หนวยที่ 4 วัสดุและความแข็งแรงของวัสดุ
คํานิยามพื้นฐานเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุ
1. การขึ้นรูปเย็น (Cold working) เปนกระบวนการเปลี่ยนรูปรางโลหะหรือขึน้ รูปโลหะที่อณ
ุ หภูมิต่ํากวาอุณหภูมิการตกผลึก
ใหม (recrystallization temperature) อุณหภูมิที่ทําใหผลึกเปลี่ยนโครงสรางภายใน
2. การขึ้นรูปรอน (hot working) เปนกระบวนการเปลี่ยนรูปรางของโลหะที่อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิการตกผลึกใหมการใช
อุณหภูมิที่สูงเพื่อลดพลังงานที่ใชในการเปลี่ยนรูปของโลหะ
3. ความยืดหยุน (elasticity) เปนความสามารถของวัสดุเมื่อไดรับแรงกระทําจะเกิดการยืดตัวแลวกลับคืนสูสภาพเดิมไดเมื่อนํา
แรงที่มากระทําออก หรือสามารถเรียกไดวา สภาพการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุน
4. ความออน (malleability) เปนสมบัตขิ องโลหะที่เปลี่ยนรูปไดมากขณะรีดหรือตีอัดถาโลหะมีความออนมากจะทําใหเปนแผน
ไดบางมาก
5. ความออนเหนียว (ductility) หรือสภาพยืดดึงได เปนสมบัติของโลหะเมื่อไดรับแรงกระทําจนเปลี่ยนรูปถาวรกลาวคือ ชวงใน
การเปลี่ยนรูปรางถาวรนั้นวัสดุสามารถยืดตัวหรือเปลี่ยนรูปไดมากนอยระดับใดขึ้นอยูกับความออนเหนียวของวัสดุนั้นๆ ความ
ออนเหนียวตรงกันขามกับความเปราะ ถานําวัสดุนนั้ มาทดสอบการดึงชิ้นทดสอบยาว 50 mm เมื่อดึงแลวยืดไดมากกวา 5% จะจัด
ใหเปนวัสดุเหนียว แตถายืดแลวไดนอยกวา 5% จะเปนวัสดุเปราะ
6. สภาพตักปาดผิวได (machinability) คือระดับความสามารถของวัสดุในการถูกตัดปาดเอาผิวของวัสดุออกไปไดดว ยคมของ
เครื่องมือตัดเฉือน
7. สภาพชุบแข็งได (hardenability) คือระดับความสามารถที่วัสดุจะรับการชุบแข็งที่ผิวไดมากนอยระดับใด โดยสังเกตจาก
ความลึกของผิวชุบแข็งของวัสดุ ปกติการแข็งที่ผิวจะสูงกวาเนื้อใน เนื่องจากอัตราเย็นตัวที่ผิวจะสูงกวาเนื้อใน
8. การชุบผิวแข็ง (surface hardening) เปนกรรมวิธีที่ทาํ ใหผิงวัสดุมีความแข็งมากขึน้ โดยที่เนื้อในยังคงออนเหมือนเดิม
9. การชุบ (quenching) เปนการลดอุณหภูมิของโลหะที่มีอุณหภูมสิ ูงอยางรวดเร็ว โดยนําโลหะนั้นใสลงในตัวกลางที่ใชชุบ เชน
น้ํา น้ํามัน หรือ อากาศ เพื่อเพิ่มความแข็งของโลหะ
10. การบมหรือการบมแข็ง (aging หรือ age hardening) เปนการเปลี่ยนโครงสรางของโลหะจากสภาวะที่ไมเสถียร (unstable)
อันเนื่องมาจากการชุบหรือการขึ้นรูปเย็นใหเปนโครงสรางที่เสถียรการเปลี่ยนโครงสรางเกิดขึ้นเนือ่ งจากการแตกตัวของ
สารละลายของแข็งอิ่มตัว ทําใหโลหะแข็งขึ้น แข็งแรงขึน้ แตความเหนียวลดลง การบมจะเกิดขึ้นอยางชาๆ ที่อุณหภูมิปกติ ซึ่ง
อาจจะเรงใหเกิดเร็วขึน้ ไดถา เพิ่มอุณหภูมใิ หสูงขึ้นกวาอุณหภูมิของหองเล็กนอย
11. การสูญเสียคารบอน (decarbonization) เปนการที่เหล็กกลาสูญเสียคารบอนที่ผิวไปในระหวางการรีดรอน (hot rolled) การ
ตีอัด (forging) และกรรมวิธที างความรอน (heat treatment) เนื่องจากสารที่อยูรอบๆ ทําปฏิกิริยากับคารบอน
แรงกระทําทางกลที่มีผลตอสมบัติของวัสดุ เมื่อมีแรงมากระทํากับวัสดุ เนื้อวัสดุจะออกแรงตานเพื่อรองรับแรงที่มากระทํา หาก
แรงที่มากระทํามากกวาวัสดุจะเสียรูปทรงหรือเปลี่ยนรูปถาวร(plastic deformation) แตกราวและเสียหาย (crack) ได แรงทางกล
ที่มากระทําไดแก แรงดึง แรงกด แรงเฉือน แรงกระแทก แรงกระทําซ้ําๆกัน หรือกระทําเปนคาบเวลา

1. แรงดึงและแรงกด ที่กระทํากับวัสดุ จะเกิด

1.1 ความเคน (stress) คือ แรงตานภายในเนื้อวัสดุ ถามีแรงภายนอกมากระทํา ความเคนดึง หรือความเคนกด ตามลักษณะของ
แรงภายนอกทีก่ ระทํา หนวยเปนนิวตันตอตารางเมตร
1.3 ความเครียด (strain) คือการเปลี่ยนขนาด ระยะ ของรูปทรงตามแรงภายนอกทีม่ ากระทํา เชนเดิมวัตถุยาว 10 มิลลิเมตร
เราออกแรงดึง ยาว 12 มิลลิเมตร สวนที่เพิม่ ขึ้น 2 มิลลิเมตร คือความเครียด

2. แรงเฉือน คือ แรงภายนอกทีก่ ระทํากับวัสดุใหหลุดขาดออกจากกัน เชน วัสดุ 2 ชิ้นตอประกบดวยกาว เราพยายามดึงออก
จากกัน( คือ แรงเฉือน) กาวก็จะออกแรงตานไมใหหลุด(แรงตานเรียกวา ความเคนเฉือน )เพื่อรักษาภาวะสมดุล ถาวัสดุทนแรง
ดึงไมไหวมีการบิดงอ หรือเปลี่ยนระยะไประยะทีเ่ พิ่งขึน้ คือ ความเครียดเฉือน

ความเคนเฉือนที่เกิดจากแรงบิด เชนเพลา เมื่อโดนบิดจะเกิดแรงตานคือความเคนเฉือนที่เกิดจากแรงบิด ถาระยะมุมหัวทาย
เปลี่ยนไปเสียรูปทรงคือ บิดเบี้ยว เรียกวาระยะที่บดิ คือความเครียดเฉือนที่เกิดจากแรงบิด หนวยวัดตามวัสดุ นั้น

3. แรงกระแทก (impact force) คือแรงที่กระทํากับวัสดุในเวลาไมนานแตสงผลใหวัสดุไดรับความเสียหาย ความสามารถใน
การรับแรงกระแทกของวัสดุคือคาความเหนียว (toughness)
4. แรงกระทําเปนคาบเวลา คือแรงที่กระทํากับวัสดุตอเนื่อง จะทําใหวัสดุเกิดความเคนลาตัว คือความแข็งแกรงของวัสดุลดลง
ถามีแรงกระทําอยางตอเนื่อง นานเขาก็อาจจะหัก ตัวอยาง เชน เราทําการบิดหักลวดไปมา
- แรงดึง (tensile force) ทําใหเกิดความเคนดึง (tensile stress) ความเครียดดึง (tensile strain)
- แรงเฉือน (shear force) ทําใหเกิดความเคนเฉือน (shear stress) ความเครียดเฉือน ( shear strain)
- แรงบิด (torsion force) ทําใหเกิดความเคนเฉือนบิด (torsion shear stress)
- แรงกระแทก (impact force) ทําใหเกิดความเคนกระแทก (impact stress)
- แรงกระทําเปนคาบเวลา (fatigue force) ทําใหเกิดความเคนลาตัว (fatigue stress)
ดัชนีที่ใชเปนเครื่องชี้วดั ความแข็งแรงของวัสดุ
ความหมายและที่มาของสมบัติทางกลที่ใชเปนเครื่องมือชี้วัดความแข็งแรงของวัสดุประเภทตางๆ
1. มอดูรัสยืดหยุน (modulus of elasticity) ใชในการวัดความตานทานตอความเครียดของวัสดุในชวงที่มีพฤติกรรมยืดหยุนและ
ยังใชประเมินความสามารถในการกลับคืนสูขนาดและรูปทรงเดิมของวัสดุเมื่อนําแรงกระทําออก
2. อัตราสวนของปวซองต ใชในการประเมินความสามารถในการเปลี่ยนรูปไดในแนวแกนซึ่งวัสดุอยูในชวงยืดหยุนพลาสติก
3. ความเคนครากและความตานแรงดึงสูงสุด
ความเคนคราก เปนความเคนที่ทําใหวัสดุเกิดการเปลี่ยนรูปถาวร ใชเปนดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินสภาพจุดเปลี่ยนรูปถาวร
ของวัสดุ
ความตานทานแรงดึงสูงสุด ใชเปนเครื่องชี้วัดคาความเคนทีว่ ัสดุสามารถตานทานรับไวได ถาคาความเคนมากกวานี้ วัสดุจะ
เกิดการฉีกขาดเสียหาย

4. ความออนเหนียวและความเหนียวของวัสดุ
ความออนเหนียว เปนดัชนีที่ใชชวี้ ัดความสามารถในการยืดตัวไดของวัสดุหลังจากวัสดุเปลี่ยนรูปถาวรแลว

ความเหนียวของวัสดุ
เปนเครื่องมือชี้วัดความสามารถของวัสดุที่จะตานทานตอแรงกระทําตั้งแตเริ่มรับแรงจนแตกหัก
เสียหาย วัสดุที่มีความเหนียวมากจะรับแรงกระแทกไดดี
5. ความแข็งของวัสดุ เปนเครื่องมือชี้วดั ความสามารถตานทานตอแรงกดของวัสดุ
6. การคืบ เปนดัชนีที่ใชเปนเครื่องชี้วัดความสามารถตานทานการเปลี่ยนรูปของวัสดุเมื่อวัสดุนั้นรับความเคนครากที่อุณหภูมิ
สูง
7. ความตานแรงลา เปนดัชนีที่ใชเปนเครื่องชี้วัดความสามารถของวัสดุที่ตานทานตอแรงที่มากระทําแบบกลับไปกลับมา
การแตกหักของวัสดุภายใตแรงกระทําทางกล
1. ชิ้นงานทรงตันรับแรงดึงและแรงกด มีลักษณะความเสียหายแบงตามประเภทของวัสดุไดดังนี้
- วัสดุเหนียว เมื่อรับแรงดึงและแรงกด ตามแนวแกนของวัสดุ จะขาดออกจากกันในแนว 45 องศากับแนวแกน
- วัสดุเปราะ เมื่อมีแรงดึงและแรงกดกระทํา ตามแนวแกนของวัสดุ จะขาดออกจากกันในแนว 45 องศากับแนวแกน

2. ชิ้นงานทรงตันรับแรงบิด มีลักษณะความเสียหายแบงตามประเภทของวัสดุไดดังนี้
- วัสดุเหนียว เมื่อมีแรงบิดมากระทํากับวัสดุ จะแตกหักตามแนวความเคนเฉือนสูงสุดคือตามแนวแกนหรือแนวขวาง

- วัสดุเปราะ จะขาดตามแนวทแยงมุม 45 องศา กับแนวแกนเปนเกลียว

3. ชิ้นงานทรงกระบอกกลวงเมื่อรับแรงบิดจะเกิดการยนเขาหากันเนื่องจากแรงกดตามแนว 45 องศากับแนวแกน
4. ชิ้นงานทรงกระบอกกลวงภายใตการรับแรงกด เมือ่ รับแรงกดจะเกิดการโกงงอที่ผนังโดนทอยังไมขาด ถากดอัดแรงตอไป
อีกผนังของทอจะยนมากขึน้ ไปตามลําดับ

พฤติกรรมของวัสดุภายใตแรงทางกล แรงภายนอกที่มากระทําจะทําใหวัสดุมีพฤติกรรม 2 รูปแบบคือ
1. พฤติกรรมสภาพยืดหยุน เมื่อวัสดุไดรับแรงกระทําทําใหเกิดความเคนกระทํากับวัสดุ โดยทีค่ าความเคนนีไ้ มเกินคาความ
เคนจุดครากตัวของวัสดุ วัสดุจะเกิดการเปลี่ยนรูปราง แตเมื่อนําแรงกระทําออกจะทําใหวัสดุยืดตัวหดกลับมาอยูในสภาพรูปราง
เดิมกอนทีจ่ ะมีแรงมากระทํา
2. พฤติกรรมสภาพพลาสติก เมื่อวัสดุไดรับแรงกระทํา ทําใหเกิดความเคนกระทํากับวัสดุ เมื่อใหแรงตอไปจนคาความเคนเกิน
คาความเคนครากตัวของวัสดุ วัสดุจะเปลี่ยนรูปรางอยางถาวร โดยเมื่อปลอยแรงออกจะทําใหวัสดุไมกลับมามีรูปรางเหมือนเดิม

กฎของฮุก ( Hook’s law) กลาวคือ ความเคนจะเปนสัดสวนโดยตรงกับความเครียดโดยทีไ่ มขึ้นอยูกับเวลา

โลหะในกลุมเหล็กในงานอุตสาหกรรม
โลหะในกลุมเหล็กจะถูกนํามาใชมากที่สุดประมาณถึงรอยละ 94 ของกลุมโลหะทั้งหมด ราคาคอนขางถูกถาเทียบกับโลหะอื่น
เหล็กหลอ เหล็กกลา เหล็กกลาไรสนิม เหล็กเครื่องมือ

เหล็กหลอ ( cast iron) เปนเหล็กที่นิยมใชมากที่สุด ราคาถูก ออกแบบซับซอนได ตามแมพิมพ แบงเปน 4 ชนิดคือ
1. เหล็กหลอเทา (gray cast iron) ใชมากที่สุดในเหล็กหลอทั้งหมด มีคารบอนผสม 2-4% จะรวมตัวเปนสารประกอบเรียกวา
ซีเมนไตต สวนที่เหลือจะอยูใ นรูปคารบอนบริสุทธิ์เรียกแกรไฟต (graphite) เปนแถวยาวๆ แทรกในเนื้อเหล็กสีเทา ทําใหสภาพ
การตัดปาดผิวดีแมบางครั้ง เหล็กจะมีความแข็งสูง ทนแรงดึงไดสูง ทนการสึกหรอไดดี หนวงการสั่นสะเทือนไดดี ไมมกี ารยืดหด
ตัวหรือเปลี่ยนรูป จะแตกหักกอน มักนําไปทําฐานของเครื่องจักร โครงสรางที่ตองการความตานแรงกดสูง หรือสั่นสะเทือนมาก
เชนเพลาขอเหวี่ยงของเครื่องยนต เพราะเหล็กหลอเทาตานทานการลาไดดี เสื้อสูบ กระบอกสูบ เพลาลูกเบี้ยว จานเบรก รางแทน
ไส เฟอง หองเฟอง เปนตน

2. เหล็กหลอเหนียว เปนเหล็กหลอเทาที่ผสมแมกนีเซียมลงไปในน้ําเหล็กเหลว ทําใหแกรไฟตตกผลึกเปนเม็กกลมเล็ก
กระจายทั่วไปในเนื้อเหล็ก แทนที่จะเปนแบบเกล็ดเหมือนในเหล็กหลอเทา ลักษณะโครงสรางที่มีเม็ดแกรไฟตกลมนี้จะทําให
ความเหนียว ความตานแรง กะทันหันดีกวา เหล็กหลอเทาแต ทนการสึกหรอ และนําความรอนนอยกวา เหล็กหลอเหนียวมีจุด
ครากเหมือนกับเหล็กกลา คือสามารถยืดตัวหรือเปลี่ยนรูปไดกอนที่จะเกิดการเสียหายพังทลายของวัสดุ นําไปใชกับชิ้นสวนที่
ไดรับแรงกระแทกและอุณหภูมิสูงกะทันหัน และในงานที่ไดรับแรงดัน เชน กระบอกวาลว ชิ้นสวนของเครื่องยนต เครื่องมือกล
อุปกรณของเรือ หองเฟอง เพลาขอเหวีย่ ง เฟองบานพับประตูรถยนต ตุกตาเพลาทายรถบรรทุก

4. เหล็กหลออบเหนียว คือเหล็กหลอขาวที่แข็งเปราะซึ่งถูกเปลี่ยนโครงสรางใหเปนเหล็กหลอที่ออนและเหนียว โดยกรรมวิธี
การอบในบรรยากาศพิเศษทําใหดารไบดทแี่ ข็งแตเปราะสลายตัวเปนผลึกคารบอนเม็ดกลมกับเฟอรไรตหรือเพอไลต
ทําให
เหล็กหลอชนิดนี้มีสมบัติเหมือนเหล็กกลาตรงที่มีความเหนียวดี คือแสดงจุดคราก เมื่อทําการทดสอบการดึง เหล็กหลออบเหนียว
มักจะถูกนําไปใชมากกวาเหล็กหลอคารบอนธรรมดา เพราะนอกจากความเหนียวที่เหมือนกันแลวยังมีสมบัตทิ ี่เหนือกวา ตานแรง
กระแทก การตานความลา ตานการสึกหรอ ความสามารถรับการตัดปาดผิวไดดี มอดูรัสยืดหยุนสูง รวมไวดวยกัน ราคาต่ํากวา
เหล็กหลอเหนียวเล็กนอย ถูกนําไปใชในงานหนัก เชน ชิน้ สวนของรถยนต รถไฟ และรถแทคเตอร เปนตน

เหล็กกลา เปนวัสดุที่ใชกันมากที่สุดสําหรับทําชิ้นสวนเครื่องกล เนื่องจากมีสมบัตทิ ี่ดี ความตานทานสูง ความแข็งตึงสูง ทนทาน
และแปรรูปคอนขางงาย เหล็กกลาเกิดจากการผสมกันของเหล็กกับคารบอนและธาตุอื่นๆ แบงเปน 6 ชนิดคือ
1. เหล็กกลาคารบอนธรรมดา แบงเปน 3 กลุม
1.1 เหล็กกลาคารบอนต่ํา (low carbon steel) มีคารบอนผสมอยูระหวาง 0.05-0.30% นําไปอัดขึ้นรูปชิ้นสวนตางๆไดงายใชใน
งานทางดานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและงานโครงสราง เชน ทําทอโครงสราง ถัง รถไฟ ตัวถังรถยนต สลักเกลียว แปนเกลียว
แผนเหล็กชุบสังกะสี ถามีกาํ มะถันผสมอยูมากเรียกเหล็กกลึงเสรี นิยมใชในเครื่องทําเกลียวอัตโนมัติ ในอุตสาหกรรมสวนมากใช
เหล็กกลาชนิดนี้ทั้งแบบรีดรอน และรีดเย็น เหล็กกลาที่ผานการรีดเย็นจะมีความตานทานแรงดี ตัดปาดผิวไดดี และมีขนาด
แนนอน

1.2 เหล็กกลาคารบอนปานกลาง (medium carbon steel) มีคารบอนผสมอยู 0.30 ถึง 0.50% สามารถนํามาชุบหรือเทมเปอรได
โดยกรรมวิธีทางความรอนแบบทั่วไป ดัง้ นั้นจึงมักใชงานที่ตองการความตานแรงสูง และทนตอการสึกหรอ ผลิตภัณฑจาก
เหล็กกลาผสมคารบอนปานกลางคือ เพลา แกน เพลาขอเหวีย่ ง กานสูบ และชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่ตองการความตานแรงสูงกวา
เล็กกลาคารบอนต่ํา
1.3 เหล็กกลาคารบอนสูง (high carbon steel) มีคารบอนผสมอยูระหวาง 0.50% ขึ้นไป มีความแข็งและความตานแรงสูงทนตอ
การสึกหรอไดดี ขึ้นรูปเรียบรอยแลวตองผานกรรมวิธีทางความรอน ( แอนนีน) เพือ่ ใหแขงตามตองการ ทําเครื่องมือชนิดตางๆ
เชน ดอกสวาน อุปกรณตัดเกลียวใน ดอกควานรู แบบพิมพ และมักทําอุปกรณที่ตอ งการความคม เชน มีด สกัด กรรไกร ลวด
สปริง ลวดสลิง แตความแข็งและความตานแรงจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น นําไปชุบอาจจะบิดเบี้ยวหรือแตกราวได
2. เหล็กกลาผสมต่าํ ความตานแรงสูง มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นโดยการเติมธาตุตางๆเขาไป ถูกนําไปใชในลักษณะที่ผลิตโดยตรง
เปนสวนมาก ธาตุที่เติมลงในเหล็กกลามักจะเปนโลหะเชน โครเมียม นิเกิล วาเนเดียม โมลิบดินัม ทังสเตน และโคบอลต
ธาตุที่ผสมลงไปเพื่อปรับปรุงสมบัติตางๆของเหล็กกลา
1) ความแข็งแรง (strength)
2) ความสามารถชุบแข็งไดลึก (hardenability)
3) ความสามารถตัดปาดผิว (machinability)
4) การทนการกัดกรอน (corrosion resistance)
5) การทนการสึกกรอน (wear resistance)
6) การเพิม่ เสถียรภาพของสมบัติตางๆ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป
3. เหล็กกลาโครงสรางผสมต่ํา ใชมากในงานทางดานการขนสงและการกอสราง เหล็กกลาชนิดนี้ไมไดผานกรรมวิธีทางความ
รอน สมบัติตางๆ จึงขึ้นอยูกบั การผสมโลหะผสมลงไปอยางเหมาะสมกับปริมาณคารบอนที่มีอยู

4. เหล็กกลาหลอ เปนวัสดุที่ใชมากในอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก น้ําเหล็กของเหล็กกลาหลอใหมี
รูปทรงที่ซับซอนไดงายตามตองการ ใชทํา เสื้อคอมเพรสเซอรขนาดใหญ เสื้อสูบเครื่องยนตดเี ซล เปนตน

เหล็กกลาไรสนิม มีความคงทนตอการตกสะเก็ด มีความตานแรงที่อุณหภูมิสูงดี แตมีคณ
ุ สมบัติทนตอการกัดกรอนตางกัน
ขึ้นอยูกับปริมาณโครเมียมทีผ่ สมอยู โดยทัว่ ไปเหล็กกลาไรสนิมมีความตานทานตอการกัดกรอนไดดี ขึ้นรูปไดดี มีความเหนียวที่
อุณหภูมิสูงและต่ํา หาไดงายราคาไมแพง
1. เหล็กกลาไรสนิมที่เปนผลิตภัณฑทไี่ ดจากการขึ้นรูป (wrought products) หมายถึง ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปที่ได
จากการแปรรูปทางกล เชน การรีด การตี การดึง ไดแก เหล็กแผน เหล็กแทงกลม เหล็กแทงเหลี่ยม เหล็กทอนมีรูปทรง (shapes)
ลวดเหล็ก มี 4 ชนิดคือ
1. เหล็กกลาไรสนิมแบบออสตินิตกิ มีความตานทานตอการกัดกรอนดีมาก มีสภาพแข็งขึ้นหลังจากผานการขึ้นรูปเย็น
สามารถทําการตีอัดขึ้นรูปและทําการเชื่อมได ทําการตัดปาดผิวไดยาก แตสามารถแปรรูปทางกลไดงาย เหล็กกลาไรสนิมแบบออ
สตินิติก นําไปใชมากในงานอุตสาหกรรมทางดานอาหาร อุปกรณขนถายวัสดุ เครื่องใชในครัว
2. เหล็กกลาไรสนิมแบบเฟอรริติก มีความตานทานตอการกัดกรอนดีกวาเหล็กกลาไรสนิม แบบ มารเทนซิติกแตนอยกวา
แบบออสตินิตกิ มีสภาพไมแข็งขึ้นมากนักหลังจากผานการขึ้นรูปเย็น ไมสามารถปรับปรุงดวยกรรมวิธีทางความรอนและทางกล
ได สมบัติทางดานตัดปาดผิวไมดนี ัก เหล็ดเหลานี้นําไปใชทําทอ อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนอุปกรณเกี่ยวกับการกลั่นน้าํ มัน
และอุปกรณเคมี
3. เหล็กกลาไรสนิมแบบมารเทนซิติก มีความสามารถรับแรงกระแทกไดดี ทนตอการสึกหรอไดสูงมีความตานทานตอการ
คืบและการแตกหักเสียหายทีอ่ ุณหภูมิสูง การนําไปใชงานของเหล็กกลามาเทนซิติก คือ ใชทําวาลว มีดตัด มีดโกน ชิ้นงานทีร่ ับ
ความเคนสูง ไดแกเพลา ชิ้นสวนที่ทนตอการสึกหรอ ลูกปนในแบริ่ง บุชชิ่ง

4. เหล็กกลาไรสนิมแบบพรีซิฟปเตชั่นฮารดเดนนิ่ง สามารถแปรรูปทางกลไดดี เมื่อไดรับความรอน มีความเหนียวสูงขึ้น
หลังจากนัน้ ก็ทํากรรมวิธีทางความรอน เพื่อใหเหล็กมีความแข็ง แตมีความเหนียวดังไดกลาวมาแลว นําไปใชงานที่ตองรับภาระ
ดัดไดดีทนตอการสึกหรอ
เหล็กเครื่องมือ ผลิตจากเหล็กกลาโลหะผสมสูง (high alloy steels) ที่สะอาดและหลอมดวยเตาไฟฟาที่ควบคุมเนื้อโลหะใหมี
สวนผสมถูกตองสม่ําเสมอ ทั่วๆกัน เพื่อใหเหล็กเครื่องมือมีสมบัติเทากันทุกๆสวน โลหะที่ผสมในเหล็กเครื่องมือ ไดแก โม
ลิบดินัม ทังสเตน โครเมียม วาเนเดียม และแมงกานีส เหล็กเครื่องมือมีสมบัติเดน ดังนี้
- มีความแข็งและความตานแรงสูง ขณะอยูใ นสภาวะอุณหภูมิสูง
- สามารถรับแรงกระแทก และแรงกระตุกแบบกะทันหันไดเปนอยางดี
- ทนทานตอการสึกหรอ การขูดขีด ไดเปนอยางดี ขณะใชงานอยางตอเนื่องเหล็กเครือ่ งมือสามารถนําไปทําเปนเครื่องมือตัด
เฉือน แมพิมพขึ้นรูปโลหะ แมพิมพตัด ดอกสวาน มีดกลึง มีดใส
ชนิดของเหล็กเครื่องมือ
1. เหล็กเครื่องมือชนิดชุบแข็งดวยน้ํา (hardening with water tool steels) มีคารบอนผสมเปนธาตุหลักทําใหแข็งกวาเหล็กกลา
คารบอนธรรมดา มี 2 ชนิด ชุบแข็งที่ผิว และ ชุบแข็งไดลึก สามารถชุบแข็งไดต่ํา ราคาถูก กรรมวิธีการชุบแข็งไมยุงยาก เชนทํา
ตะไบ
2. เหล็กเครื่องมือชนิดทนแรงกระแทกกะทันหัน (shock impact resistant tool steels) เปนเหล็กกลาที่มีความแข็งแรงและ
เหนียวแตไมทนการสึกหรอเหมือนเหล็กเครื่องมืออื่นๆ เหมาะสําหรับใชงานที่รับแรงกะทันหันหรือรับและคายแรงสลับกัน เชน
คอนลม(jack hammer) อุปกรณลม สิ่ว ใบมีด
3. เหล็กเครื่องมือสําหรับงานขึ้นรูปเย็น (cold work tool steels) แบงเปนชนิดชุบแข็งดวยน้ํามัน ชุบแข็งดวยลม และชนิดงาน
ขึ้นรูปเย็น ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อหลีดเลี่ยงการบิดงอจากการชุบแข็งดวยน้ําความแข็งจะไดใกลเคียงกัน ใชทํา แมพิมพขึ้นรูปลึก
แมพิมพตัดเฉือน
4. เหล็กเครื่องมือสําหรับการขึ้นรูปรอน (hot work tool steels) สามารถรักษาความแข็งใหคงเดิมอยูไดแมจะอยูในที่อณ
ุ หภูมิ
สูง นําไปใชทาํ ตีอัดขึ้นรูปรอน แมพิมพงานรอน
5. เหล็กเครื่องมือความเร็วสูง (high speed tool steels) เปนเหล็กกลาทําอุปกรณการตัด ไส กลึง เจาะรู เชน มีดไส มีดกลึง
ดอกสวาน เพราะสามารถคงความแข็งอยูไ ดแมอณ
ุ หภูมใิ ชงานจะสูงขึ้นจนรอนแดง เรียกวา red-hardness ทนแรงกระทําไดสูง
มากแตทนแรงกระแทกไดไมดี

โลหะนอกกลุมเหล็กและอโลหะในงานอุตสาหกรรม
อะลูมิเนียม ( aluminium ) โลหะที่มีน้ําหนักเบา นํามาใชมากเปนที่สองรองจากเหล็ก มีคุณสมบัติที่ดี ดังนี้
1. มีความหนาแนนนอย น้ําหนักเบา และมีความแข็งแรงของวัสดุตอหนวยน้ําหนักสูง
2. มีความเหนียวมาก สามารถขึ้นรูปดวยกรรมวิธีตา งๆ ไดงายโดยไมเสี่ยงตอการแตกหัก
3. จุดหลอมเหลวต่ํา หลอหลอมงาย
4. มีความสามารถในการนําไฟฟาไมสูงนัก

5. มีคาการนําความรอนสูง
6. ไมเปนพิษตอรางกายมนุษย
7. ผิวหนาอลูมิเนียมบริสุทธิ์มีดัชนีการสะทอนกลับของแสงสูงมาก
8. ทนทานตอการเกิดสนิมและการผุกรอน
9. ซื้อหาไดงายในทองตลาดและราคาไมแพงนัก
แมกนีเซียม (magnesium) จัดเปนโลหะเบาที่สุดทีใ่ ชในงานวิศวกรรม (ลิเทียมเปนโลหะที่เบาที่สุดในโลก) มีความแข็งสูง
มาก ตัดปาดผิวดี โลหะผสมแมกนีเซียม มี 3 ชนิดดังนี้
1. โลหะผสมระหวางแมกนีเซียมกับแมงกานีส แมงกานีสที่ผสมลงไปในแมกนีเซียม เพื่อเพิ่มคุณสมบัติดานความทนทานตอ
การผุกรอน และความแข็งแรงของวัสดุใหมีคาเพิ่มสูงขึ้น
2. โลหะผสมระหวางแมกนีเซียมกับอลูมิเนียม โลหะผสมแมกนีเซียมชนิดนี้มี อลูมิเนียมเปนธาตุผสมหลักและมีแมงกานีส
และสังกะสีเปนธาตุผสมรอง มีความแข็งแรงสูง สามารถนําไปผานกรรมวิธีทางความรอนเพื่อเพิ่มสมบัติดานตางๆ ได และยังใช
งานไดที่อณ
ุ หภูมิไมเกิน 170 องศาเซลเซียส
3. โลหะผสมระหวางแมกนีเซียมกับสังกะสี สังกะสีชวยเพิ่มความแข็งแรงของโลหะแมกนีเซียมใหมีคา สูงขึ้น พรอมทั้ง
สามารถนําไปบมแข็งไดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง มีความตานทานกัดกรอนสูงขึ้น
ทองแดง (copper) มนุษยรูจักใชประโยชนของทองแดง ทําเครื่องมือใชสอยและอาวุธตางๆ ตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ ที่เรียกวา
ยุคสําฤทธิ์ (bronze age) มีสมบัติเดนในดาน
1. มีความแข็งแรงในชวงที่พอใชงานได ทั้งยังสามารถปรับปรุงสมบัติทางกลได
2. ความเหนียวของทองแดงสูงมาก สามารถขึ้นรูปโดยไมเสี่ยงตอการแตกหัก
3. เปนตัวนําไฟฟาทีด่ ีมาก และเปนตัวนําความรอนที่ดีมาก
4. ตัดปาดผิวไดงาย เมื่อผสมธาตุบางตัวเขาไป
5. ตานทานความลาไดดพี อควร
6. ไมเปนสารแมเหล็ก
7. ทนทานตอการกัดกรอน โดยเฉพาะเมื่อใชกับกรดและน้ําทะเล
8. ทนทานตอการกัดกรอนไดดีพอควร
ทองแดงผสม แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆคือ ทองเหลือง และบรอนซ
ทองเหลือง เปนโลหะผสมระหวางทองแดงกับสังกะสี สังกะสีในทองเหลืองมีสมบัติการตานทานแรงดึงและความเหนียวสูงขึ้น
ความแข็งจะสูงกวาทองแดงมาก สมบัติจะดีขึ้นเรื่อยๆแตถาสังกะสีเกิน 40% ความเหนียวจะลดลง
บรอนซ (bronze) ความหมายเดิมหมายถึงโลหะผสมระหวางดีบุกกับทองแดง ความหมายใหมหมายถึงโลหะผสมระหวาง
ทองแดงกับธาตุอื่นๆ ไมเกิน 12% มี บรอนซดีบุก บรอนซอะลูมิเนียม บรอนซซิลิคอน
โลหะผสมทองแดงกับนิกเกิล มีนิกเกิลผสมอยู ประมาณ 4-30% ทําปลอกกระสุนปน ทําเหรียญกษาปณ เชนเหรียญบาท เหรียญหา
บาท
ทองแดงที่ใชกบั น้ําทะเลเชน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนและกังหันเรือเดินสมุทรและวาลว

นิกเกิล สังกะสี และตะกั่ว โลหะผสมระหวางนิกเกิลและทองแดงนําไปใชในอุตสาหกรรมเคมี เภสัชกรรม การตอเรือ ไฟฟา การ
ซักรีดผา ทอผา การทํากระดาษ
สังกะสี สมบัติของสังกะสีหลอ
- หลอหลอมงาย - มีความแข็งแรงสูงมาก – สามารถควบคุมผลิตภัณฑไดใกลเคียงกัน – ตัดปาดผิวไดงาย – ทนทานตอการผุ
กรอนภายใตบรรยากาศทั่วไป – ราคาไมแพง
ธาตุที่นําไปผสมตะกั่ว มี
- พลวง เมื่อผสมในเนือ้ ตะกัว่ ชวยเพิ่มความแข็งแรงใหสูงขึ้น ใชทําตะกั่วแผนสําหรับทําปลอกหุมรอยเชือ่ มตอของสายสง
ไฟฟาและสายโทรศัพท
- แคลเซียม ผสมลงไปในตะกัว่ เพื่อเพิ่มสมบัติดานความตานทานตอการเกิดการคืบ(การเปลี่ยนรูปอยางถาวรขึ้นอยางชาๆ) นิยม
ใชทําทอระบายน้ําที่ทนตอการกัดกรอน
พลาสติกและวัสดุคอมโพสิต
สมบัติพิเศษที่เดน
คุณสมบัติทางกายภาพ มีความแข็งแรง เหนียว ยืดหยุนได
คุณสมบัติทางไฟฟา เปนฉนวนไฟฟา
คุณสมบัติทางเคมี ทนกรด ดาง และสารเคมีอื่นๆ ได
ปจจุบันมีพลาสติกประมาณ 40 ตระกูลใหญๆ
พลาสติกแบงเปน 2 ประเภท
1.เทอรโมเซตติง (thermosettings) หรือ เทอรโมเซต (thermosets) เปนพลาสติกที่มีการเปลี่ยนแปลงระหวางกรรมวิธีการผลิต
การขึ้นรูป และการหลอดวยพลาสติกเหลว (casting) ดวยการผสมสารเคมีทําใหโครงสรางเปลี่ยนไป เปนโมเลกุลที่สรางเครือขาย
ยาวไมสามารถเปลี่ยนรูปไดอีก เหมือนไขเมื่อนําไปทําใหสุกแลวจะทําใหเหลวเหมือนเดิมอีกไมได
2. เทอรโมพลาสติก (thermoplastics) เปนพลาสติกทีส่ ามารถนํากลับมาใชไดอีกหลังจากนําไปหลอเปนผลิตภัณฑแลว เปรียบ
เหมือนน้ําแข็ง เมื่อถูกความรอนก็จะกลายเปนน้ํา
เทอรโมเซตติง
อีพอกซี
– สมบัติ รับแรงดึงและแรงอัดไดดีมาก และรับแรงกระแทกไดดพี อสมควร สามารถติดแนบไดดีกับวัสดุอื่น เปน
ฉนวนไฟฟาทีด่ ี ทนความรอนสูง ทนกรด ดาง และการละลายไดดี
- การใชประโยชน ในรูปของเหลวใชทาํ กาวติดวัตถุ และวัสดุเคลือบผิวตางๆ นําไปหลอทําแมพิมพชนิดทดลอง
แมพิมพ นําไปทําไฟเบอรกลาสชนิดดี ใชทําชิ้นสวนเครือ่ งบิน เฮลิคอปเตอร รถยนต
โพลีเอสเตอร – สมบัติ รับแรงดึง แรงอัด และบิดงอไดดี ผิวหนามีความแข็งพอสมควร ถูกแดดจะซีด ทนสภาพอากาศ
ภายนอกไดดี มีความสามารถหดตัวไดเล็กนอยแตมากกวาอีพอกซี เปนฉนวนไฟฟาทีด่ ี ทนกรดดางชนิดออนได
- การใชประโยชน นิยมใชทําเปนผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสมากที่สุด เชน เรือ รถยนต ชิ้นสวนในเครื่องบิน ถัง
บรรจุของเหลว ลังบรรจุของ ทอของเหลว เฟอรนิเจอร ซิลิโคน

ซิลิโคน - สมบัติ รับแรงดึงและแรงบิดไดปานกลาง ทึบแสง เปนฉนวนไฟฟาที่ดี แตเปนตัวนําความรอนที่ดี ทนกรดดางได
ทุกชนิด
- การใชประโยชน ซิลิโคนถูกนําไปใชทํายางแมแบบชนิดทนความรอน ยางขอบบานปดเปดในยานอวกาศ ซิลิโคน
ในรูปของแข็งใชทําชิ้นสวนอุปกรณไฟฟานอกจากนั้นซิลิโคนยังใชทําเปนน้ํายาถอดชิ้นงานออกจากแบบในอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท พรอมกันนี้ไดนําไปใชในกลุมศัลยกรรมตกแตงทางการแพทย
เทอรโมพลาสติก
โพลิเอทีลีน (polyethylene)
- สมบัติ รับแรงกดและแรงดึงไดนอย มีความสามารถยืดตัวไดสูง ฉีกขาดไดยากเปนฉนวนไฟฟาไดดีมาก ทนความ
รอนไดนอย แตทนความเย็นไดมาก
- การใชประโยชน ถุงบรรจุภัณฑ บรรจุอาหารและเสื้อผา ดอกไมพลาสติก ภาชนะในครัวเรือน ถาดน้ําแข็งใสตูเย็น
ภาชนะบรรจุของเหลว สายเคเบิล แผนกันความชื้นในอาคาร
โพลิโพรพิลีน (polypropelene)
- สมบัติ โดยทั่วๆไปคลายกับโพลีเอทีลีนแตมีคุณภาพดีกวา ทนทานและแข็งแรงกวาโพลีเอทีลิน ทนความรอนได
ดีกวามีความสามารถใชงานไดดีในอุณหภูมิสูง คลายกับโพลิเอทีลิน แตคุณภาพดีกวา ทดสอบอยางงายคือใชเล็บขูดดู หากเปน
โพลิเอทีลินจะขูดออก หากเปนโพลิโพรพิลีนจะขูดออกยากกวาเนื่องจากมีผิวแข็งกวา
- การใชประโยชน ใชทําเปนผลิตภัณฑตางๆไดมากมาย เชน ถุงบรรจุอาหารรอน พลาสติกหุมซองบุหรี่ เชือกปอ
พลาสติก แถบพลาสติกมัดของ ริบบิ้น สายไฟฟา สายเคเบิ้ล กลองแบตเตอรี ถังตักน้ํา ฝาปด โถสวม หมวกกันน็อค กระเปาใส
ของภาชนะ และเครื่องใชในบาน
โพลีสไตริน (polystyrene)
- สมบัติ มีน้ําหนักเบาที่สดุ ในพลาสติก มีความสามารถหดตัวไดนอยมาก โพลิสไตรินมีความคงรูปไดดีแตเปราะ
ทนความรอนไดพอสมควร ทนกรดและดางชนิดออนได
- การใชประโยชน ใชทํากลองบรรจุอาหารชนิดใส กลองบรรจุของใชอื่นๆ เชน แปรงสีฟน ถังบรรจุเครื่องดื่ม ไม
บรรทัดราคาถูก วิทยุ ไฟทายรถ

การทดสอบเพื่อหาสมบัตทิ างกลของวัสดุ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ
วัสดุที่นํามาใชในงานวิศวกรรมตองมีสมบัติที่ใชงานในลักษณะตางกันเพื่อใหใชงานไดอยางปลอดภัย
ตองทดสอบเพื่อการ
ประเมินสมบัติดานตางๆ แบงเปน 2 ประเภท คือ
การทดสอบแบบทําลาย (destructivetesting; DT) เปนการทดสอบเพื่อหาสมบัติทางกล ดังเชนการทดสอบหาคาดัชนีที่บงชีถ้ ึง
ความแข็งแรงของวัสดุ เชน
- การทดสอบการดึง เพื่อหาคาความเคนคราก ความตานการดึง
- การทดสอบความแข็ง เพื่อหาความสามารถของวัสดุที่ตานทานการเปลีย่ นรูป

- การทดสอบแรงกระแทก เพือ่ หาคาความเหนียวและความสามารถในการรับแรงกระแทกของวัสดุ
- การทดสอบความลาทําเพือ่ เปาประสงคในการในการหาคาความสามารถที่วัสดุจะรับแรงแบบคาบเวลาหรือแรงกระทําแบบ
ซ้ําๆ กันตลอดเวลา
- การทดสอบการคืบตัวที่อุณหภูมิสูง เปนการทดสอบเพื่อหาคาความแข็งแรงของวัสดุที่ยังมีแรงดานทานภายในขณะที่รับแรง
ที่ไมมากไปกวาความเคนคราก ที่อุณหภูมิสูงในระยะเวลาที่ไมจํากัด
การทดสอบแบบไมทําลาย (nondestructive testing; DNT) เปนการตรวจสอบเพื่อหาสิ่งบกพรองในวัสดุ เชน รอยราว หรือความ
ไมสมบูรณของรูปรางชิ้นงาน ที่เกิดขึน้ บริเวณผิว ใตผวิ เล็กนอย และในเนื้อวัสดุเชน
- การตรวจสอบดวยอนุภาคแมเหล็กเปนการตรวจสอบหาสิ่งบกพรองที่ผิวและใตผิวชิน้ งานเล็กนอย
- การตรวจสอบดวยการถายรังสีสามารถแสดงภาพของสิ่งบกพรองออกมาบนฟลมถายภาพและสามารถตรวจสอบสิ่ง
บกพรองในเนือ้ วัสดุได
- การตรวจสอบดวยอัลตราโซนิกสามารถตรวจสอบสิ่งบกพรองในเนื้อวัสดุไดเชนเดียวกับภาพถายรังสี
- การตรวจสอบดวยสายตา เปนการตรวจสอบที่สะดวก โดยใชความสามารถพื้นฐานตรวจสอบไดดว ยตัวเองและไมตองใช
อุปกรณพิเศษและความชํานาญการของผูตรวจสอบ
การทดสอบแบบทําลาย ที่สําคัญและใชกันมากในอุตสาหกรรม มี 6 วิธีคือ
1. การทดสอบการดึง (tensile testing) เปนการทดสอบวัสดุที่สําคัญที่สุด เพราะในการออกแบบสวนใหญจะใชคาซึ่งไดจาก
การทดสอบนีไ้ ปใชในการคํานวณ เพื่อกําหนดขนาดรูปรางของชิ้นงาน วัตถุประสงค เพื่อหาคาความตานแรงดึงสูงสุด ความเคน
คราก และเปอรเซ็นตการยืดตัวของวัสดุ โดยัว่ ไปจะดึงชิ้นทดสอบจนขาดออกจากกันในขณะเดียวกันก็จะบันทึกแรงที่ใชในการ
ดึงและระยะยืดของชิ้นทดสอบดวยเครื่องบันทึก
2. การทดสอบความแข็ง (hardness test) คาความแข็งเปนสมบัติทางกลที่สําคัญคาหนึ่งบงบอกถึงความสามารถในการ
ตานทานการเปลี่ยนรูปถาวรของวัสดุ เนื่องจากการกดหรืออัด มีการทดสอบดังนี้
2.1 การทดสอบความแข็งของบริเนล (brinell hardness test) ชาวสวีเดนใชลูกบอลเหล็กกด แลววัดเสนผาศูนยกลางรอยกด
2.2 การทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร ใชตัวกดทําดวยเพชรเจียระไน วัดเสนทแยงมุม ของรอยกด
2.3 การทดสอบความแข็งแบบรอกเวลล ลุคเวลชาวเยรมัน วัดความลึกของหัวกดซึ่งทําดวยเพชรทรงกรวย
2.4 การทดสอบความแข็งดวยคอนโพลดี้ ใชคอนมือ 100g ตีแกนสลักที่มีลูกบอลกับวัสดุทดสอบ
2.5 การทดสอบความแข็งโดยการกระดอนแบบชอร ใชตุมน้ําหนัก0.2 N ตกจากความสูง 112 mm กระแทกกับผิวชิ้นทดสอบ
วัดความกระดอนตุมน้ําหนักถาวัสดุทดสอบมีความแข็งสูงตุมน้ําหนักก็กระดอนสูง
3.การทดสอบแรงกระแทก (impact testing) เปนการใชแรงกระทําเคลื่อนที่ดวยความเร็วกระแทกชิ้นทดสอบใหแตกหักใน
เวลาอันสั้นเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของวัสดุเมื่อถูกแรงกระแทกใชหลักการคอนเหวีย่ ง และชิ้นทดสอบตองมีรองบากนิยมใชแบบ
ชารป
4.การทดสอบการลา หาความตานลาของวัสดุ หมายถึงความเคนสูงสุดแบบเปลี่ยนแปลงที่กระทําตอชิ้นงานเปนจํานวนครัง้ ไม
สิ้นสุด โดยชิน้ งานไมเสียหาย ถาความเคนที่กระทําตอชิ้นงานมีคาสูงกวาความเคนลาของวัสดุ ก็จะทําใหชิ้นงานแตกหักแบบลา
ได อาจจะภายในไมกนี่ าที หรือไดรับแรงเปนระยะเวลานานเปนป

5.การทดสอบความแข็งแรงของวัสดุที่อุณหภูมิสูง เพื่อหาคาความเคนครากที่อุณหภูมิสูง
6. การทดสอบการคืบ การคืบ (creep) คือการที่วัสดุไดรับความเคนนําไปสูการยืดตัว
คาความตานการคืบ(creep strength) ที่อุณหภูมหิ นึ่ง คือคาความเคนสูงสุดเมื่อเริ่มตนมีความคืบและเวลาผานไปจนหยุดความคืบ
แตถาความเคนสูงกวาคานีจ้ ะนําไปสูการแตกหัก
การทดสอบแบบไมทําลาย ( nondestructive-testing) หรือ NDT ที่สําคัญใชมากมี 5 วิธี
1. การตรวจสอบดวยสายตา (visual inspection) เปนวิธีที่ไมยุงยาก แตผูตรวจสอบตองมีความรูในดานทฤษฎีและปฏิบัติ
เกี่ยวกับการผลิต ลักษณะทีผ่ ิดปกติ ตางๆ
2. การตรวจสอบดวยสารแทรกซึม (penetrant testing; PT) เพื่อหาความบกพรองในเนื้อวัสดุ โดยสารแทรกซึมสามารถซึมเขา
ไปในชองวางแคบๆ ที่เปนรอยราวขนาดเล็กได ใชไดผลดีกับชิ้นงานที่เปนโลหะ
3. การตรวจสอบโดยอนุภาคแมเหล็ก (magnetic particle testing; MT ) ใชกับวัสดุเฟอรโรแมกเนติก ไดแก เหล็ก นิกเกิล และ
โคบอลท สิ่งบกพรองที่อยูบ นผิววัสดุ ผงแมเหล็กจะจัดเรียงตัวตามรอยราว สิ่งบกพรองอยูใตผวิ เล็กนอย ผงแมเหล็กจะจัดเรียง
ตัวอยางไมเปนระเบียบ
4. การตรวจสอบวัสดุดวยอัลตราโซนิก (ultrasonic testing; UT)นําไปใชในการทดสอบเหล็กโครงสรางประเภท I-Beam ขณะ
อยูในสายการผลิต รางรถไฟ ทอสงความรอน เหล็กแผน
5. การตรวจสอบดวยการถายภาพรังสี (radiographic testing; RT) อาศัยหลักการของรังสีที่ผานเขาไปสูวัสดุทที่ ึบแสงแลวทะลุ
อีกดานหนึ่ง ปริมาณที่ทะลุผานออกมาของรังสี จะบงชี้ใหทราบถึงสิ่งบกพรองและปริมาณของเนือ้ วัสดุ สาเหตุเพราะรังสีถูกดูด
ซึมเอาไว ถาเนื้อวัสดุที่มีสิ่งบกพรอง หรือปริมาณของเนื้อวัสดุนอย จะมีปริมาณของรังสีที่ทะลุผานออกมามากและจะไปปรากฏ
บนแผนฟลมในปริมาณที่มาก แตในทางตรงกันขามถาไมมีสิ่งบกพรองหรือเนื้อวัสดุมากปริมาณรังสีที่ตกกระทบแผนฟลมนอย
เพราะถูกเนื้อวัสดุดูดซับเอาไว
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