรงเคนท่ีตํ่ากวาความแข็งแรงจํานนของวัสดุ ในงานประเภทน้ี
วัสดุสามารถเกิดการลาได การลาอาจเกิดจากการรับแรงแบบซ้ําๆ ในลักษณะของการสั่น การ
ดัดงอไปมา หรือการหมุน ซึ่งงานท่ีวัสดุตองรับภาระงานเชนน้ีจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองทําการ
ทดสอบวัสดุภายใตการรับแรงดังกลาว ท้ังน้ีเพ่ือคาดการณสิ่งท่ีอาจเกิดขึ้นในการใชงานของ
วัสดุ ถาทราบคาความแข็งแรงการลาของวัสดุจากการทดสอบจะทําใหสามารถปรับและ
คํานวณอายุการใชงานของวัสดุได 
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5. คําถามทายบท 
1. ยกตัวอยางการใชงานของวัสดุท่ีจําเปนตองใชคาความแข็งแรงการลาของวัสดุ 
2. จงอธิบายเคร่ืองมือและกระบวนการทดสอบการลาท่ีสามารถนํามาใชในการทดสอบการ

ลากับชิ้นงานท่ีเปนลวด 
3. จงเขียนตัวแปรตางๆรวมท้ังอุณหภูมิซึ่งอาจมีอิทธิพลตอการทดสอบการลา 
4. จงหาคาแรงเคนสูงสุดของชิ้นงานท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.375 น้ิว ยาว 3 น้ิว และรับ

แรงกระทํา 1500 ปอนด 
5. วัสดุหน่ึงรับแรงเคนสูงสุดได 55000 ปอนดตอตารางน้ิว มีเสนผานศูนยกลาง 1.5 น้ิว และ

รับแรงกระทํา 5000 ปอนด ถามวาวัสดุตองมีความยาวตํ่าสุดเทาไรจึงจะสามารถรับแรง
กระทําน้ีได 

6. จงอธิบายการใชงานสามอยางท่ีคาความแข็งแรงการลาเปนตัวแปรสําคัญลําดับแรกในการ
เลือกใชวัสดุ และวัสดุอะไรท่ีควรเลือกมาใชกับงานเหลาน้ัน เพราะเหตุใด 

7. จงอธิบายลักษณะกราฟของการลาของวัสดุเหนียว และของวัสดุเปราะ และคิดวาลักษณะ
กราฟการลาของพลาสติก เซรามิก และวัสดุประกอบควรเปนอยางไร 

8. จงออกแบบและอธิบายกระบวนการทดสอบการลาสําหรับเสนลวดโลหะ โดยอธิบายการ
จัดรูปแบบของเคร่ืองมือทดสอบ ชนิดของหัวจับยึดท่ีใช อุปกรณวัดระยะยืด การใสแรง
กระทํา การจัดเก็บขอมูล และผลการทดสอบที่คาดวาจะไดรับ 

 
 


