บทที่ 8
การทดสอบการกระแทก
(Impact Testing)
1. บทนํา (introduction)
อัตราเร็วการใสแรงและอัตราการเสียรูปที่เกิดขึ้นทําใหวัสดุแสดงสมบัติแตกตางกัน
คือวัสดุสวนใหญสามารถรับแรงไดสูงขึ้นกอนแตกหักหากมีระยะเวลาการใสแรงนานขึ้น คือ
การทดสอบแบบสถิต (static testing) แตถาใสแรงแบบพลวัต (dynamic testing) แมจะกระทํา
ดวยแรงที่นอยกวาปกติชิ้นงานก็แตกหักได ทั้งนี้เพราะสมบัติตางๆ ของวัสดุหลายชนิดขึ้นอยู
กับอัตราการยืดตัว (strain rate) การทดสอบที่ใชวัดคาพลังงานที่จําเปนในการทําใหวัสดุแตกหัก
ภายใตการรับแรงแบบฉับพลันนี้เรียกวาเปนการทดสอบการกระแทก
2. ทฤษฎีและเครื่องมือการทดสอบ
การทดสอบการกระแทกเปนการวัดการสงถายพลังงานที่จําเปนในการแตกหักของ
วัสดุ คาความแข็งแรงการกระแทกจะบงบอกถึงความสามารถในการรับแรงแบบฉับพลัน
(shock load) แมพลังงานไมสามารถสรางและทําลาย แตพลังงานการกระแทกจะสูญเสียไป
ในหลายลักษณะ เชน ถูกใชในการเสียรูปแบบยืดหยุนและแบบถาวรของวัสดุ และแรงเสียด
ทานจากการเคลื่อนที่ของชิ้นสวนตางๆ เปนตน โดยการออกแบบโครงสรางและเครื่องจักร
ประการแรกตองใหชิ้นงานสามารถดูดซับพลังงานใหไดมากที่สุดเทาจะเปนไปไดในชวงของ
การยืดหยุน และประการที่สองคืออาศัยการหนวงบางรูปแบบเพื่อลดการดูดซับพลังงานของ
เครื่อง ในการทดสอบการกระแทกจะใชพลังงานของลูกตุมกระแทกใหชิ้นทดสอบแตกหัก
โดยพลังงานจะนิยามเปนงานซึ่งเปนแรงที่กระทําเปนระยะทางหนึ่ง ดังสมการ
W = FD
เมื่อ W คืองาน (ปอนดฟุต หรือ นิวตันเมตร)
F คือแรงที่กระทํา (ปอนด หรือ นิวตัน)
D คือระยะทางในชวงที่แรงกระทํา (นิ้ว หรือ เมตร)
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วัตถุประสงคการทดสอบการกระแทกคือการวัดงานที่ใชในการแตกหักภายใตการ
กระแทกอยางฉับพลัน ซึ่งสามารถหาไดจากการปลอยลูกตุมที่ทราบคาน้ําหนักแนนอนลงบน
ชิ้นทดสอบดวยความสูงคาหนึ่ง ดังรูปที่ 8.1 แลวทําการคํานวณคาการดูดซับพลังงานการ
กระแทกหรือความตานทานการกระแทกของวัสดุจากผลตางของระดับพลังงานศักยของ
ลูกตุมกอนและหลังการกระแทกดวยสมการตอไปนี้
E = w(h-h’)
หรือ
= mg(h-h’) (ในหนวยเมตริก)
เมื่อ

E คือพลังงานที่ไดจากการปลอยตุมน้ําหนัก (ปอนดฟุต หรือ นิวตันเมตร)
w คือน้ําหนักของลูกตุม (ปอนด)
m คือมวลของตุมน้ําหนัก (กิโลกรัม)
h, h’ คือความสูงของลูกตุมกอนและหลังกระแทกตามลําดับ (ฟุต หรือ เมตร)
g คืออัตราเรงจากแรงดึงดูดของโลก ( 9.81 เมตรตอวินาทีกําลังสอง)

รูปที่ 8.1 ลักษณะการทํางานของเครื่องทดสอบการกระแทก
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ตัวอยางที่ 8.1
จงหาคาพลังงานที่เกิดขึ้นจากการตกกระแทกพื้นของกระปองโซดาหนัก 12 ออนซ
(0.34 กิโลกรัม) ที่หลนจากตึกสูง 100 ฟุต (30.5 เมตร)
วิธีทํา
E = 0.75 lb x 100 ft.
= 75 ft-lb
หรือ
= 0.34 kg x 9.81 m/s2 x 30.5 m.
= 102 N.m
สมบัติของวัสดุที่สัมพันธกับการแตกหักเรียกวาความแกรง (toughness) โดยสาเหตุ
ของการแตกหักมาจากการกระแทกหรือแรงกระทําแบบฉับพลัน โดยความเหนียวและความ
แข็งแรงจะมีอิทธิพลอยางมากตอความแกรงของวัสดุ และโดยทั่วไปจะใชการทดสอบการ
กระแทกในการวัดความแกรงของวัสดุ
แรงที่กระทําในการทดสอบการกระแทกสามารถทําไดทั้งในรูปของการดัดงอ การดึง
การอัด หรือการบิด แตที่นิยมใชคือแรงดัดงอและที่นิยมใชนอยสุดคือแรงดึง สวนแรงอัดและ
แรงบิดจะใชเฉพาะกรณีเทานั้น การตีกระแทกสามารถทําไดดวยการปลอยลูกตุมน้ําหนัก
การเหวี่ยงลูกตุมหรือการหมุนวงลอ บางการทดสอบจะเปนการทดสอบการแตกหักของชิ้น
ทดสอบดวยการกระแทกเพียงครั้งเดียว และบางการทดสอบเปนการแตกหักชิ้นทดสอบดวย
การกระแทกหลายครั้งดวยน้ําหนักเดิม โดยเพิ่มความสูงลูกตุมขึ้นเรื่อยๆ จนชิ้นงานแตกหัก
อยางไรก็ตามการทดสอบที่นิยมใชโดยทั่วไปไดแก การทดสอบการกระแทกแบบ
ชารป และแบบไอซอด (Chapy and Izod impact tests) โดยการทดสอบทั้งคูนี้จะทําการใส
แรงกระทํ า ดว ยการเหวี่ย งลู กตุ ม และใช ชิ้น ทดสอบที่ มีร อ งบากและมี ข นาดเล็ก และการ
ทดสอบจะเปนการใสแรงดวยการดัดงอ การทดสอบทั้งสองแบบนี้ตางกันที่การออกแบบชิ้น
ทดสอบและความเร็วของลูกตุมในการกระแทกชิ้นทดสอบ ในการทดสอบแบบชารปชิ้น
ทดสอบจะถูกยึดในลักษณะเปนคานเดี่ยว (single beam) แลวตีกระแทกที่บริเวณดานหลังของ
รองบาก สวนในการทดสอบแบบไอซอดจะยึดชิ้นงานในรูปของคานโยก และตีกระแทกที่
ปลายอีกขางหนึ่งดานหนารองบาก ในการทดสอบเหลานี้การดูดซับพลังงานจะเพิ่มขึ้นใน
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รูปที่ 8.2 เครื่องทดสอบการกระแทกแบบไอซอดและชารป
ชิ้นทดสอบในการทดสอบแบบไอซอดดังรูปที่ 8.3(b) จะถูกยึดปลายขางหนึ่งใน
แนวตั้งดวยหัวจับที่ติดอยูกับฐาน ความเร็วมาตรฐานในการเหวี่ยงลูกตุมในการทดสอบการ
กระแทกแบบไอซอดคือ 11.5 ฟุตตอวินาที ในขณะที่การทดสอบแบบชารปชิ้นงานจะถูกยึด
ปลายทั้งสองขางและอยูในแนวนอน ดังรูปที่ 8.3(a) โดยใชความเร็วลูกตุมในการกระแทก
17.5 ฟุตตอวินาที การบากชิ้นทดสอบทั้งสองแบบเปนการเพิ่มแรงเคนเฉพาะบริเวณ ซึ่งจะทํา
ใหเกิดการดูดซับของพลังงานที่จุดเดียวและทราบบริเวณที่ชิ้นงานจะเกิดการแตกหัก ถาไมมี
การบากแรงเคนจะกระจายไปทั่วทั้งชิ้นงาน ซึ่งจะทําใหชิ้นงานเกิดการเสียรูปถาวรจากการดัด
งอมากกวาที่เกิดการแตกหัก ซึ่งจะทําใหผลการทดสอบที่ไดไมสามารถนําไปใชงานได ทั้งนี้
เนื่องจากวัตถุประสงคการทดสอบการกระแทกเปนการวัดปริมาณพลังงานที่ตองการในการ
แตกหักของวัสดุ
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รูปที่ 8.3 ชิ้นทดสอบการกระแทกแบบชารปและไอซอด
สําหรับวัสดุไมจะใชการทดสอบแบบฮัททจูลเนอร โดยการทดสอบแบบนี้จะเปนการ
ทดสอบการกระแทกที่ใสแรงกระทําในลักษณะการดัดงอดวยการปลอยกอนน้ําหนักคงที่คา
หนึ่งที่ระยะความสูงตางๆ โดยความสูงสูงสุดที่ทําใหชิ้นงานแตกหักจะถูกนํามาใชในการหา
คาความแกรงของวัสดุ และขอมูล ที่จะไดรับจากการทดสอบแบบแฮททจูลเนอรนี้ไดแ ก
โมดูลัสความยืดหยุน ขีดจํากัดสัดสวน และคาเรซิเลียนเฉลี่ย
3. กระบวนการทดสอบ
ส ว นประกอบที่ จํ า เป น ต อ งได ม าตรฐานในการทดสอบการกระแทกได แ ก
กระบวนการทดสอบ แทนวางชิ้นงาน ชุดรองรับชิ้นงาน ชิ้นทดสอบ น้ําหนักของลูกตุม และ
ความเร็วการกระแทกของลูกตุม
รูปแบบทางทฤษฎีของเครื่องทดสอบการกระแทกแบบแตกหักในคราวเดียว (single
blow) ควรเปนดังนี้
- ตุม น้ํา หนัก ที่เ คลื่อ นที่ ค วรจะใหพ ลั งงานจลน ที่ม ากพอที่จะทํ า ให ชิ้น ทดสอบ
แตกหักในบริเวณที่กําหนด
- แทนวางและชุดรองรับชิ้นงานที่สามารถทําใหชิ้นงานรับแรงที่กระแทกไดเต็มที่
- กรรมวิธีสําหรับการวัดพลังงานหลงเหลือของลูกตุมหลังจากที่ชิ้นงานแตกหัก
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พลังงานจลนการกระแทกจะทําการวัดและควบคุมจากน้ําหนักกับระดับความสูงที่วัด
จากกึ่งกลางน้ําหนักของลูกตุมที่ถูกปลอยลงมาอยางอิสระ และลูกตุมควรจะถูกยึดเปนอยางดี
เพื่อลดอิทธิพลของการแกวงดานขางหรือแรงหนวงและความเสียดทาน คือตองอยูในสภาพที่
ยึดแนนเมื่อเหวี่ยงกระแทกกับชิ้นงาน ดังนั้นตองหากลไกการขจัดสิ่งตางๆ เหลานี้เพื่อลด
ผลกระทบจากการยึดเหนียว ความเรงและการสั่น
แทนวางชิ้นงานควรจะมีน้ําหนักมากพอเมื่อเทียบกับพลังงานจากการกระแทกของ
ลูกตุม และไมทําใหพลังงานการกระแทกเกิดการสูญเสียจากการเสียรูปหรือการสั่นของแทน
วาง และชิ้นงานจะตองถูกยึดอยางดีและอยูในตําแหนงที่ถูกตองตลอดการทดสอบ
3.1 การทดสอบแบบชารป (Charpy test)
เครื่องทดสอบการกระแทกแบบชารปปกติจะมีขนาด 220 ปอนดฟุตสําหรับทดสอบ
โลหะ และ 4 ปอนดฟุตสําหรับชิ้นงานพลาสติก (ASTM E23) ลูกตุมประกอบดวยแขนยึด
ลูกตุมที่คอนขางเบาแตแข็งแกรงและมีกอนน้ําหนักติดอยู ที่ปลาย ลูกตุมนี้จะเคลื่อนผาน
ระหวางขาตั้งเครื่องสองขา โดยมีใบมีดติดไวที่ขอบดานที่จะกระแทกกับชิ้นทดสอบ ซึ่งตอง
กระทบกับชิ้นงานบริเวณดานหลังและเปนสวนที่ลึกที่สุดของรองบาก

รูปที่
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ชิ้นงานมาตรฐานการทดสอบการกระแทบแบบชารป
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ชิ้นทดสอบมาตรฐานมีขนาด 10 x 10 x 55 มิลลิเมตร และมีการบากตรงกลางชิ้นงาน
ไวที่ดานหนึ่ง ซึ่งบางการทดสอบตองการรองบากที่เปนแบบรูกุญแจ (keyhole notch) หรือ
เปนแบบตัวยู (U-shaped notch) ดังรูปที่ 8.4 โดยชิ้นทดสอบจะถูกวางไวระหวางแทนรองรับ
ชิ้นงาน โดยวางใหฝงตรงขามรองบากหันไปในทางที่จะทําการกระแทก คือใบมีดที่ติดอยูกับ
ลูกตุมจะตองกระแทกเขากับดานหลังรองบากของชิ้นงานที่บริเวณกึ่งกลางระหวางแทน
รองรับชิ้นงาน ดังรูปที่ 8.5 จากนั้นทําการยกลูกตุมขึ้นไปยังมุมกอนกระแทก แลวปลอยลูกตุม
เหวี่ยงลงมากระแทกกับชิ้นทดสอบ
ลูกตุมกระแทกตองยกขึ้นดวยมุมที่ทราบคาแนนอนคือ α ดังรูปที่ 8.5 ในทางทฤษฎี
ถาลูกตุมไมมีความตานทานใดๆ เมื่อทําการปลอยลูกตุมควรจะมีมุมหลังเหวี่ยงที่ดานตรงขาม
เทากับมุม α เทาเดิม ซึ่งในความเปนจริงจะมีความเสียดทานของเครื่อง ดังนั้นในการทดสอบ
ควรรวมพลังงานที่สูญเสียไปกับความเสียดทานเหลานี้ดวย เมื่อทําการทดสอบใหยกลูกตุมไป
ที่มุม α จากนั้นวางชิ้นทดสอบเขากับแทนวาง ปลอยตุมน้ําหนักลงมาโดยใหเหวี่ยงอยางอิสระ
เมื่อลูกตุมเหวี่ยงกระแทกกับชิ้นทดสอบจะเกิดการถายพลังงานสวนหนึ่งใหกับชิ้นทดสอบจน
เกิดการแตกหัก จากนั้นลูกตุมจะเหวี่ยงเลยไปยังฝงตรงขามดวยมุมยกเทากับ β

รูปที่ 8.5 ลักษณะการทดสอบการกระแทกแบบชารป
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เมื่อทําการบันทึกคาน้ําหนักของลุกตุม ความยาวของแขนลูกตุม รวมทั้งมุมยกเริ่มตน
กับมุมยกหลังกระแทกของลูกตุม (α และ β) จากนั้นทําการคํานวณดวยสมการตอไปนี้
E = wr (cos β - cos α)
หรือ
= mgr (cos β - cos α)
เมื่อ

E
w
m
g
r

คือพลังงานที่ใชในการแตกหักของชิ้นทดสอบ (ปอนดฟุตหรือนิวตันเมตร)
คือน้ําหนักลูกตุม (ปอนต)
คือมวลของลูกตุม (กิโลกรัม)
คือความเรงจากแรงดึงดูดโลก (9.81 เมตรตอวินาทียกกําลังสอง)
คือความยาวแขนลูกตุม (ฟุต หรือ เมตร)
α คือมุมยกลูกตุมเริ่มตนกอนกระแทก
β คือมุมยกลูกตุมสุดทายหลังกระแทก

ตัวอยาง 8.2
หากทําการทดสอบการกระแทกแบบชารปกับชิ้นทดสอบมาตรฐาน โดยใชลูกตุม
หนัก 50 ปอนด ซึ่งมีแขนยาว 36 นิ้ว ดวยมุมยกเริ่มตน 760 และมุมยกหลังกระแทก 320 ถามวา
ชิ้นงานดูดซับพลังงานไวเทาไรกอนแตกหัก
E = 50 lb x 3 ft. x (cos320 – cos760)
= 91 ft-lb
3.2 การทดอบแบบไอซอด (Izod test)
เครื่องทดสอบการกระแทกแบบไอซอดปกติจะมีขนาด 120 ปอนดฟุต สวนการทดสอบ
จะเปนแบบเดียวกันกับแบบชารป ถึงแมวาชิ้นทดสอบและรูปแบบการทดสอบจะตางกัน ใน
การทดสอบการกระแทกแบบไอซอด ลูกตุมจะกระแทกดานหนาของชิ้นทดสอบที่มีรองบาก
ดังรูปที่ 8.6 ซึ่งจะกลับกันกับการทดสอบแบบชารป สวนชิ้นทดสอบแบบไอซอดจะมีขนาด
10 x 10 x 75 มิลลิเมตร โดยมีมุมของรองบาก 45o ลึก 2 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 8.7 ความแข็งแรง
การกระแทกของชิ้นทดสอบจะขึ้นอยูกับคามุมหลังกระแทก ซึ่งปกติคาพลังงานการกระแทก
ในหนวยปอนดฟุตสามารถอานไดโดยตรงจากหนาปดเครื่องทดสอบ
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ตําแหนง
กระแทก

รูปที่ 8.6 เครื่องทดสอบการกระแทกแบบไอซอด

รูปที่ 8.7 ชิ้นทดสอบมาตรฐานการทดสอบการกระแทกแบบไอซอด
ตัวอยาง 8.3
ชิ้นทดสอบมีการดูดซับพลังงานเทาไร ถาใชลูกตุมหนัก 30 กิโลกรัม ที่มีแขนยาว 75
เซนติเมตร ยกดวยมุมกอนกระแทก 76o แลวไดมุมยกหลังกระแทกเทากับ 22o
E = 30 kg x 9.81 m/s2 x 0.75 m x (cos22o – cos76o )
= 151 N.m
3.3 การทดสอบแฮททจูลเนอร (Hatt-Turner test)
การทดสอบการกระแทกแบบแฮททจูลเนอรโดยปกติจะใชในการทดสอบกับวัสดุไม
ซึ่งจะวัดดวยปลอยลูกตุมน้ําหนักลงมากระแทกกับชิ้นทดสอบในแนวดิ่งตามแรงโนมถวง
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ชิ้นทดสอบจะเปนชิ้นไมซึ่งปกติจะมีขนาด 2 x 2 x 30 นิ้ว และชิ้นทดสอบจะถูกวาง
บนแทนวางขนาด 28 นิ้ว โดยลูกตุมจะถูกปลอยลงมาตรงกึ่งกลางแทนวาง โดยความสูงของ
ลูกตุมเริ่มตนที่ 1 นิ้ว จากนั้นจะทําการเพิ่มความสูงขึ้นครั้งละ 1 นิ้ว ไปเรื่อยๆ จนถึงความสูง
10 นิ้วแรก ถาชิ้นงานยังไมแตกหักใหเพิ่มความสูงเพิ่มขึ้นเปนครั้งละ 2 นิ้ว จนกวาชิ้นงานจะ
แตกหัก หรือชิ้นงานเกิดการโคงงอ 6 นิ้ว จากการกระแทก
4. ผลการทดสอบ
เมื่ อ ได ข อ มู ล หลั ง จากทํ า การทดสอบการกระแทก ให นํ า ข อ มู ล การทดสอบมา
คํานวณหาคาตางๆ เปนผลการทดสอบซึ่งจะใชเปนสมบัติของวัสดุตอไป
4.1 พลังงานดูดซับ (absorbed energy) เปนคาพลังงานที่ใชในการทําใหวัสดุ
แตกหัก ซึ่งหาคาโดยการอานจากหนาปดของเครื่องทดสอบ หรือดวยการคํานวณจากสมการ
พลังงานดูดซับ
E = wr (cos β - cos α)
หรือ
= mgr (cos β - cos α)
4.2 คาการกระแทก (impact value) หาไดจากการนําคาพลังงานดูดซับหารดวย
พื้นที่หนาตัดบริเวณรองบาก ดังสมการ
คาการกระแทก (impact strength) =

E
(พลังงานดูดซับ)
A (พื้นที่หนาตัดบริเวณรองบาก)

4.3 รอยแตกหัก (fracture surface) เมื่อทําการทดสอบการกระแทกกับวัสดุรอย
แตกหักที่เกิดขึ้นจะมีสองแบบคือรอยแตกเปราะกับรอยแตกเหนียว ซึ่งปกติแลวพื้นที่การ
เปราะจะอยู บ ริเ วณกึ่ ง กลางรอยแตก สว นพื้ น ที่ก ารแตกเหนี ย วจะอยู บ ริเ วณขอบชิ้ น งาน
โดยรอบ ดังรูปที่ 8.8
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รูปที่ 8.8 ลักษณะรอยแตกหักของชิ้นทดสอบการกระแทก
โดยวัสดุที่เหนียวกวาจะมีสัดสวนพื้นที่รอยแตกเหนียวมากกวาพื้นที่รอยแตกเปราะ
และจะมีสัดสวนพื้นที่รอยแตกเหนียวลดลงเมื่อวัสดุเปราะขึ้น ซึ่งปกติจะแสดงในรูปของรอย
ละการแตกหัก ดังรูปที่ 8.9

รูปที่ 8.9 ลักษณะรอยแตกที่รอยละการแตกหักตางๆ
- รอยละการแตกเปราะ (percent brittle fracture, %B) เปนรอยละของอัตราสวน
พื้นที่รอยแตกเปราะตอพื้นที่รอยแตกหักทั้งหมดของชิ้นทดสอบ สภาพรอยแตกเปราะจะมี
ลักษณะเปนเกรนของผลึกจํานวนมากและแตกแบบผาเกรนโดยมีพื้นผิวแตกหักตั้งฉากกับ
แนวแรงที่กระแทกและสะทอนแสง รอยละการแตกเปราะหาไดโดยการวัดพื้นที่รอยแตก
เปราะกับพื้นที่รอยแตกทั้งหมดแลวนําไปคํานวณตามสมการ
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%S = (C/A) x 100
เมื่อ C คือพื้นที่รอยแตกเปราะ และ A คือพื้นที่รอยแตกทั้งหมด
- รอยละการแตกเหนียว (percent ductile fracture, %S) เปนรอยละของ
อัตราสวนพื้นที่ รอยแตกเหนี ยวตอ พื้นที่ รอยแตกทั้งหมดของชิ้นทดสอบ สภาพรอยแตก
เหนียวจะมีลักษณะแตกตามขอบเกรนในแนว 45o กับแรงกระแทกและไมสะทอนแสง รอยละ
การแตกเหนียวหาไดดวยการวัดพื้นที่รอยแตกเหนียวกับพื้นที่รอยแตกทั้งหมดแลวคํานวณ
ตามสมการ
%B = (F/A) x 100
เมื่อ F คือพื้นที่รอยแตกเหนียว
4.4 อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงสถานะภาพ (transition temperature) เมื่อทําการทดสอบ
ชิ้ น งานหลายๆ ชิ้ น ที่ อุ ณ หภู มิ ต า งๆกั น เพื่ อ หาค า อุ ณ หภู มิ เ ฉพาะที่ ทํ า ให วั ส ดุ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสถานะภาพ ซึ่งจะทําใหวัสดุมีความสามารถในดูดซับพลังงานและมีพื้นผิวรอย
แตกเปลี่ยนไปอยางมาก นั้นคือเมื่อผานอุณหภูมินี้วัสดุจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากเหนียวเปน
เปราะหรือจากเปราะเปนเหนียวในทางกลับกัน
4.5 กราฟการเปลี่ยนแปลงสภานะภาพ (transition curve) คือกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางพลังงานดูดซับและรอยละการแตกเปราะและเหนียวกับอุณหภูมิการทดสอบ ดังรูปที่
8.10 ซึ่งมีคาตางๆที่สําคัญดังนี้
- อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงลักษณะรอยแตก (fracture appearance transition
temperature, Trs) เปนอุณหภูมิที่วัสดุมีพื้นผิวรอยแตกเหนียวเทากับพื้นผิวรอยแตกเปราะ นั้น
คืออุณหภูมิ ณ จุดที่ชิ้นทดสอบมีพื้นที่รอยละการแตกเปราะกับรอยละการแตกเหนียวเทากับ
รอยละ 50 บนกราฟรอยละการแตกหักในรูปที่ 8.10 จากกราฟพบวาเมื่อทําการทดสอบวัสดุ
เหนืออุณหภูมินี้วัสดุมีรอยละการแตกเหนียวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยวัสดุจะเปลี่ยนพฤติกรรม
จากเปราะเปนเหนียว และในทางกลับกันวัสดุจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากเหนียวเปนเปราะ
- อุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงพลังงานดูดซับ (energy transition temperature, Tre)
เปนอุณหภูมิที่วัสดุมีการเปลี่ยนแปลงการดูดซับพลังงานอยางรวดเร็ว ซึ่งมีคาเทากับอุณหภูมิ
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รูปที่ 8.10 กราฟความสัมพันธระหวางพลังงานดูดซับกับอุณหภูมิการทดสอบ
4.6 การขยายตัวแนวขวาง (lateral expansion) คือความกวางของชิ้นทดสอบที่
เพิ่มขึ้นบริเวณรอยแตกหักดานที่ถูกกระแทกเทียบกับความกวางเดิม หาคาไดโดยการนําชิ้น
ทดสอบที่ผานการทดสอบมาทําการวัดขนาดความกวาง a และ b ดังรูปที่ 8.11 แลวนําไป
คํานวณคาการขยายตัวแนวขวาง ดังสมการ
การขยายตัวแนวขวาง = a – b (หนวย mm.)

a

b
รูปที่ 8.11 การขยายตัวแนวขวางของชิ้นทดสอบการกระแทก
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5. ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความแข็งแรงการกระแทก
ตัวแปรที่มีสงผลตอ ความแข็งแรงการกระแทกนอกจากอุณหภูมิแล วพบว า ความ
บริสุทธิ์ของโลหะมีผลตอการดูดซับพลังงานของวัสดุอยางมาก จากรูปที่ 8.12 เมื่อรอยละของ
ธาตุผสมเพิ่มขึ้นความสามารถในการดูดซับพลังงานของวัสดุจะลดลงอยางตอเนื่อง โดยที่รอย
ละของธาตุผสมที่ 0.11 วัสดุสามารถดูดซับพลังงานได 240 ปอนดฟุต และลดลงเหลือเพียง
40 ปอนดฟุตที่รอยละของธาตุผสม 0.63 เปนตน

รูปที่ 8.12 อิทธิพลของอุณหภูมิและธาตุผสมตอความแข็งแรงการกระแทก
6. สรุป
ในการทดสอบแรงดึงขอมูลความแข็งแรงดึงและสมบัติอื่นๆ ของวัสดุที่เกี่ยวของจะ
ไดรับจากการใสแรงกระทํากับชิ้นงานอยางชาๆ แตถาชิ้นทดสอบรับแรงกระทําแบบฉับพลัน
หรืออยางรวดเร็วทําใหวัสดุประพฤติตัวเปราะขึ้น โดยปกติการทดสอบการกระแทกจะใชวิธี
แบบชารปและไอซอด ในการศึกษาพฤติกรรมของวัสดุภายใตการรับแรงแบบฉับพลัน ซึ่งใน
การทดสอบจะใชลูกตุมที่ทราบคาน้ําหนักแนนอนกับมุมยกกอนกระแทกคาหนึ่ง
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7. คําถามทายบท
1. ถาปลอยลูกตุมหนัก 20 oz. จากความสูง 3 ft ถามวาตอนลงมากระทบพื้นมีคา
พลังงานการกระแทกเทาไร
2. ถามวากลองหนัก 10 kg มีพลังงานการกระแทกเทาไร ถาตกลงมาจากโตะสูง 1 m.
3. ถาใชเครื่องทดสอบการกระแทกมาตรฐานทดสอบกับชิ้นทดสอบมาตรฐานชารปดวย
ลูกตุมกระแทกขนาด 60 lb ที่มีแขนยึดยาว 31.5 in. โดยมุมยกเริ่มตน 76o และพบวา
หลังกระแทกมุมยกของลูกตุมเทากับ 27o ถามวาชิ้นงานดูดซับพลังงานไปเทาไร
4. เหล็กกลาชุบแข็งขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 นิ้ว ถูกนํามาทดสอบการกระแทกดวย
เครื่องทดสอบมาตรฐานซึ่งมีลูกตุมกระแทกหนัก 60 lb และยึดดวยแขนยาว 31.5 in.
ดวยมุมยกเริ่มตน 76o ถามวาชิ้นงานมีความแข็งแรงการกระแทกเทาไร ถามุมยกหลัง
กระแทกเทากับ 0o
5. ชิ้นทดสอบมาตรฐานหนึ่งสามารถดูดซับพลังงานได 75 ft-lb ในการทดสอบการ
กระแทกดวยเครื่องทดสอบมาตรฐานที่มีลูกตุมหนัก 60 lb และแขนยึดยาว 31.5 in.
ถามวามุมยกของลูกตุมหลังกระแทกเทากับเทาไร ถาใชมุมยกลูกตุมเริ่มตนเทากับ 76o
6. ถาชิ้นทดสอบสามารถดูดซับพลังงานได 200 J ถูกนํามาทดสอบการกระแทกดวย
เครื่องทดสอบที่มีลูกตุมหนัก 30 kg และแขนยึดยาว 80 cm. และใชมุมยกลูกตุม
เริ่มตนเทากับ 76o ถามวามุมยกลูกตุมหลังกระแทกเทากับเทาไร
7. วัสดุความแข็งแรงการกระแทกต่ําเชนพลาสติกถูกนํามาทดสอบการกระแทกดวย
เครื่องมาตรฐานซึ่งมีน้ําหนักลูกตุม 60 lb แขนยึดยาว 31.5 in. จะใชมุมยกเริ่มตนเพียง
30o และถาหลังกระแทกพบวามุมยกลูกตุมเทากับ 12o ถามวาชิ้นงานพลาสติกนี้ดูดซับ
พลังงานเทาไร
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