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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การพัฒนาวัสดุได้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องซึ่ งวัสดุ ประกอบเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่
สามารถน าไปใช้ง านได้ห ลากหลายทั้ง ในอุ ต สาหกรรมการบิ น อวกาศ และรถยนต์ เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติทางกลของวัสดุประกอบมีค่าอัตราส่ วนความแข็งแรงต่อน้ าหนักสู ง (high strength weight
ratio ) สามารถปรับความแข็งแรงตามทิศทางที่รับภาระได้ จึงทาให้วสั ดุประกอบถูกนามาประยุกต์
เป็ นโครงสร้างร่ วมส่ วนหน้าของรถยนต์ งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของ
ท่ อหน้าตัดสี่ เหลี่ ยมทรงเรี ย วและท่ อทรงกระบอก ที่ ท าด้วยวัส ดุ ประกอบเสริ มแรง โดยชิ้ น งาน
ทดลองคือท่อทรงกรวยหน้าตัดสี่ เหลี่ ยม ทาด้วยวัสดุ ประกอบเสริ มแรง FRP ประเภท เส้นใยแก้ว
(Fiber glass) ผสมเรซิ่ นโพลีเอสเตอร์ ซึ่ งเป็ นวัสดุประกอบที่นิยมใช้ในทางวิศวกรรมการขึ้นรู ปของ
ท่อที่ทาด้วยวัสดุ ประกอบเสริ มแรง จะทาโดยใช้มือ (Hand lay-up technique) ท่อหน้าตัดสี่ เหลี่ยมมี
ขนาด ความกว้างคือ 50 มิลลิเมตร ความยาวคือ 100 มิลลิเมตร ความสู งคือ 300 มิลลิเมตร ความหนา
คือ 1.5, 2.0 และ 2.5 มิลลิเมตร และมุมเอียงของชิ้นงานคือ 5, 10 และ 15 องศา
ชิ้ น งานท่ อ ทรงกระบอกมี ก ารเรี ย งทับ ซ้ อ นและมุ ม ไขว้ที่ แ ตกต่ า งกัน 3 ชิ้ น งานคื อ
ชิ้ น งาน A มี มุ ม ไขว้ [(0/90)/(0/90)/(0/90)] ชิ้ น งาน B มี มุ ม ไขว้ [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] และ
ชิ้นงาน C มีมุมไขว้ [(45/-45)/(0/90)/(45/-45)] ขึ้นรู ปจาก E-glass/polyester ขนาดของท่อมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอกคือ 50 มิลลิเมตร ความหนาคือ 2 มิลลิเมตร และความยาวคือ 100 มิลลิเมตร
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พบว่ามีลกั ษณะการเสี ยหายอยู่ 3 แบบคือ (1) การเสี ยหายแบบแตกและบานออก ซึ่ งเกิดจากอิทธิ พล
ของความหนา 1.5 มิลลิเมตร (2) การเสี ยหายแบบแตกเปราะ ซึ่ งเกิ ดจากอิทธิ พลของความหนา 2.0
มิลลิเมตร และ (3) การเสี ยหายแบบแตกเป็ นชิ้นเล็กตลอดแนวแกนของชิ้ นงาน ซึ่ งเกิดจากอิทธิ พล
ของความหนา 2.5 มิลลิเมตร สาหรับความสามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะ พบว่าชิ้ นงาน A5
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ตลอดแนวแกนของชิ้นงาน ในด้านความสามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะ พบว่าชิ้นงานที่มีมุม
เอียง 5 องศา หรื อ A5 สามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะได้มากกว่าชิ้นงานอื่นๆในทุกกรณี
ผลทดลองและแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของชิ้นงานท่อทรงกระบอก ภายใต้ภาระ
กระทาแบบกึ่งคงที่ พบว่าชิ้นงานมีลกั ษณะการเสี ยหายอยูส่ ามรู ปแบบคือ (1) การเสี ยหายแบบแตก

ค
และบานแยกออกเป็ นแฉก ซึ่งเกิดจากอิทธิ พลของเส้นใยในแนวตั้ง ที่สามารถรับภารระในแนวแกน
โดยตรง และอิทธิ พลเส้นใยในแนวขวางทาหน้าที่ประคองให้เส้นใยในแนวตั้งให้รับภาระแนวแกน
(2) การเสี ยหายแบบยุบตัวตามแนวเฉี ยงของเส้นใย ซึ่ งเกิ ดจากการเรี ยงตัวของเส้นใยในแนวเฉี ยง
เมื่อรับภาระในแนวแกนทาให้เส้นใยเกิดการแตกหักตลอด จนสิ้ นสุ ดการยุบตัว และ (3) การเสี ยหาย
แบบแตกและบานออกเป็ นพุ่ม ซึ่ งเกิ ดจากอิทธิ พลของเส้นใยในแนวตั้ง 0 องศา ทาให้รับภาระใน
แนวแกนโดยตรง และอิ ท ธิ พ ลของเส้ น ใยในแนวเฉี ย ง ท าหน้าที่ ป ระคองเส้ น ใยในแนวตั้งและ
รับภาระในแนวแกน สาหรับผลทดลองและแบบจาลองทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ภายใต้แรงกระแทก
พบว่าชิ้ นงานมีลกั ษณะการเสี ยหายอยู่สามรู ปแบบคือ การเสี ยหายแบบแตกและบานแยกออกเป็ น
แฉก การเสี ยหายแบบยุบตัวตามแนวเฉียงของเส้นใย และ การเสี ยหายแบบแตกและบานเช่นกัน
ในด้านความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้ภาระกระทาแบบกึ่งคงและภายใต้แรง
กระแทก พบว่า ชิ้ น งาน A ที่ มี มุ ม ของเส้ น ใย คื อ [(0/90)/(0/90)/(0/90)] สามารถดู ด ซับ พลังงาน
จาเพาะได้มากกว่าชิ้ นงานอื่นๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเรี ยงเส้นใยของมุม 0 องศา มีทิศทางในการรับ
แรงในแนวแกนโดยตรง และมุม 90 องศา ทาหน้าที่ประคองให้เส้นใยมุม 0 องศา ไม่ให้แยกออกจาก
กันกรณี รับแรงในแนวแกน
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Abstract
Composite material is widely used in many engineering applications especially in
aerospace and automobile. This is due to its property that offers high strength to weight ratio. In
addition, the property can be adjusted to resist impact from specific direction. Therefore,
composite is mainly used in frontal element of automotive. This research is aimed to study
the parameter and energy absorption capacity of reinforced composite material under impact.
The specimens are cylindrical and square-tapered tubes. They are made from Fiber Reinforced
Plastics (FRP) which composed of fiberglass and polyester resin. The specimens are formed by
hand lay-up. The square tube is 50 mm width, 100 mm length and 1.5, 2.0 and 2.5 mm thick. Their
incline angles are 5, 10 and 15 degree.
The cylindrical tubes are made from 3 layers of fiber glass mat. Each layer is placed in
different angle to provide 3 types of specimens. Specimen A is [(0/90)/(0/90)/(0/90)], specimen B
is [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] and specimen C is [(45/-45)/(0/90)/(45/-45)]. They are fabricated
from E-glass/polyester with outer diameter of 50 mm, 2 mm thick and 100 mm long.
The study on tapered squared tubes revealed that there are 3 types of failure modes for
quasi-static loading. They are (1) brittle crack and expansion which is found in 1.5 mm thick
specimens, (2) brittle mode which is found in 2.0 mm thick specimens, (3) axial brittle throughout which is found in 2.5 mm specimens. In case of impact loading, only axial brittle through-out
was found. Considering the energy absorption, both for quasi-static and impact loading, it was
found that specimens A5 (5 degree apex angle) is able to absorb highest impact energy. This is
due to the its small apex angle which allow the specimen to resist axial load more efficiency.
Considering the cylindrical tubes, it was found that there are 3 collapse modes. They
are (1) spray mode which is formed by the vertical fiber that can react to axial impact lode and
assisted by circumferential fiber, (2) spiral mode which is collapsed diagonally along with
the direction of fiber, and (3) brittle and expansion mode which is formed by the collapse of
vertical fiber while the diagonal fiber help supporting the whole column. In the view of energy
absorption, it was found that the cylinder with [(0/90)/(0/90)/(0/90)] angle can absorb highest
energy. This is because the vertical fiber can effectively resist the impact load while the horizontal
fiber supports them in hoop direction.
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3.4.5 การกาหนดการสัมผัสกันของชิ้นงาน
3.4.6 การกาหนดสภาวะเงื่อนไขขอบ
3.4.7 ชนิดของเอลิเมนต์
3.4.8 การกาหนดชื่ อไฟล์ที่สร้างขึ้นเพื่อการทดสอบ
3.4.9 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โปรแกรม ABQUS/Explicit
3.5 การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ
3.5.1 วิธีการทดสอบชิ้นงานภายใต้แรงดึง
3.5.2 ผลการทดสอบแรงดึง
3.5.2.1 การทดสอบการต้านทานแรงดึงการเรี ยงตัวของ
เส้นใยในทิศทางต่างกันของชิ้นงาน A
3.5.2.2 การทดสอบการต้านทานแรงดึงการเรี ยงตัวของ
เส้นใยในทิศทางต่างกันชิ้นงาน B
3.5.2.3 การทดสอบการต้านทานแรงดึงการเรี ยงตัวของ
เส้นใยในทิศทางต่างกันชิ้นงาน C
3.5.2.4 การทดสอบการต้านทานแรงดึงตามแนวเส้นใย
ในทิศทางเดียว 0 องศา
3.5.2.5 การทดสอบการต้านทานแรงดึงตามแนวขวาง
เส้นใยในทิศทางเดียว 90 องศา
3.5.2.6 การทดสอบการต้านทานแรงดึงตามแนวเฉียง
เส้นใยในทิศทางเดียว 45 องศา
3.5.2.7 การทดสอบการต้านทานแรงดึงของเส้นใยแบบสุ่ ม
หลายทิศทางความหนา 1.5 mm
3.5.2.8 การทดสอบการต้านทานแรงดึงของเส้นใยแบบสุ่ ม
หลายทิศทางความหนา 2.0 mm
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3.5.2.9 การทดสอบการต้านทานแรงดึงของเส้นใยแบบสุ่ ม
หลายทิศทางความหนา 2.5 mm
3.5.3 วิธีการทดสอบชิ้นงานภายใต้แรงกด
3.5.3.1 การทดสอบการต้านทานแรงกดตามแนวเส้นใย
ในทิศทางเดียว 0 องศา
3.5.3.2 การทดสอบการต้านทานแรงกดตามแนวเส้นใย
ในทิศทางเดียว 90 องศา
3.5.3.3 การทดสอบการต้านทานแรงกดตามแนวเส้นใย
แบบสุ่ มหลายทิศทาง
3.5.4 วิธีการทดสอบชิ้นงานภายใต้แรงเฉื อน
3.5.4.1 การทดสอบแรงเฉื อนนอกระนาบในทิศทางเดียว
0 องศา
3.5.4.2 การทดสอบแรงเฉื อนนอกระนาบของเส้นใยแก้ว
แบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 1.5 mm
3.5.4.3 การทดสอบแรงเฉื อนนอกระนาบของเส้นใยแก้ว
แบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.0 mm
3.5.4.4 การทดสอบแรงเฉื อนนอกระนาบของเส้นใยแก้ว
แบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.5 mm
3.6 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองของเครื่ องทดสอบแรงกระแทก
3.7 ขั้นตอนในการศึกษา
3.7.1 การทาการทดลอง
3.7.2 การทาแบบจาลองด้วย FEA
4 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ผล
4.1 ชิ้นงานทรงกระบอก
4.1.1 การตอบสนองของท่อต่อแรงกระทาแบบกึ่งคงที่
4.1.1.1 การเสี ยหายของชิ้นงาน A
4.1.1.2 การเสี ยหายของชิ้นงาน B
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4.1.1.3 การเสี ยหายของชิ้นงาน C
4.1.1.4 การตอบสนองของชิ้นงาน A
4.1.1.5 การตอบสนองของชิ้นงาน B
4.1.1.6 การตอบสนองของชิ้นงาน C
4.1.2 การตอบสนองของท่อต่อแรงกระแทก
4.1.2.1 การเสี ยหายของชิ้นงาน A
4.1.2.2 การเสี ยหายของชิ้นงาน B
4.1.2.3 การเสี ยหายของชิ้นงาน C
4.1.2.4 การตอบสนองของชิ้นงาน A
4.1.2.5 การตอบสนองของชิ้นงาน B
4.1.2.6 การตอบสนองของชิ้นงาน C
4.1.3 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
4.1.3.1 ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้แรง
กระทาแบบกึ่งคงที่
4.1.3.2 ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้แรง
กระทาแบบกระแทก
4.2 ชิ้นงานทรงกรวย
4.2.1 การตอบสนองของชิ้นงานต่อแรงกระทาแบบกึ่งคงที่
4.2.1.1 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 1.5 mm
4.2.1.2 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 2.0 mm
4.2.1.3 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 2.5 mm
4.2.2 การตอบสนองของชิ้นงานต่อแรงกระแทก
4.2.2.1 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 1.5 mm
4.2.2.2 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 2.0 mm
4.2.2.3 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 2.5 mm
4.2.3 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
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5 สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลกาศึกษา
5.1.1 ชิ้นงานทรงกระบอก
5.1.2 ชิ้นงานทรงกรวย
5.2 ข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
2.2
3.1
3.2
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

หน้ า
เปรี ยบเทียบช่วงของสมบัติระหว่างเทอร์ โมเซ็ตและเทอร์ มอพลาสติก
เปรี ยบเทียบสมบัติของเทอร์ มอเซ็ตต่างๆ
ขนาดของชิ้นงานไฟเบอร์ กลาสแบบทรงกรวยที่ใช้ในการทดลอง
น้ าหนักของเรซิ่ นและน้ าหนักของเส้นใยแก้ว
น้ าหนักของเรซิ่ นและน้ าหนักของเส้นใยแก้ว (ต่อ)
ขนาดของท่อไฟเบอร์ กลาสที่ใช้ในการทดลอง
ผลทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงาน
สรุ ปผลการทดลองและแบบจาลองการเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงแบบกึ่งคงที่
สรุ ปผลการทดลองและแบบจาลองการเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทก
ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกน
ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้ภาระกระทาแบบกึ่งคงที่
ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้แรงกระแทก
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สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1 แสดงตัวดูดซับพลังงานทาหน้าที่ดูดซับพลังงานของโครงสร้างจากแรงกระแทก
2.1 เปรี ยบเทียบเส้นใยเสริ มแรงชนิดต่างๆ
2.2 ความแข็งแรงและความแข็งเกร็ งจาเพาะของวัสดุที่ทาจากเส้นใยชนิดต่างๆ
2.3 การขึ้นรู ปแบบทาด้วยมือและตัวอย่างชิ้นงาน
2.4 การเรี ยงตัวกันของเส้นใย
2.5 แบบจาลองการวิเคราะห์กลศาสตร์จุลภาคตามแนวแกนของเส้นใย
2.6 แบบจาลองการวิเคราะห์กลศาสตร์ จุลภาคตามแนวขวางกับแกนของเส้นใย
2.7 แบบจาลองการวิเคราะห์กลศาสตร์จุลภาคสาหรับการเฉื อน
2.8 แบบจาลองการวิเคราะห์กลศาสตร์ จุลภาคสาหรับหาอัตราส่ วนปั วซอง
2.9 ลักษณะการทดสอบการชนด้านหน้าตามมาตรฐานการทดสอบรถยนต์ใหม่
2.10 มาตรฐานการทดสอบการชนคนเดินเท้าของการทดสอบรถยนต์ใหม่
2.11 มาตรฐานการทดสอบการชนด้านข้างของการทดสอบรถยนต์ใหม่
2.12 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าภาระและระยะยุบตัว
2.13 ลักษณะหน้าจอของโปรแกรม ABAQUS/CAE
3.1 เครื่ องทดสอบการกด
3.2 เครื่ องทดสอบการกระแทก
3.3 ขนาดของชิ้นงานทรงกรวย
3.4 (ก) เรซิ่ นและ (ข) Hardener (ตัวทาให้แข็ง) ที่ใช้ในการขึ้นรู ปชิ้นงาน
3.5 เส้นใยแก้วแบบสุ่ มหลายทิศทาง
3.6 อุปกรณ์ที่ใช้ข้ ึนรู ปชิ้นงาน
3.7 แม่แบบของชิ้นงาน
3.8 เส้นใยแก้วที่ตดั ตามลักษณะของชิ้นงาน สาหรับใช้ในการขึ้นรู ป
3.9 ตวงปริ มาณเรซิ่ นสาหรับใช้ในการขึ้นรู ป
3.10 ขั้นตอนการเตรี ยมสารและผสมสาร Hardener
3.11 ขั้นตอนการขึ้นรู ปชิ้นงาน โดยทาเรซิ่ นและวางเส้นใยแก้วบนแม่แบบ
3.12 ชิ้นงานเริ่ มแข็งตัว
3.13 ชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ
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3.14 (ก) เรซิ่ นและ (ข) ตัวทาให้แข็งที่ใช้ในการขึ้นรู ปท่อไฟเบอร์
3.15 เส้นใยแก้วทอเป็ นผืนที่มีลกั ษณะมุมไขว้กนั 0/90 องศา
3.16 (ก) การทาเรซิ่ นลงบนเส้นใยแก้วที่พนั แม่แบบ
(ข) ลูกกลิ้งโลหะเกลียวเพื่อไล่อากาศออก
3.17 เครื่ องหมุนแม่แบบ
3.18 ชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรู ปในมุมไขว้ต่างๆ
3.19 แบบจาลองโครงสร้างของชิ้นงานและแผ่นวัตถุแข็งเกร็ ง
3.20 (ก) การกาหนดใช้แกน coordinate system (ข) ลักษณะการเรี ยงตัวของเส้นใย
3.21 ลักษณะ Element ของ FEA Model ในการศึกษา
3.22 (ก) เครื่ องทดสอบแรงดึง (ข) การจับยึดชิ้นงาน
3.23 ชิ้นงาน A ที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยคือ [0/90]/ [0/90]/ [0/90]
สาหรับการทดลองแรงดึง
3.24 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวภายใต้แรงดึงของ
ชิ้นงาน A
3.25 ชิ้นงาน B ที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยคือ [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)]
สาหรับการทดลองแรงดึง
3.26 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวภายใต้แรงดึงของชิ้นงาน B
3.27 ชิ้นงาน C ที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยคือ [45/-45]/ [0/90]/ [45/-45]
สาหรับการทดลองแรงดึง
3.28 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวภายใต้แรงดึงของชิ้นงาน C
3.29 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยทิศทางเดียว สาหรับการทดลองแรงดึง
3.30 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง
ตามแนวเส้นใยในทิศทางเดียว 0 องศา
3.31 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยทิศทางเดียว สาหรับการทดลองแรงดึง
3.32 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง
ตามแนวเส้นใยในทิศทางเดียว 90 องศา
3.33 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยทิศทางเดียว สาหรับการทดลองแรงดึง
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3.34 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง
ตามแนวเส้นใยในทิศทางเดียว 45 องศา
3.35 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง สาหรับการทดลองแรงดึง
3.36 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง
เส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 1.5 mm
3.37 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง สาหรับการทดลองแรงดึง
3.38 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง
เส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.0 mm
3.39 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง สาหรับการทดลองแรงดึง
3.40 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง
เส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.5 mm
3.41 (ก) เครื่ องทดสอบกด (ข) ชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบแรงกด
3.42 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยตามแนวยาวของชิ้นงาน สาหรับการทดลองแรงกด
3.43 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงกด
ตามแนวเส้นใยในทิศทางเดียว 0 องศา
3.44 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยตามแนวขวางของชิ้นงานสาหรับการทดลองแรงกด
3.45 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงกด
ตามแนวเส้นใยในทิศทางเดียว 90 องศา
3.46 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยตามแนวขวางของชิ้นงานสาหรับการทดลองแรงกด
3.47 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงกด
เส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง
3.48 อุปกรณ์การทดสอบแรงเฉือน
3.49 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยตามแนวขวางของชิ้นงานสาหรับการทดลอง
แรงเฉื อน
3.50 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงาน
ตามแนวเส้นใยทิศทางเดียว 0 องศา
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3.51 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางของชิ้นงานสาหรับ
การทดลองแรงเฉื อน
3.52 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงเฉือน
เส้นใยแก้วแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 1.5 mm
3.53 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางของชิ้นงานสาหรับ
การทดลองแรงเฉื อน
3.54 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงาน
เส้นใยแก้วแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.0 mm
3.55 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางของชิ้นงานสาหรับ
การทดลองแรงเฉื อน
3.56 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงาน
เส้นใยแก้วแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.5 mm
3.57 อุปกรณ์การทดลองของเครื่ องทดสอบ
3.58 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองของเครื่ องทดสอบแรงกระแทก
4.1 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงาน A
ที่ระยะยุบตัวต่างๆ (S)
4.2 แบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของของชิ้นงาน A
4.3 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงาน B
ที่ระยะยุบตัวต่างๆ (S)
4.4 แบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน B
4.5 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงาน C
ที่ระยะยุบตัวต่างๆ (S)
4.6 แบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน C
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่
ของชิ้นงาน A
4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่
ของชิ้นงาน B
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ภาพที่
4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่
ของชิ้นงาน C
4.10 การเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน A
4.11 แบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน A
4.12 แบบการเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน B
4.13 แบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน B
4.14 แบบการเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน C
4.15 แบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน C
4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระแทก
ของชิ้นงาน A
4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระแทก
ของชิ้นงาน B
4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระแทก
ของชิ้นงาน C
4.19 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm
4.20 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm
4.21 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกัน ความหนาคือ 2.0 mm
4.22 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.0 mm
4.23 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกัน ความหนาคือ 2.5 mm
4.24 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.5 mm

หน้ า
79
79
80
81
81
82
82
83
84
85
89
90
91
92
93
94

ด
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4.25 การเสี ยหายภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่างกัน
และความหนาคือ 1.5 mm
4.26 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm
4.27 การเสี ยหายภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและ
ความหนาคือ 2.0 mm
4.28 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.0 mm
4.29 การเสี ยหายภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและ
ความหนาคือ 2.5 mm
4.30 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.5 mm
4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่ของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm
4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่ของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.0 mm
4.33 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่ของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.5 mm
4.34 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและเวลา ภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm
4.35 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและเวลา ภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.0 mm
4.36 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและเวลา ภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน
ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.5 mm
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S12
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ควำมหมำย
ค่าโมดูลสั ตามยาวระนาบ 1
ค่าโมดูลสั ตามขวางระนาบ 2
ค่าโมดูลสั ตามขวางระนาบ 3
ค่าโมดูลสั เฉื อนในระนาบ 1-2
ค่าโมดูลสั เฉื อนนอกระนาบ 2-3
ค่าโมดูลสั เฉื อนในระนาบ 1-3
ค่าอัตราปั วซอง ระนาบ 1-2
ค่าอัตราปั วซอง ระนาบ 1-3
ค่าอัตราปั วซอง ระนาบ 2-3
ค่าความหนาแน่น
ค่าความต้านทานแรงดึงตามแนวเส้นใย
ค่าความต้านทานแรงกดตามแนวเส้นใย
ค่าความต้านทานแรงดึงตามขวางเส้นใย
ค่าความต้านทานแรงกดตามขวางเส้นใย
ค่าความต้านทานแรงเฉื อน ระนาบ 1-2
ค่าความต้านทานแรงเฉื อนนอกระนาบ 2-3
ภาระน้อยที่สุด (Minimum Load)
ภาระสู งสุ ด (Maximum Load)
ภาระเฉลี่ย (Mean Crushing Load)
พลังงานสู งสุ ด (Maximum Energy)
พลังงานดูดซับเฉลี่ย (Average Energy Absorption)
พลังงานดูดซับจาเพาะ (Specific Energy Absorption)
ระยะยุบตัวของชิ้นงานตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว
การเปลี่ยนแปลงระยะยุบตัวของชิ้นงาน
ระยะยุบตัวของชิ้นงานจากภาระการกระแทก
ความเร็ ว (Velocity)

หน่ วย
[GPa]
[GPa]
[GPa]
[GPa]
[GPa]
[GPa]
[Kg/m3]
[MPa]
[MPa]
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ควำมหมำย
มวล
พื้นที่ (Area)
ความเค้นทางวิศวกรรม (Engineering Stress)
ค่าแรงที่กระทาตามแนวแกน
ค่าความเครี ยดทางวิศวกรรม (Engineering Strain)
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
ปั จจุบนั การพัฒนาวัสดุ ได้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ องซึ่ งวัสดุประกอบเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่
สามารถน าไปใช้ง านได้ห ลากหลายทั้ง ในอุ ต สาหกรรมการบิ น อวกาศ และรถยนต์ เนื่ อ งจาก
คุณสมบัติทางกลของวัสดุประกอบมีค่าอัตราส่ วนความแข็งแรงต่อน้ าหนักสู ง (high strength weight
ratio ) สามารถปรับความแข็งแรงตามทิศทางที่รับภาระได้ จึงทาให้วสั ดุประกอบถูกนามาประยุกต์
เป็ นโครงสร้ างร่ วมส่ วนหน้าของรถยนต์ ดังตัวอย่างในภาพที่ 1.1 (ก) ในการป้ องกันความเสี ยหาย
ของโครงสร้ า งห้ อ งผูโ้ ดยสารภายใต้ก ารชน ซึ่ งบริ เวณดัง กล่ าวเป็ นบริ เวณที่ ส ร้ า งอัน ตรายแก่
ผูโ้ ดยสารรถยนต์จากแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้น ในกรณี ที่เกิดการชนพลังงานที่เกิดจากการชนจะทา
ให้โครงสร้ างเกิ ดการยุบตัว พลังงานจะถูกถ่ายเทมายังห้องผูโ้ ดยสารตามโครงสร้างที่ยุบตัวเข้ามา
กระแทก สร้างอันตรายต่อผูโ้ ดยสารมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั พลังงานที่เหลืออยู่ การพัฒนาโครงสร้าง
ให้มีความปลอดภัยอย่างสู ง เนื่ องจากการแรงจากการชนหรื อแรงกระแทกของยานพาหนะ และ
โครงสร้างป้ องกันความปลอดภัยตามริ มถนน เช่น แผงกั้นบริ เวณทางโค้ง ดังภาพที่ 1.1 (ข) แผงกั้น
บริ เวณขอบสะพาน และป้ ายสัญญาณ เป็ นสิ่ งสาคัญ การทาให้โครงสร้ างเหล่านี้ แข็งแรงขึ้นเพื่อลด
ความเสี่ ยงของอุบตั ิเหตุ ซึ่ งทาให้เกิดความสู ญเสี ยชีวติ ของผูข้ บั ขี่ ดังนั้นในการออกแบบทางด้านการ
กระแทกของโครงสร้าง ตัวแปรที่มีความสาคัญ ได้แก่ แรงสู งสุ ดที่มีค่าน้อยที่สุดและความสามารถ
การดู ดซับ พลังงานที่ มี ค่ าสู งสุ ดของโครงสร้ างเป็ นสิ่ งที่ ต้องการ นอกจากนั้น ผูอ้ อกแบบยัง ต้อง
พยายามเลือกใช้ขนาด รู ปร่ าง ชนิดวัสดุ และพฤติกรรมความเสี ยหายของโครงสร้างให้เป็ นตามความ
ต้องการตามเงื่อนไขของตัวแปรดังกล่าวข้างต้น

(ก) ตัวดูดซับพลังงานที่เสริ มในกันชนรถยนต์
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(ข) ลักษณะการเสริ มแรงของแผงกั้นบนริ มถนน
ภำพที่ 1.1 แสดงตัวดูดซับพลังงานทาหน้าที่ดูดซับพลังงานของโครงสร้างจากแรงกระแทก
โดยทัว่ ไปโครงสร้างยานพาหนะ มักจะทาด้วยโลหะ แต่ขอ้ เสี ยของวัสดุเหล่านี้ เมื่อถูก
ใช้ไประยะหนึ่ ง จะเกิ ดการชารุ ดและพังทลายไป อีกทั้งต้นทุ นที่ ใช้ในการผลิ ตค่อนข้างสู ง ดังนั้น
วัสดุประกอบเสริ มแรง (Fiber reinforced composite, FRP) จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง ซึ่ งวัสดุเหล่านี้ มี
คุณสมบัติที่สาคัญ คือ น้ าหนักเบา ความแข็งสู ง ความสามารถในการดูดซับพลังงานสู ง ทนต่อแรง
กระทาซ้ าๆ ได้ดี ทนต่อการกัดกร่ อน ไม่เหนี่ ยวนาทางไฟฟ้ าและสนามแม่เหล็ก เป็ นต้น การศึกษานี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของท่อไฟเบอร์ กลาสภายใต้แรงกระทาแบบกึ่ ง
คงที่ และกระแทกในแนวแกน ชิ้ นงานที่ ใช้ในการทดลองถู กขึ้ นรู ป ด้วยมื อ (Hand lay-up) โดยมี
ลักษณะมุมไขว้ที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาแสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลของเส้นใยแก้วต่อพลังงานดูด
ซับ ลักษณะการเสี ยหายของชิ้นงาน และความสามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะ อีกทั้งยังเป็ น
การสร้างมาตรฐานของการผลิตและออกแบบโครงสร้างยานพาหนะต่อไปในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อหาคุณสมบัติวสั ดุทางวิศวกรรมของวัสดุประกอบเสริ มแรง FRP
1.2.2 เพื่อหาความสามารถการดูดซับพลังงานและกลไกความเสี ยหายของท่อที่ทาด้วย
วัสดุประกอบเสริ มแรง ที่มีจานวนด้านแตกต่างกัน
1.2.3 เพื่อศึกษาตัวแปรที่สาคัญ เช่น ความหนาและ มุมเฉี ยงของท่อ
1.2.4 เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพของแรงระหว่างแรงสู งสุ ดต่อแรงเฉลี่ยและค่าการดูดซับ
พลังงานจาเพาะ
1.2.5 เพื่อศึกษาผลตอบสนองระหว่างแรงและระยะยุบตัวของท่อ
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1.2.6 เพื่อทาการเปรี ยบเทียบท่อหน้าตัดสี่ เหลี่ยมในแต่ละรู ปร่ างที่มีจานวนด้านแตกต่าง
กัน ที่มีค่าประสิ ทธิ ภาพของแรงและค่าการดูดซับพลังงานจาเพาะดีที่สุด
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อหน้าตัดสี่ เหลี่ยมทรงเรี ยว
ที่ทาด้วยวัสดุประกอบเสริ มแรง ภายใต้แรงกดตามแนวแกนแบบสถิตยศาสตร์ ซึ่ งขอบเขตของ
โครงการวิจยั นี้ประกอบด้วย
1.3.1 กรณี แรงที่กระทาแบบกึ่งคงที่
1.3.1.1 ความเร็ วในการกด คือ 10 mm/min
1.3.1.2 ระยะยุบของชิ้นงานทรงกรวยคือ 180 mm และทรงกระบอก 60 mm
1.3.1.3 ชิ้นงานถูกวางบนเครื่ องทดสอบโดยไม่มีอุปกรณ์จบั ยึดที่ฐาน
1.3.1.4 เป็ นการกดในแนวแกนด้วยแรงที่กระทาแบบกึ่งคงที่
1.3.2 กรณี แรงกระแทก
1.3.2.1 ความเร็ วในการกระแทก คือ 7 m/s
1.3.2.2 ระยะห่างของค้อนก่อนปล่อยคือ 2.5 m
1.3.2.3 ชิ้นงานถูกวางบนเครื่ องทดสอบโดยไม่มีอุปกรณ์จบั ยึดที่ฐาน
1.3.2.4 น้ าหนักของหัวค้อนกรณี ทรงกรวยคือ 30 kg และกรณี ทรงกระบอก 45 kg
1.3.3 ชิ้นงานทดลอง
1.3.3.1 ทรงกรวย
1) ท่อหน้าตัดสี่ เหลี่ ยม ทาด้วยวัสดุ ประกอบเสริ มแรง FRP ประเภท เส้น
ใยแก้ว (Fiber glass) ผสมเรซินโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็ นวัสดุประกอบที่นิยมใช้ในทางวิศวกรรม
2) การขึ้ น รู ป ของท่ อ ที่ ท าด้วยวัส ดุ ป ระกอบเสริ ม แรง จะท าโดยใช้มื อ
(Hand lay-up technique)
3) ท่ อ หน้ า ตัด สี่ เหลี่ ย มมี ข นาดคื อ ความกว้างคื อ 50 mm. ความยาวคื อ
100 mm ความสู งคือ 300 mm ความหนา 1.5, 2.0 และ 2.5 mm มุมเฉี ยงเท่ากับ 5, 10 และ 15 องศา
1.3.3.2 ทรงกระบอก
1) ชิ้นงานมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคือ 50 mm. ความยาวคือ 100 mm.
หนา 2 mm.

4
2) ชิ้นงานที่ใช้ทดลองมีมุมไขว้แตกต่างกัน 3 แบบ คือ ชิ้นงาน A มีมุมไขว้
[(0/90)/(0/90)/(0/90)] ชิ้ น งาน B มี มุ ม ไขว้ [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] และชิ้ น งาน C มี มุ ม ไขว้
[(45/-45)/(0/90)/(45/-45)] ตามลาดับ
1.3.4 ตัวแปรที่สาคัญในการศึกษา ได้แก่ ความหนาและ มุมเฉี ยงของท่อ
1.3.5 ผลการทดลองที่ได้รับ ประกอบด้วย ผลตอบสนองระหว่างแรงกดกับระยะยุบตัว
ของท่อและศึกษากลไกความเสี ยหายเนื่องจากการชนของท่อ
1.3.6 หาประสิ ท ธิ ภ าพของแรงคื อแรงสู ง สุ ด ต่ อแรงเฉลี่ ย และค่ าการดู ด ซับ พลังงาน
จาเพาะ
1.3.7 เปรี ยบเทียบความสามารถการดูดซับพลังงานจาเพาะและประสิ ทธิ ภาพของแรง
ของท่อที่มีดา้ นแตกต่างกัน
1.3.8 การสร้ า งแบบจ าลองด้ว ย FEA โดยใช้โ ปรแกรม ABAQUS ใช้ เฉพาะกับ ท่ อ
ทรงกระบอกเท่านั้น
1.4 ผลสำเร็จและควำมคุ้มค่ ำของกำรวิจัยทีค่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ได้ตวั ดูดซับพลังงานที่มีคา่ การดูดซับพลังงานและประสิ ทธิ ภาพของแรงที่สูง
1.4.2 เป็ นแนวทางในการออกแบบของวิศวกร ที่จะใช้ในการออกแบบเกี่ ยวกับปั ญหา
ของแรงกระแทก เช่น การชนของยานพาหนะ ที่จะช่วยลดการเสี ยชีวติ ของผูข้ บั ขี่
1.4.3 ได้ตวั ดูดซับพลังงานที่มีน้ าหนักเบาและความแข็งแรงสู ง
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บทที่ 2
ข้ อมูลพืน้ ฐาน ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 วัสดุประกอบ (Composites material) [1]
ปั จจุบนั พัฒนาการด้านวัสดุ ได้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง นอกจากกลุ่มพอลิ เมอร์ โลหะและ
เซรามิคแล้ว ยังมีวสั ดุที่สามารถจัดได้เป็ นอีกกลุ่มใหญ่เพิ่มเติมจากสามกลุ่มหลักข้างต้นคือกลุ่ม วัสดุ
ประกอบ คือ “วัสดุ ที่เกิ ดจากการรวมกันหรื อผสมกันขององค์ประกอบ (จุลภาคหรื อมหภาค) ที่ มี
สมบัติทางเคมีและโครงสร้างที่ต่างกันตั้งแต่สององค์ประกอบขึ้นไป” ซึ่ งองค์ประกอบที่มาผสมกัน
เหล่ านั้น จะไม่ ล ะลายเข้าเป็ นเนื้ อเดี ย วกัน โดยวัส ดุ ป ระกอบที่ ไ ด้เป็ นวัส ดุ ที่ มี โครงสร้ างใหม่ ซ่ ึ ง
โดยทัว่ ไปและจะมีสมบัติที่ดีกว่าวัสดุตน้ ทางที่นามาผสมกัน
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการท าวัส ดุ ป ระกอบเพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งวัส ดุ ที่ มี ส มบัติรวมเหนื อกว่า
สมบัติของแต่ละองค์ประกอบ หรื อเป็ นไปตามต้องการโดยไม่สามารถหาได้จากการใช้องค์ประกอบ
ใดองค์ประกอบหนึ่งเพียงองค์ประกอบเดียว องค์ประกอบในวัสดุประกอบที่สาคัญแบ่งออกเป็ น
2 ส่ วนคื อ เมทริ ก ซ์ (Matrix) และส่ วนเสริ ม แรง (Reinforcement) ประโยชน์ ข องวัส ดุ ป ระกอบ
สามารถนาไปใช้งานได้หลากหลายทั้งในอุตสาหกรรมการบิน กีฬา ก่อสร้าง เคมีและอื่นๆ
2.2 เมทริกซ์ และวัสดุเสริมแรง (Matrices and Reinforcements)
2.2.1 เมทริกซ์ (Matrices)
เมทริ กซ์ คือวัสดุ หรื อองค์ประกอบของวัสดุ ประกอบที่ มีเฟสต่อเนื่ อง โดยทัว่ ไป
สาหรับวัสดุ ประกอบแล้วจะมีปริ มาณมากกว่าส่ วนเสริ มแรง แต่ก็ไม่เสมอไป เมทริ กซ์ทาหน้าที่ท้ งั
เป็ นที่อยู่ ปกป้ องและยึดเหนี่ ยวส่ วนเสริ มแรงรวมทั้งถ่ายทอดภาระจากภายนอกที่กระทาไปยังส่ วน
เสริ มแรงซึ่ งส่ วนใหญ่รับภาระได้มากกว่าส่ วนของเมทริ กซ์ วัสดุ ที่ใช้ทาเมทริ กซ์ เช่ น พอลลิ เมอร์
โลหะ เซรามิค และคาร์บอน เป็ นต้น สาหรับกลุ่มพอลิเมอร์ ที่ใช้ทาเมทริ กซ์ประกอบด้วยทั้ง
เทอร์ มอเซ็ ต (thermosets) เทอร์ มอพ ลาส ติ ก (thermoplastics) และยาง (rubbers) ซึ่ งข้ อ มู ล
เปรี ยบเทียบสมบัติของเทอร์มอเซ็ตและเทอร์มอพลาสติกดังแสดงในตารางที่ 2.1 แต่ละกลุ่มของเมท
ริ กซ์ขา้ งต้นสามารถเลือกใช้วสั ดุได้หลายๆ ชนิดเช่น
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2.2.1.1 กลุ่มเทอร์ มอเซ็ต ได้แก่ อีพอกซี พอลิเอสเทอร์ พอลิไอไมด์ และฟี โนลิค
เป็ นต้น ตารางที่ 2.2 แสดงสมบัติต่างๆ ของเทอร์ มอเซ็ต
2.2.1.2 กลุ่ ม เทอร์ ม อพลาสติ ก ได้แก่ อคริ ลิ ค ไนล่ อน พอลิ ส ไตรี น พอลิ เอธิ ลี น
และพอลิอีเธอร์อีเธอร์คีโตน เป็ นต้น
2.2.1.3 กลุ่มยาง ได้แก่ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ตัวอย่างเช่น ยางบิวทาได
อีน สไตรี น ไอโซพรี น และ ไนโตรล์หรื อยางเอ็นบี อาร์ ซึ่ งเป็ นโคพอลิเมอร์ ของอะคริ โลไนโตรล์
และบิวตาไดอีน เป็ นต้น
ตารางที่ 2.1 เปรี ยบเทียบช่วงของสมบัติระหว่างเทอร์ มอเซ็ตและเทอร์ มอพลาสติก [1]
Properties
Young’s modulus (GPa)
Tensile strength (MPa)
Flexural toughness

Thermosets
1.3-6.0
20-180

Thermoplastics
1.0-4.8
40-190

05.-1.0
0.02-0.2
50-450

1.5-6.0
0.7-6.5
25-230

1

klc ( MPa.m 2 )
1
2

Glc (kJ / m )

Maximum service temperature (°C)
ตารางที่ 2.2 เปรี ยบเทียบสมบัติของเทอร์ มอเซ็ตต่างๆ [1]
Properties

Epoxy

Polyester

Phenolics

Polyamides

Density ( Mg / m3 )
Young’s modulus (GPa)
Tensile strength (MPa)
Flexural toughness

1.1-1.4
2.1-6.0
35-90

1.1-1.5
1.3-4.5
45-85

1.3
4.4
50-60

1.2-1.9
3-3.1
80-190

0.6-1.0
0.02
55-110
120-190

0.5
100-200
-

45-110
-

0.3-0.39
14-90
-

1

klc ( MPa.m 2 )
1

Glc (kJ / m 2 )

Thermal expansion ( (106 K 1 )
Glass trans. Temp. (°C)
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2.2.2 ส่ วนเสริมแรง (Reinforcements)
เป็ นวัสดุ หรื อตัวเติมที่ ใช้เพื่ อปรั บปรุ งสมบัติต่างๆ ของเมทริ กซ์ เช่ น ความแข็ง
(hardness) ความแข็งแรง (strength) และความแข็งเกร็ ง (stiffness) ให้เพิ่ มขึ้นซึ่ งบางครั้ งเรี ยกวัส ดุ
หรื อตัวเติมนี้ ว่าตัวเสริ มประสิ ทธิ ภาพหรื อเสริ มแรง (rienforcement) ถ้าบรรลุวตั ถุประสงค์ขา้ งต้น
ซึ่ งเป็ นได้ท้ งั สารเคมีที่มีอนุ ภาคที่เล็กมากและเส้นใยเสริ มแรงต่างๆ แต่บางกรณี พบว่าสัดส่ วนที่เติม
ลงในเมทริ กซ์เหนี ยวกว่าส่ วนของเมทริ กซ์ มักเรี ยกกันทัว่ ไปว่า ตัวเติมไม่เสริ มประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
เสริ มแรง (inert filler or non-reinforcing filler) นิ ยมใช้เพื่อลดต้นทุ นการผลิ ต ได้แก่ ดิ นขาว (clay)
แป้ ง แคลเซียมคาร์บอเนต โลหะที่เติมลงในเมทริ กซ์ของเซรามิค ตลอดถึงยางที่เติมในพลาสติก
เป็ นต้น
ในด้านการใช้งานแล้ววัสดุประกอบที่สาคัญที่สุดได้แก่วสั ดุประกอบที่เสริ มแรง
ด้วยเส้ นใย เส้ นใยที่ ใช้มีหลากหลายชนิ ดดังตัวอย่างของเส้ นใยและสมบัติแสดงไว้ในภาพที่ 2.1
จุดมุ่งหมายของการทาวัสดุประกอบประเภทนี้ เพื่อให้มีความแข็งแรงและแข็งเกร็ งสู งในน้ าหนักอัน
จากัด โดยมัก แสดงในรู ป ของความแข็งแรงจาเพาะ (specific strength) และความแข็งเกร็ งหรื อ
มอดูลสั จาเพาะ (specific stiffness or modulus) ดังแสดงในภาพที่ 2.2 ดังนั้นวัสดุ ประกอบที่มีความ
แข็งแรงและแข็งเกร็ งจาเพาะสู งสามารถทาจากเมทริ กซ์และเส้นใยที่มีน้ าหนักเบาได้ อย่างไรก็ตาม
ความยาวของเส้นใยและการจัดเรี ยงตัวเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อสมบัติของวัสดุประกอบเช่นกัน

ภาพที่ 2.1 เปรี ยบเทียบเส้นใยเสริ มแรงชนิ ดต่างๆ [1]
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ภาพที่ 2.2 ความแข็งแรงและความแข็งเกร็ งจาเพาะของวัสดุที่ทาจากเส้นใยชนิดต่างๆ [1]
2.3 การขึน้ รู ปแบบทาด้ วยมือ (Hand Lay-up Molding)
เป็ นการบวนการขึ้นรู ปที่ทาได้ง่าย ต้นทุนถูกแต่เป็ นกระบวนการที่ใช้เวลาและแรงงาน
มาก สามารถท าได้โดยการวางส่ วนเสริ ม แรง (โดยทัว่ ไปเป็ นเส้ นใย) ลงในแม่ พิ มพ์และทาทับ
ด้วยเรซิ่ นพร้อมกับใช้ลูกกลิ้งรี ดให้เรซิ่ นซึ มผ่านลงในช่องว่างของตัวเสริ มแรง ดังแสดงในภาพที่ 2.3
การขึ้นรู ปสามารถทาซ้ าๆ หลายๆ ชั้นเพื่อให้ได้ความหนาตามที่ตอ้ งการ ในการทาวัสดุประกอบใช้
สาหรับอากาศยานมักใช้วิธีน้ ี ในการขึ้ นรู ปเบื้ องต้นก่ อนใช้เครื่ องอัดความดันและความร้ อน หรื อ
ห้องบ่มอัดความดัน (autoclave) ต่อไป วิธีการนี้ยงั มีขอ้ ดีในเรื่ องการจัดเรี ยงเส้นใยที่ทาได้ง่าย ตลอด
ถึงทาชิ้นงานที่รูปทรงซับซ้อนได้ แต่ส่วนใหญ่มกั จะใช้ข้ ึนรู ปผลิตภัณฑ์วสั ดุคอมพอสิ ททัว่ ๆไป เช่น
เรื อไฟเบอร์ กลาสและอ่างอาบน้ า เป็ นต้น

ภาพที่ 2.3 การขึ้นรู ปแบบทาด้วยมือและตัวอย่างชิ้นงาน [1]
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2.3.1 ขั้นตอนการขึน้ รู ป
2.3.1.1 เตรี ยมแม่แบบโดยการล้างทาความสะอาดผิวหน้าด้วยน้ าหรื อผ้าเช็ดทา
ความสะอาดก็ได้ แล้วปล่อยให้แห้ง
2.3.1.2 ขัดผิวหน้าด้วยขี้ผ้ งึ ขัดผิว เพื่อให้ผวิ หน้ามันเรี ยบ
2.3.1.3 ทาและขัดขี้ผ้ งึ เพื่อให้ผวิ หน้าเรี ยบและมันยิง่ ขึ้น และทาหน้าที่เป็ นตัว
ถอดแบบขั้นต้นด้วย
2.3.1.4 ทาหรื อพ่นสี ผวิ หน้าเจลโค๊ตแล้วทิง้ ให้แข็งตัว
2.3.1.5 วางผืนใยแก้วทับลงไป
2.3.1.6 ใช้แปรงหรื อลูกกลิ้งจุ่มโพลิเอสเตอร์ เรซิ นที่ผสมตัวเร่ งปฎิกิริยาแล้ว ทา
หรื อกลิ้งไปบนผืนใยแก้วให้ทวั่ ทิ้งให้โพลิเอสเตอร์ เรซิ่ นแข็งตัวจึงตัดขอบ แล้วใช้ผา้ ทรายลูบผิว
ด้านหยาบให้เรี ยบ
2.3.1.7 หากต้องการให้ชิ้นงานมีความหนาและมีความแข็งแรงมากขึ้น ให้วางผืน
ใยแก้วทับลงไปอีกและทาหรื อกลิ้งโพลิเอสเตอร์ เรซิ นจนทัว่ สลับกันจนได้ความหนาที่ตอ้ งการแล้ว
ปล่อยทิ้งไว้ให้แข็งตัว
2.3.1.8 ตัดขอบใยแก้วที่ยนื่ ออกมาจากแม่แบบ
2.3.1.9 เมื่อชิ้นงานแข็งตัวได้ที่แล้วจึงถอดชิ้ นงานออกจากแม่แบบ โดยใช้ลิ่มไม้
น้ าอัด หรื อลมอัด
2.3.1.10 ขัดตกแต่งขอบชิ้ นงานให้เรี ยบ แล้วนาไปประกอบหรื อต่อเติมชิ้ นส่ วน
อื่นๆ
2.4 การจัดเรียงตัวของเส้ นใย [2]
การเรี ยงตัวของเส้นใยภายในเมทริ กซ์น้ นั ทาได้หลายวิธีดว้ ยกัน กรณี เส้นใยที่มีขนาดสั้น
และเรี ยงตัวในเมทริ กซ์ไม่เป็ นระเบียบ จะทาให้ค่าอัตราส่ วนของความยาวต่อความโตต่า แต่การผลิต
ของวัสดุจะทาได้ง่าย โดยเฉพาะขั้นตอนการใส่ เส้นใยลงในเมทริ กซ์ อีกทั้งการกระจายตัวของความ
แข็งแรงก็จะมีอย่างสม่าเสมอตลอดในเนื้อของวัสดุผสมด้วย
เส้ น ใยที่ ย าวต่ อเนื่ องและเรี ยงตัว กัน ในทิ ศทางเดี ยวจะให้ คุณ สมบัติก ารกระจายตัวที่
ไม่สม่ าเสมอทัว่ ทุกด้าน หากเราต้องการวัสดุที่ตอ้ งการรับแรงหลายๆทิศทาง เราสามารถทาได้โดย
จัดเรี ยงทิศทางของเส้นใยที่มีมุมแตกต่างกัน โดยใช้ใยที่มีความยาวต่อเนื่อง ดังภาพที่ 2.4
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 2.4 (ก) การเรี ยงตัวกันของเส้นใยในทิศทางเดียว (ข) การเรี ยงตัวของเส้นใยในทิศทาง
ต่างกันเพื่อกระจายความแข็งแรงให้กบั ทุกๆด้าน [2]
2.5 กลศาสตร์ ของวัสดุประกอบ (Mechanics of Composites)
2.5.1 สั ดส่ วนนา้ หนักและสั ดส่ วนปริมาตร (Weight and Volume Fractions)
สมบัติโดยรวมส่ วนใหญ่ ของวัสดุ ประกอบเกี่ ยวข้องโดยตรงกับทั้งสมบัติและ
ปริ มาณของแต่ละองค์ประกอบที่ประกอบขึ้นเป็ นวัสดุประกอบนั้น สาหรับสัดส่ วนน้ าหนัก (Weight
fraction, wf) นั้น ทั่วไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการเตรี ย มปริ ม าณสาร ในการขึ้ น รู ป แต่ ส าหรั บ สั ด ส่ ว น
ปริ มาตร (volume fraction, vf) มักใช้ในการวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ของวัสดุ ประกอบมากกว่าการใช้
สั ด ส่ ว นน้ าหนั ก และสั ด ส่ ว นปริ ม าตรสั ม พัน ธ์ ก ับ น้ าหนั ก (W) และปริ ม าตร (V) ของแต่ ล ะ
องค์ประกอบ เมื่อ c แทนวัสดุประกอบ ƒ แทนส่ วนเสริ มแรง และ m แทนเมทริ กซ์ ดังนั้น

wf 

W
Wf
และ w m  m
Wc
Wc

(2.1)

vf 

Vf
Vm
และ v m 
Vc
Vc

(2.2)

และ
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จะได้วา่

wf  wm 1

(2.3)

Vf  Vm  1

(2.4)

และ

โดยที่ w f

คือ สัดส่ วนน้ าหนักของเส้นใย

w m คือ สัดส่ วนน้ าหนักของเมทริ กซ์

vf
vm
Wf

Wc
Wm

Vf
Vc
Vm

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

สัดส่ วนปริ มาตรของเส้นใย
สัดส่ วนปริ มาตรของเมทริ กซ์
น้ าหนักของเส้นใย
น้ าหนักของวัสดุประกอบ
น้ าหนักของเมทริ กซ์
ปริ มาตรของเส้นใย
ปริ มาตรของวัสดุประกอบ
ปริ มาตรของเมทริ กซ์

สัดส่ วนน้ าหนักและสัดส่ วนปริ มาตรสามารถโยงความสัมพันธ์ดว้ ยความหนาแน่นจาก

Wc  Wf  Wm

(2.5)

W  V

(2.6)

c Vc  f Vf  m Vm

(2.7)

และ

ดังนั้น
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 Vf
 Vc

c  f 


 Vm 
  m  

 Vc 

c  f Vf  m Vm

โดยที่  c
f
m

(2.8)

(2.9)

คือ ความหนาแน่นของวัสดุประกอบ
คือ ความหนาแน่นของเส้นใย
คือ ความหนาแน่นของเมทริ กซ์

และจาก

Vc  Vf  Vm

(2.10)

Wc

(2.11)

จากสมการ (2.10) จะได้

c



Wf



Wm



wf



wm

w f c

s

f

m

หรื อ

1

c

f

m

(2.12)

จากสมการ (2.4) และ (2.12) จะได้วา่
Vf 

และ

f

(2.13)
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Vm 

w m c

m

(2.14)

2.5.2 กลศาสตร์ จุลภาคของวัสดุประกอบ (Micromechanics of Composite Materials)
2.5.2.1 กลศาสตร์ จุลภาคสาหรับความแข็งเกร็ งของวัสดุ ประกอบเสริ มแรงด้วย
เส้นใย (Micromechanics For Fiber Reinforced Composites)
ในเบื้ อ งต้น นี้ จะวิ เคราะห์ ถึ ง กลศาสตร์ จุล ภาคส าหรั บ ความแข็ ง เกร็ ง
(Stiffness) ของวัสดุประกอบที่ประกอบขึ้นจาการเสริ มแรงด้วยเส้นใยวางในทิศใดทิศหนึ่ งเพียงทิศ
เดียว (unidirectional Composites) เพื่อนาไปสู่ การวิเคราะห์ ข้ นั สู งของวัสดุ ประกอบที่ มีการจัดเรี ยง
เส้นใยในหลายทิศทางและหลายๆชั้น (laminated Composites) ต่อไป
กล ศาส ตร์ จุ ล ภาคส าห รั บ ความ แข็ ง เกร็ งตาม แน วแกน เส้ น ใย
(Micromechanics for longitudinal stiffness) แบบจาลองการวิเคราะห์ดงั แสดงในภาพที่ 2.5 สมมติ
ให้เมทริ กซ์และเส้นใยสร้างพันธะยึดเหนี่ยวกันแบบสมบูรณ์ (Perfect Bonding) โดยไม่มีการลื่นไถล
ของผิวสัมผัสแยกจากกันเมื่อ Pc คือแรงที่กระทากับหน้าตัด  คือความเค้น และ A คือพื้นที่หน้าตัด
จากแบบจาลองข้างต้นความเครี ยดที่เกิดขึ้นในวัสดุประกอบ ความเครี ยดในเส้นใย และความเครี ยด
ในเมทริ กซ์มีค่าเท่ากัน จากแบบจาลองข้างต้นเขียนความสัมพันธ์ได้

c  f  m

(2.15)

โดยที่
c
f

m

คือ ความเครี ยดที่เกิดขึ้นในวัสดุประกอบ
คือ ความเครี ยดในเส้นใย
คือ ความเครี ยดในเมทริ กซ์

ภาระที่กระทาต่อเส้นใยและภาระที่กระทาต่อเมทริ กซ์ดงั แสดงในสมการ
ที่ (2.16) และ (2.17) ตามลาดับ
Pf  f A f

(2.16)

Pm m A m

(2.17)
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โดยที่ Pf
Pm
Pc

คือ ภาระที่กระทาต่อเส้นใย
คือ ภาระที่กระทาต่อเมทริ กซ์
คือ ภาระที่กระทาต่อวัสดุประกอบ

ส่ วนภาระที่กระทาต่อวัสดุประกอบ เขียนได้เป็ น

Pc c A c

(2.18)

Pc  Pf  Pm

(2.19)

C A c f A f m A m

(2.20)

เมื่อระบบอยูใ่ นภาวะสมดุล

ดังนั้น

C 

f A f m A m

Ac
Ac

ภาพที่ 2.5 แบบจาลองการวิเคราะห์กลศาสตร์ จุลภาคตามแนวแกนของเส้นใย [2]

(2.21)
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สาหรับเส้นใยความยาวเท่ากันและวางในแนวเดี ยวกันสัดส่ วนพื้นที่ของ
เส้นใยเท่ากับสัดส่ วนของปริ มาตรดังนั้น

Vf 

Af
A
และ Vm  m
Ac
Ac

(2.22)

จะได้วา่
c c Vf m Vm

(2.23)

เมื่ อการเปลี่ ยนแปลงอยู่ในช่ วงยืดหยุ่นเชิ งเส้ น (Linear elastic) และ Ec
คือมอดุลสั ของวัสดุประกอบตามแนวแกนเส้นใย ส่ วน Ef คือ มอดุลสั ของเส้นใยตามแนวแกน และ
Em คือมอดุลสั ของเมทริ กซ์จะได้
 c  E c  c ,  f  E f  f , m  E m  m

(2.24)

นาสมการ (2.24) แทนใน (2.23) จะได้วา่

E c c  E f f Vf  E m m Vm

(2.25)

E c  E f Vf  E m Vm

(2.26)

เมื่อ c f m ดังนั้น

ซึ่งสมการ (2.26) อยูใ่ นรู ปเดียวกับสมการของผสมดังที่กล่าวมาแล้วและ
เมื่อวัสดุประกอบมีองค์ประกอบของเส้นใยและเมทริ กซ์มากกว่าอย่างละหนึ่ งองค์ประกอบ สามารถ
เขียนเป็ นสมการทัว่ ไปได้เป็ น

E c   E f Vf   E m Vm
i

j

(2.27)
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หมายเหตุ : ส าหรับสมการ (2.27) จะใช้ได้ดีกบั การท านายผลจากการ
ทดสอบสมบัติการดึ งที่เส้นใยที่ยืดตัวเมื่อมีภาระกระทา แต่ในกรณี การอัดแล้วก่อให้เกิ ดการยุบตัว
ของเส้นใย (misalignment) ส่ งผลให้การทานายคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ งมาก
กลศาสตร์ จุ ล ภาคส าหรั บ ความแข็ ง เกร็ ง ตามแนวขวางแกนเส้ น ใย
(Micromechanics for transverse stiffness) เมื่อพิจารณาถึ งแรงหรื อความเค้น  c ที่กระทาต่อวัสดุ
ประกอบในแนวขวางกับแกนเส้ นใยดังแบบจาลองแสดงในภาพที่ 2.6 (ก) ซึ่ งเขี ยนส่ วนหน้าตัด
แทนใหม่ดว้ ยแบบจาลอง ดังรู ป 2.6 (ข) จากรู ปดังกล่าวจะเห็ นได้วา่ สัดส่ วนความยาวของหน้าตัด
เป็ นค่าเดียวกับสัดส่ วนปริ มาตร

 lf v f 
  
 lc v c 

ในกรณี น้ ีแรงหรื อความเค้นมีค่าคงที่ตลอดความยาวของ

หน้าตัด ส่ วนการยืดตัวตามแนวขวางเขียนได้เป็ น
(2.28)

c f m

โดยที่

c
f
m

คือ การยืดตัวตามแนวขวางของวัสดุประกอบ
คือ การยืดตัวตามแนวขวางเส้นใย
คือ การยืดตัวตามแนวขวางเมทริ กซ์
c l c f l f m l m

(ก)

(2.29)

(ข)

ภาพที่ 2.6 แบบจาลองการวิเคราะห์กลศาสตร์ จุลภาคตามแนวขวางกับแกนของเส้นใย [2]
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c  f

lf
l
 m m
lc
lc

(2.30)

เมื่อ
l
l
Vf  f และ Vm  m
lc
lc

(2.31)

c f Vf m Vm

(2.32)

เมื่อการเปลี่ยนแปลงอยูใ่ นช่วงยืดหยุน่ เชิงเส้น   ดังนั้น
c f

 Vf  m Vm
Ec Ef
Em

(2.33)

1
1 V V
  f m
E c E 22 E f E m

(2.34)

เมื่อ c f m ดังนั้น

กลศาสตร์ จุลภาคสาหรับความแข็งเกร็ งการเฉื อน (Micromechanics for
shear stiffness) ในท านองเดี ยวกับ การหามอดู ลสั ตามแนวขวาง การหามอดู ล ัสเฉื อนสามารถใช้
โมเดลแสดงในภาพที่ 2.7 และสมการสาหรับมอดูลสั เฉื อน ดังแสดงในสมการที่ (2.35) จะเห็นได้
ว่า G ขึ้นกับ G เป็ นหลัก (เช่นเดียวกับ E ที่ข้ ึนอยูก่ บั E นัน่ เอง) ในทางปฏิบตั ิแล้วค่า G อาจ
หาจากการคานวณด้วยค่า E และ V
12

m

22

f

m

f

f

1 Vf Vm
 
G 12 G f G m

(2.35)
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ภาพที่ 2.7 แบบจาลองการวิเคราะห์กลศาสตร์ จุลภาคสาหรับการเฉือน [2]
2.5.2.2 ค่าอัตราส่ วนปั วซอง (Poisson‘s Ratio,𝜈)
ในท านองเดี ย วกับ การหามอดู ล ั ส ตามแนวแกนของเส้ น ใย การหา
อัตราส่ วนปั วซองสามารถใช้โมเดลดังแสดงในภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 แบบจาลองการวิเคราะห์กลศาสตร์ จุลภาคสาหรับหาอัตราส่ วนปั วซอง [2]
จากแบบจาลองดังรู ปจะได้วา่
f  t f  22 f  t f  f f

(2.36)

m  t m  22 m  t m m m

(2.37)
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c  t c  22 c  t c  c c

จาก

c f m

(2.38)

และ c f m

ดังนั้น

เนื่องจาก

tf
 vf
tc

t c 12  t f f  t m m s

(2.39)

t
t
 12  f  f  m  m
tc
tc

(2.40)

t

m
และ t  v m
c

ดังนั้น
12  Vf  f  Vm  m

(2.41)

2.6 มาตรฐานสากลในการทดสอบรถยนต์ [3]
ในการศึกษาการเสี ยหายของโครงสร้างยานยนต์น้ นั ได้มีการศึกษาวิจยั อย่างจริ งจังและ
แพร่ หลายในต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานการทดสอบการชนแบบต่างๆ หรื อแม้แต่ในการทดสอบ
การชนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ในประเทศอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ยงั ได้มีการกาหนด
มาตรฐานในการทดสอบรถยนต์ไว้หลายมาตรฐาน เช่น มาตรฐานด้านความปลอดภัยของสหพันธ์
ยานยนต์ (Federal Motor Vehicle Safety Standard, FMVSS) มาตรฐานการประเมินและการทดสอบ
รถยนต์ใหม่ (New Car Assessment Program, NCAP) และมาตรฐานด้านความปลอดภัยบนทางด่วน
(Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) ซึ่ งอาจกล่าวได้วา่ การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง
ยานยนต์ภายใต้การชนกระแทกนั้นมีความสาคัญอย่างมากในปัจจุบนั ดังจะได้อธิบายในรายละเอียด
แต่ละมาตรฐานดังนี้
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2.6.1 มาตรฐานความปลอดภัยของสหพันธ์ ยานยนต์ (FMVSS)
เป็ นมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางรถยนต์และเริ่ มมีใช้ที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึ่ งเป็ นมาตรฐานในการทดสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์และเริ่ มใช้ครั้งแรกในปี 1968 โดยมาตรฐาน
ที่ใช้มีหลายประเภท ตัวอย่างเช่น มาตรฐานที่ 116 (Motor Vehicle Brake Fluids) ซึ่ งเป็ นข้อกาหนด
เกี่ยวกับระบบเบรกในรถยนต์ โดยมาตรฐานที่มีการใช้ครั้งแรกคือ มาตรฐานที่ 209 ซึ่ งกล่าวถึงความ
ปลอดภัยในการใช้เข็มขัดนิ รภัยกับผูโ้ ดยสารทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก และรถยนต์โดยสาร
เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีมาตรฐานการทดสอบแบบอื่นๆ อีกหลายข้อที่ไม่ได้กล่าวถึง ซึ่งเน้นเรื่ องของ
ความปลอดภัย เป็ นหลัก
2.6.2 มาตรฐานการประเมินและการทดสอบรถยนต์ ใหม่ (NCAP)
มาตรฐานการประเมินและทดสอบรถยนต์ใหม่น้ ี มีใช้หลายประเทศ ในหลายทวีป
เช่น ทวีปอเมริ กา ยุโรป ญี่ปุ่นและออสเตรเลีย โดยมีวธิ ี การทดสอบการชนในหลายลักษณะดังนี้
2.6.2.1 การทดสอบโดยการชนด้านหน้าแบบชนเต็ม (Full frontal crash) ในการ
ทดสอบนี้ จะใช้ความเร็ วในการชน 64 km/h (40 mph) โดยให้รถยนต์พุ่งเข้าชนกาแพงแบบเต็มหน้า
ด้วยความเร็ วที่กาหนดเพื่อดูความสามารถในการต้านทานความเสี ยหายและลักษณะของการเสี ยหาย
เพื่อวิเคราะห์ดูความแข็งแรงและเป็ นข้อมูลในการผลิตต่อไป ดังแสดงในภาพที่ 2.9 (ก)
2.6.2.2 การทดสอบโดยการชนด้านหน้าแบบครึ่ งหนึ่ง (Offset frontal crash) การ
ทดสอบการชนแบบนี้ จะใช้ความเร็ วในการชน 56 km/h (35 mph) มี วิธีการทดสอบคือ ให้รถวิ่ง
ชนกาแพงด้วยความเร็ วตามกาหนดโดยจะชนเพียงซี กเดียวเท่านั้น ดังแสดงในภาพที่ 2.9 (ข)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2.9 ลักษณะการทดสอบการชนด้านหน้าตามมาตรฐานการทดสอบรถยนต์ใหม่
(ก) การทดสอบการชนแบบเต็ม (ข) การทดสอบการชนแบบครึ่ ง [3]
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2.6.2.3 การทดสอบโดยการชนคนเดิ น เท้ า ในการทดสอบนี้ ความเร็ ว ที่ ใ ช้
ประมาณ 40 km/h (25 mph) เป็ นการทดสอบการชนคนเดินทางเท้าโดยสร้างหุ่ นจาลองจากนั้นให้
รถวิ่งเข้าชนตามความเร็ วที่กาหนดเพื่อสังเกตจุดที่จะเกิ ดอันตรายกับร่ างกายในส่ วนต่างๆ ดังแสดง
ในภาพที่ 2.10
2.6.2.4 การทดสอบโดยการชนด้านข้างมีวธิ ีการทดสอบคือให้รถวิง่ เข้าชนรถยนต์
อีกคันหนึ่งด้วยความเร็ ว 50 km/h (30 mph) ไปในทิศทางด้านข้างของรถทดสอบและในทิศทางมุม
ที่ต่างกันโดยรถคันที่ชนจะใช้เป็ นลักษณะ Rigid Body ดังแสดงในภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.10 มาตรฐานการทดสอบการชนคนเดินเท้าของการทดสอบรถยนต์ใหม่ [3]

ภาพที่ 2.11 มาตรฐานการทดสอบการชนด้านข้างของการทดสอบรถยนต์ใหม่ [3]
2.7 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษาการรับแรงกระแทก [4]
2.7.1 ภาระวิกฤติหรือภาระเสี ยหาย
ภาระวิก ฤติ (Critical load or Collapse load), Pcr หมายถึ ง ภาระครั้ งแรกที่ ท าให้
ชิ้นงานเกิดการเสี ยหายอย่างสังเกตเห็นได้ ณ จุดนี้ เป็ นตาแหน่งที่เส้นกราฟใน ภาพที่ 2.12 เริ่ มตกลง
หลังจากที่กราฟขึ้นสู งสุ ดในช่วงแรก ซึ่ งภาระวิกฤติน้ ี มีความสาคัญมากกับการออกแบบเพื่อไม่ให้
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ชิ้ นงานเกิ ดการเสี ยหายก่อนช่ วงเวลาที่เหมาะสม แต่ในบางครั้งภาระวิกฤติอาจจะมีค่าเท่ากับภาระ
สู งสุ ด ( Pmax ) ก็ได้ ในกรณี ของ ภาพที่ 2.12 นี้ จะเห็ นว่าภาระสู งสุ ดมีค่าเท่ากับภาระวิกฤติหรื ออาจ
กล่าวได้วา่ ค่าภาระวิกฤติก็คือ ค่าภาระที่สูงที่สุดครั้งแรกก่อนที่เส้นกราฟจะตกลงและหลังจากช่วงนี้
อาจมีค่าภาระสู งสุ ดที่สูงกว่าจุดนี้ก็ได้
P

Ee
Pmax

100%

Pu
Pmean

Ea   PdS  Pmean .S

0%

Smax

ภาพที่ 2.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าภาระและระยะยุบตัว (Load - Displacement Curve) [4]
2.7.2 ภาระสู งสุ ด
ภาระสู งสุ ด (Maximum load), Pmax หมายถึง ภาระสู งสุ ดที่เกิดขึ้นในกราฟของค่า
ภาระและระยะยุบตัวตลอดช่วงเวลาการเสี ยหายของชิ้นงาน ซึ่ งค่าของภาระสู งสุ ดควรจะอยูใ่ นช่วง
ที่เหมาะสมและไม่ตอ้ งสู งมากจนเกินไปเพราะจะทาให้อตั ราเร่ งไม่คงที่ เช่น การลดความเร็ วอย่าง
ทันทีทนั ใด อาจทาให้เกิดอันตรายต่อร่ างกายมนุษย์ดว้ ย
2.7.3 ภาระเฉลีย่
ภาระเฉลี่ย (Mean crushing load), Pmean หมายถึง ค่าของภาระเฉลี่ยตลอดการเสี ย
รู ปของโครงสร้างภายใต้การชนกระแทกจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว โดยมักเปรี ยบเทียบกับระยะยุบตัวของ
ชิ้นงาน ซึ่ งค่าภาระเฉลี่ยนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับค่าพลังงานที่โครงสร้างสามารถดูดซับได้ โดย
ทัว่ ไปแล้วค่าภาระเฉลี่ยควรมีค่าสู งเพื่อให้ได้ค่าพลังงานดูดซับที่สูงตามไปด้วย
2.7.4 พลังงานดูดซับ
พลังงานดูดซับ (Energy absorption), Ea หมายถึง ค่าพลังงานที่ชิ้นงานสามารถดูด
ซับได้ตลอดการชนกระแทกหรื อการยุบตัว ซึ่ งหาได้จากการรวมพื้นที่ใต้กราฟระหว่างภาระที่ใช้กบั
ระยะยุบตัวที่ได้จากการชนกระแทกของชิ้นงานหรื อโครงสร้าง จาก ภาพที่ 2.12 เป็ นกราฟแสดง ค่า
ภาระที่ใช้และระยะยุบตัวจากตัวอย่างการทดสอบการชนของเหล็กชนิ ดหนึ่ ง จากกราฟแสดงค่าตัว
แปรที่ เกิ ดขึ้นระหว่างการทดสอบ คือ ค่าการดูดซับพลังงานจากการชนของชิ้ นงาน สามารถหาได้
จากสมการที่ (2.42)
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(2.42)

Ea   PdS

โดยที่

Ea
P
dS

คือ พลังงานที่ชิ้นงานดูดซับไว้ได้
คือ ภาระที่กระทากับวัสดุชิ้นงาน
คือ การเปลี่ยนแปลงระยะยุบตัวของชิ้นงาน

จากภาพที่ 2.12 เนื่ อ งจากเส้ น กราฟของภาระและระยะการยุ บ ตัว ไม่ ค งที่
สม่ าเสมอตลอดระยะเวลาที่เกิ ดการชนกระแทก ดังนั้นในทางปฏิ บตั ิจึงแนะนาให้ใช้การประมาณ
จากค่าภาระเฉลี่ ยตามหลักของ mean - value theorem ในการหาค่าการดูดซับพลังงานของวัสดุ จาก
การชนกระแทก ซึ่ งหาค่าได้โดยใช้สมการที่ (2.43)
Ea  Pmean .S

(2.43)

2.7.5 พลังงานดูดซับจาเพาะ
พลังงานดูดซับจาเพาะ (Specific energy absorption) Es หมายถึง ค่าการดูดซับ
พลังงานของโครงสร้างหนึ่งๆ เทียบกับน้ าหนักของตัวโครงสร้างเอง ในการหาค่าการดูดซับพลังงาน
จาเพาะที่เกิดจากการชนกระแทกนั้น ต้องคานึ งถึงปั จจัยหลายอย่างที่มีอิทธิ พลต่อการชน ปกติทวั่ ไป
ชิ้นงานจะสามารถดูดซับพลังงานได้ตามความสามารถของตัวมันเอง เมื่อชิ้นงานเริ่ มดูดซับพลังงาน
จากการชนกระแทก ตัวมันเองจะเริ่ มยุบตัวหรื อพับตัวจนกระทัง่ ไม่สามารถยุบตัวต่อได้อีก ลักษณะ
เช่ นนี้ หมายถึง วัสดุ ชิ้นงานนั้นได้ดูดซับพลังงานได้เต็มที่แล้ว ดังนั้นแรงที่เหลื ออยูก่ ็จะถูกส่ งไปยัง
ชิ้นส่ วนที่เราต้องการปกป้ องให้ความปลอดภัย เช่นร่ างกายของมนุ ษย์ในห้องผูโ้ ดยสาร ปกติแล้วเรา
มักพิจารณาการดูดซับพลังงานโดยเทียบกับมวลของตัวโครงสร้างเอง เพื่อไม่ให้ชิ้นงานมีมวลมาก
เกินไปกล่าวคือ แม้วา่ ชิ้นงานจะสามารถดูดซับพลังงานได้มากแต่ถา้ ชิ้นงานมีมวลที่มากเกินไปก็อาจ
ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างบางชนิ ด ตัวอย่างเช่น โครงสร้างของรถยนต์หรื อยานพาหนะอื่นๆ ซึ่ งค่า
พลังงานดูดซับจาเพาะสามารถหาได้จากสมการที่ (2.44)
Es 

โดยที่
Es

คือ การดูดซับพลังงานจาเพาะ

 PdS  P

.S
mass
mean

mass

(2.44)
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Pmean
S

คือ ภาระเฉลี่ย
คือ ระยะที่วสั ดุชิ้นงานยุบตัวได้จากเริ่ มต้นจนถึงจุดสุ ดท้าย

2.8 หลักการของระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ [5]
การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม มีส่วนอย่างมากในการสร้างเสริ มปรับปรุ งความเป็ นอยู่
ของมนุ ษย์ให้ดียิ่งขึ้ น ปรากฏการณ์ เกิ ดขึ้ นสามารถอธิ บายได้จากกฎเกณฑ์ทางฟิ สิ กส์ และท าการ
ประดิ ษฐ์ข้ ึ นมาในลักษณะของสมการต่างๆได้ ซึ่ งอาจอยู่ในรู ป แบบสมการอนุ พ นั ธ์ (Differential
Equation) หรื อในรู ปแบบของสมการอินทริ กลั (Integral Equation) เป็ นต้น โดยปกติแล้วปั ญหานั้น
จะประกอบด้วยสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ที่สอดคล้องกัน รวมทั้งเงื่ อนไขขอบเขตและเงื่ อนไขเริ่ มต้นที่
เหมาะสม ค่าของผลเฉลยแม่นตรงซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ที่แท้จริ งของปั ญหาดังกล่าว จะประกอบด้วยค่า
ของตัวแปรที่มีขนาดต่างๆกันและเปลี่ ยนแปลงไปตามตาแหน่ งต่างๆของรู ปร่ างปั ญหานั้น หรื อค่า
ผลเฉลยแม่นตรงประกอบด้วยค่าต่างๆทั้งหมดนับเป็ นจานวนอนันต์ค่าแทนที่จะทาการหาค่าแม่น
ตรงที่ประกอบด้วยค่าจานวนมากต่างๆ ดังกล่าวซึ่ งปั ญหาในทางปฏิบตั ิจะทาไม่ได้ หลักการคือ ทา
การเปลี่ยนค่าแม่นตรงทั้งหมดที่มีจานวนอนันต์ค่านี้ มาเป็ นค่าโดยประมาณที่มีจานวนที่นบั ได้ ด้วย
การแบ่งรู ปร่ างลักษณะของปั ญหานั้นออกเป็ นเอลิเมนต์ ซึ่ งมีขนาดต่างๆกัน ผลเฉลยโดยประมาณ
ของแต่ละเอลิ เมนต์น้ นั จาเป็ นต้องสอดคล้อง กับสมการเชิ งอนุ พนั ธ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กาหนดมา
ให้สาหรับปั ญหานั้นๆ ซึ่ งหมายความว่าหลักการของระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ จะเริ่ มต้นจากการ
พิจารณาแต่ละเอลิ เมนต์ แล้วทาการสร้ างสมการสาหรับแต่ละเอลิ เมนต์ แสดงตัวอย่างของรู ปร่ าง
เมซและเอลิ เมนต์ โดยสมการที่ ส ร้ างขึ้ นมานั้นจาเป็ นต้องสอดคล้องกับ สมการเชิ งอนุ พ นั ธ์ ข อง
ปั ญหาที่พิจารณาอยู่น้ นั ฉะนั้นจึงนาสมการของแต่ละเอลิ เมนต์ที่สร้ างขึ้ นมาได้น้ ี ประกอบกันเข้า
ก่อให้เกิ ดระบบสมการชุ ดใหญ่ ซึ่ งความหมายทางกายภาพของการทาเช่ นนี้ ก็คล้ายกับการนาเอา
ทุ กๆเอลิ เมนต์ มารวมกันเข้า ก่อให้เกิ ดเป็ นรู ปร่ างลักษณะของปั ญหาทั้งหมด จากนั้นจึ งประยุกต์
เงื่ อนไขขอบเขตที่ ก าหนดมาให้ ล งในสมการชุ ดใหญ่ น้ ี แล้วจึ ง ท าการแก้ระบบสมการทั้ง หมด
ก่อให้เกิดผลเฉลยโดยประมาณที่ตอ้ งการตามตาแหน่งต่างๆ ของรู ปร่ างปั ญหา
2.8.1 ขั้นตอนพืน้ ฐานของระเบียบวิธีไฟไนต์ เอลิเมนต์ มีดงั นี้
2.8.1.1 ขั้นตอนของการเตรี ยมแบบจาลอง (Preprocessing phase)
1) การสร้างรู ปร่ างของแบบจาลอง (Geometric construction)
2) การแบ่งโดเมนของแบบจาลองออกเป็ นเอลิเมนต์ยอ่ ยๆต่อกันโดยแต่
เอลิเมนต์จะประกอบไปด้วยโหนด (Discretization)
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2.8.1.2 การกาหนด shape function ซึ่ งแสดงถึ งพฤติ ก รรมทางกายภาพของเอลิ
เมนต์หรื อผลเฉลยของเอลิเมนต์
1) สร้างสมการสาหรับเอลิเมนต์
2) กาหนดค่าเงื่อนไขเริ่ มต้น สภาวะโหลดและสภาวะขอบเขตให้กบั
ปัญหา
3) กาหนดคุณสมบัติของวัสดุ (Material properties)
2.8.1.3 ขั้นตอนการหาคาตอบ (Solution phase) การแก้หาคาตอบของสมการซึ่ ง
อยูใ่ นรู ปสมการเชิงเส้นหรื อสมการไม่เชิงเส้น ซึ่งคาตอบคือค่าการ กระจัดที่โหนดต่างๆ
2.8.1.4 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Post processing phase) การวิเคราะห์ หาผลลัพ ธ์ที่
เราสนใจเพิม่ เติมเช่นเราอาจอยากจะทราบค่าความเค้นหลัก เป็ นต้น
2.8.2 โปรแกรม FEA ทีใ่ ช้ ในการศึกษา (ABAQUS) [3]
งานวิจยั นี้ ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง FEA ชื่อ ABAQUS เป็ นเครื่ องมือหลักในการ
วิจยั ดัง นั้น จึ ง ควรท าความเข้า ใจกับ การใช้ง านโปรแกรมนี้ เสี ย ก่ อ น โปรแกรม ABAQUS เป็ น
โปรแกรมคานวณที่อาศัยหลักการของ FEA ในการคานวณและวิเคราะห์ผล เป็ นหนึ่ งในโปรแกรม
ด้าน FEA ที่นิยมใช้งานทั้งในส่ วนของงานวิจยั และภาคอุตสาหกรรม สามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น ปั ญหาด้านการชน การสั่นสะเทือน ความร้อน ของไหล และการ
เสี ยหายแบบต่างๆ เป็ นต้น โปรแกรมนี้ประกอบไปด้วยส่ วนหลักของโปรแกรมที่สาคัญดังนี้
2.8.2.1 ส่ วนของการสร้างแบบจาลอง
ในส่ วนนี้เป็ นการสร้างแบบจาลองขึ้นเพื่อเตรี ยมการทดสอบ โดยสามารถ
ท าได้ 2 แบบ คื อ แบบแรกโดยการใช้ ABAQUS/CAE ซึ่ งมี ล ัก ษณะที่ ค ล้า ยกับ การเขี ย นรู ป ใน
โปรแกรมเขี ยนแบบหรื ออาจจะเขี ยนจากโปรแกรมที่ เกี่ ยวกับทางด้านการเขี ยนแบบ (CAD) เช่ น
Solid Work ก็ได้ แล้วจึงดึ งเข้ามาใช้ในโปรแกรม ABAQUS/CAE แบบที่สองเขียนโดยการใช้คาสั่ง
ในภาษาของโปรแกรม ABAQUS โดยจะเขียนในลักษณะเป็ น Text File Format หรื อเรี ยกว่า Input
File ซึ่งไฟล์ที่ได้จะมีนามสกุลเป็ น *.inp ตัวอย่างหน้าจอของ ABAQUS/CAE แสดงดังรู ป (2.13)
ในส่ วนนี้ นอกจากจะต้องสร้างภาพของโครงสร้างให้มีขนาดและลักษณะเหมือนจริ งแล้ว ยังต้องทา
การใส่ เงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณสมบัติของวัสดุ เงื่อนไขขอบเขต ลักษณะของภาระที่กระทา
เงื่ อนไขของผิวสั ม ผัส ชนิ ด ของเอลิ เมนต์ จานวนของเอลิ เมนต์ ชนิ ด ของการวิเคราะห์ ข้อมู ลที่
ต้องการเก็บ เป็ นต้น ซึ่ งเงื่อนไขทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรมจะมีผลต่อการคานวณและผลที่ได้จากการ
คานวณ ดังนั้นคณะวิจยั จึงได้ทาการทดสอบเพื่อหาคุ ณสมบัติต่างๆที่จาเป็ น และทาการสอบเที ยบ
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โปรแกรมกับผลการทดลองเพื่อให้มนั่ ใจว่าผลการคานวณด้วยแบบจาลองทางคอมพิวเตอร์ สามารถ
ใช้งานได้จริ ง

ภาพที่ 2.13 แสดงลักษณะหน้าจอของโปรแกรม ABAQUS/CAE
2.8.2.2 ส่ วนของการคานวณผล
ส่ วนนี้ คือขั้นตอนการประมวลผล โดยโปรแกรมจะนาข้อมูลและเงื่อนไข
ที่สร้างไว้ในแบบจาลองมาทาการคานวณและประมวลผลตามวิธีการที่ได้เขียนไว้ในโปรแกรมส่ วน
แรก ในส่ ว นนี้ สามารถท าได้ส องวิ ธี คื อ วิ ธี แ รกโดยใช้ ABAQUS/CAE วิ ธี ที่ ส องโดยการใช้
ABAQUS/Command ซึ่ งโปรแกรมจะทาการคานวณค่าตามที่ได้กาหนดเงื่อนไขและขอบเขตของตัว
แปรต่างๆ
2.8.2.3 ส่ วนของการแสดงผลของโปรแกรม
ส่ ว นของการแสดงผลคื อ ส่ ว นที่ โ ปรแกรมแสดงผลการค านวณที่ ไ ด้
ออกมา โดยอาจแสดงผลในรู ปแบบของภาพชิ้ นงานในลักษณะต่างๆ การกระจายตัวของตัวแปรที่
ต้อ งการ หรื อ กราฟ เป็ นต้น ในโปรแกรมนี้ ส่ วนที่ ใช้แสดงผล คื อ ABAQUS/Viewer โดยจะน า
ข้อมู ล หรื อผลที่ ได้จากการประมวลผลในส่ วน 2 เรี ย กว่าไฟล์ ODB มาเปิ ดแสดงผล เพื่ อท าการ
บันทึกค่าตัวแปรต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่โปรแกรมทาบันทึกไว้ขณะทาการทดสอบ จากนั้นจะนาข้อมูล
ไปใช้ในการคานวณหาค่าพลังงานดูดซับต่อไป
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2.9 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
โครงสร้ า งส่ ว นหน้ า ของรถยนต์ มี ค วามส าคัญ ในการป้ องกัน ความเสี ยหายของ
โครงสร้างภายใต้การชน และมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร ความสามารถใน
การดูดซับพลังงานของวัสดุ ประกอบมีความสาคัญในการพัฒนา พลังงานที่ดูดซับซึ่ งขึ้นอยู่กบั ตัว
แปร คือ ชนิดของเส้นใย เมทริ กซ์ การเรี ยงทับซ้อนของมุมไขว้เส้นใย รู ปทรง และความเร็ วในการ
ทดสอบ โดยทัว่ ไปโลหะเช่นอะลูมิเนี ยม มีลกั ษณะการเสี ยหาย แบบพับ และ แบบงอ ซึ่ งพลังงานที่
กระจายจะถูกรวมทั้งหมดมาจุดเดี ยวในแนวแคบๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ วัสดุ ประกอบซึ่ งมี ลักษณะ
การเสี ย หาย แบบแตกเปราะเป็ นชิ้ น เล็ ก ตลอดแนวแกนท่ อ ในลัก ษณะคงที่ จึง ส่ ง ผลให้ เกิ ดการ
กระจายตัวของแรงได้มากกว่า นอกจากนี้เนื่องจากวัสดุประกอบมีน้ าหนักเบา มีความแข็งแรง และมี
ความคงทน วัส ดุ ป ระกอบจึ งเป็ นอี ก ทางเลื อกเพื่ อทดแทนวัส ดุ เดิ ม จึ งมี งานวิจยั ที่ ศึ ก ษาผลของ
ลักษณะการเสริ มแรง รู ปทรง มุมไขว้ของเส้นใย อัตราการกด ที่นาไปสู่ ความสามารถของการดูดซับ
พลังงานของท่อวัสดุ ประกอบ เช่ น การศึกษาทดลองพฤติกรรมการเสี ยหายของโครงสร้ างรถยนต์
ภายใต้แรงกระทาแบบคงที่ และไม่คงที่ โครงสร้ างหน้าตัด รู ป ทรงนาฬิ กาทราย รู ปทรงกระบอก
รู ปทรงกรวย [6-10] และรู ปทรงสี่ เหลี่ ยม โดยขึ้ นรู ปจาก Fiber/vinyl ester ได้ศึกษา วิธีการเสี ยหาย
จากการสังเกต และใช้เครื่ องขยายสเกล เพื่อหาคุ ณลักษณะการดูดซับพลังงาน เปรี ยบเทียบระหว่าง
การทดลองกับ ทฤษฎี [11-14] การศึ กษาคุ ณ ลักษณะการยุบ ตัวของท่ อวัส ดุ ป ระกอบได้พิ จารณา
ศึกษา ผลกระทบของโครงสร้างที่อตั ราส่ วนความหนาต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง การเสริ มแรงด้วยเส้นใย
และ รู ปแบบการเสี ยหายทางกลของวัสดุประกอบ [15] การศึ กษาผลของกระบวนการขึ้ นรู ปด้วย
ระบบสุ ญญากาศและไม่ใช้สุญญากาศ ในการดูดซับพลังงานของ glass/polyester พบว่าชิ้ นงานรู ป
ทรงกระบอก ขึ้นรู ปด้วยสุ ญญากาศ มีค่าดูดซับพลังงานจาเพาะสู งขึ้นสองเท่า การศึกษาอิทธิ พลของ
การดูดซับพลังงาน ของพื้นที่หน้าตัดภายใต้แรงกระทาในแนวแกน ได้พิจารณาศึกษาอิทธิ พลของใย
แก้วเสริ มแรง และพบว่าหน้าตัดทรงกระบอกดูดซับพลังงานได้มากกว่าหน้าตัดสี่ เหลี่ยม [16]
C. Milan et al. (1999) [17] ได้ท าการศึ กษาการกดของข้อต่อที่ เหมาะสมระหว่าง ท่ อ
วัสดุ ประกอบและท่ออะลูมิเนี ยมโดย การทดลองและแบบจาลอง ข้อต่อนี้ ถูกเชื่ อมต่อท่อหลายจุด
จากโครงสร้างของแม่แรงหรื อปั้ นจัน่ การคานวณได้มีการวิเคราะห์แบบจาลอง ท่อได้ทาการทดสอบ
โดยแรงกดระหว่างแผ่นระนาบสองแผ่น กดลงจนกระทัง่ ชิ้ นงานเกิ ดความเสี ยหาย ความยาวของ
ชิ้ นงานที่ ท าการทดสอบคือ 40 mm. การทดสอบชิ้ นงานโดยใช้เครื่ องที่ มี ชื่อว่า Instron Universal
Testing Machine ซึ่ งมีแรงกระทาได้สูงสุ ดที่ 100 KN ภายใต้อตั ราการยุบ คือ 0.1 m/s การหาคาตอบ
จากแบบจาลองโดยทาการออกแบบข้อต่อ แบบจาลองได้รวมถึ งชนิ ดของเอลิ เมนต์ ขนาดของเมท
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ตลอดจนค่าอิ ลาสติ ก และค่าคุ ณสมบัติความแข็งของวัสดุ เป็ นต้น จากผลการทดลอง พบว่าภาพ
กราฟภาระ-ระยะยุ บ ตัว เป็ นผลการทดลองและแบบจ าลองไฟไนต์ เอลิ เมนต์ พบว่า ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนของแรงที่กระทาจากแบบจาลองคือ 8% และค่าระยะยุบตัวที่คลาดเคลื่อนคือ 12%
Paolo Feraboli et al. (2009) [18] ได้ทาการศึกษาการดูดซับพลังงานจากการชนจากท่อ
วัส ดุ ป ระกอบ รู ป ร่ างของชิ้ น งานที่ ใช้ศึ ก ษาเป็ นท่ อสี่ เหลี่ ยมผนังบาง โดยพิ จารณาจากชิ้ น งานที่
รู ปร่ างแตกต่างตามพื้นที่หน้าตัดทั้ง 5 แบบ โดยควบคุม ความหนา ,อัตราส่ วนผสม ,กระบวนการขึ้น
รู ป และวิธีการทดสอบให้เหมือนกัน ซึ่ งชิ้นงานที่ใช้ศึกษามีส่วนผสมเป็ น T700 / 2510 (carbon fiber
/ epoxy prepreg) ไฟเบอร์ เป็ นชนิ ดแผ่นทอ 12 ktow ขึ้นรู ปโดยการ vacuum bag และการจัดเรี ยงชั้น
ไฟเบอร์ เป็ น [0/90]4s ความหนาชิ้ น งานเท่ า กับ 1.65 mm และทดสอบโดยใช้ ความเร็ ว ในการ
ทดสอบ 50.8 mm / min กระท ากับ ชิ้ นงานจนเสี ยหาย ผลการศึ กษาพบว่า ส าหรับ อัตราส่ วนผสม
และ Lay-up ที่ศึกษามีเปอร์ เซ็นต์การดูดซับพลังงานที่บริ เวณมุมของชิ้นงานสู ง ขณะที่บริ เวณส่ วนที่
เป็ นพื้นที่เรี ยบ พบว่ามีเปอร์ เซ็นต์การดูดซับพลังงานต่า
S. Solaimurugan et al. (2007) [19] ได้ ท าการศึ ก ษาความสามารถในการดู ด ซั บ
พลังงานจากการชนของท่อทรงกระบอกวัสดุประกอบโดยท่อวัสดุประกอบมีจานวนชั้นของไฟเบอร์
เป็ น 4 และ 6 ชั้น ซึ่ งเปลี่ยนแปลงการจัดเรี ยงชั้นของไฟเบอร์ ที่แตกต่างกันไป ชิ้นงานที่ใช้ทดลองทา
จาก เส้นใยแก้วชนิ ดWoven roving (WRM) ความหนาแน่ น 610 g/m2 และ เส้นใยแก้วทิศทางเดี ยว
(UD) ความหนาแน่น 750 g/m2 ส่ วนเรซิ่ นใช้ คือเรเซิ่ นไอโซพทาลิก เป็ นส่ วนประกอบในการขึ้นรู ป
ชิ้ นงาน และใช้ท ดสอบหาค่าคุ ณสมบัติของวัสดุ ป ระกอบที่ ใช้ท ดลองโดยการขึ้ นรู ปชิ้ นงานที่ ใช้
ทดลองจะขึ้นรู ปด้วยมือ สลับชั้นกันระหว่าง [WRM/(UD)m/WRM] ตามที่กาหนดไว้คือ 4 และ 6 ชั้น
ขนาดอัตราส่ วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางภายในกับความหนา (D/t) ประมาณ 15 และ 25 ตามลาดับ
ที่ปลายท่อลบขอบทามุม 30 ความเร็ วคือ 2 mm/min ผลการศึกษาพบว่า จานวนชั้นที่เพิ่มขึ้นของวัสดุ
ประกอบ มีผลทาให้แนวโน้มการดูดซับพลังงานสู งขึ้น
พิพฒั น์ ไฟศาลภาณุ มาศ (2550) [20] การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการ
ผลิตกับค่าความต้านทานแรงกระแทกของถังไฟเบอร์ กลาส โดยทาการออกแบบและผลิตถังไฟเบอร์
กลาส ขนาด 750 ลิตร จานวน 6 แบบ ที่ผลิตจากใยแมทร่ วมกับใยแก้วชนิ ดเส้น จากนั้นนาถังที่ผลิต
ได้มาเตรี ยมเป็ นชิ้ นทดสอบ 2 แบบ โดยแยกตามแนวการตัด คือ ตัดตามแนวการพันเส้ นใย และ
ตัด ขวางแนวการพัน เส้ น ใย แล้ว น าไปท าการทดสอบ ตามมาตรฐาน ASTM D256 06 ผลการ
ทดสอบพบว่า การเพิ่มจานวนชั้นของใยแมทในการผลิตถังไฟเบอร์ กลาสนั้นทาให้ค่าความต้านทาน
แรงกระแทกเพิ่มขึ้น คือในรู ปแบบที่ผลิตด้วยใยแมท 1, 2 และ 3 ชั้นแล้วพันด้วยใยเส้นแบบเรี ยงชิ ด
1 ชั้น ที่ตดั ตามแนวการพันเส้นใย มีค่าความต้านทานแรงกระแทก เพิ่มขึ้นเป็ น 79.86% และ 4.05%
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ตามลาดับ และค่าที่ได้จากชิ้นทดสอบที่ตดั ขวางแนวการพัน มีค่าความต้านทานแรงกระแทกเพิ่มขึ้น
เป็ น 66.55 % และ 44.35% ตามลาดับ ส่ วนในรู ปแบบที่ผลิตด้วยใยแมท 1, 2 และ 3 ชั้น แล้วพันด้วย
ใยเส้นแบบเรี ยงไขว้ 1 ชั้น ชิ้นทดสอบที่ตดั ตามแนวการพันเส้นใย มีค่าความต้านทานแรงกระแทก
เพิ่มขึ้ นเป็ น 4.91% และ 6.74% ตามลาดับ และค่าที่ ได้จากชิ้ นทดสอบที่ ตดั ขวางแนวการพัน มี ค่า
ความต้านทานแรงกระแทกเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 104.14% และ 6.58% ตามล าดับ รู ป แบบการพัน แต่ ล ะ
รู ปแบบให้ค่าความต้านทานแรงกระแทกดีแตกต่างกันไป คือ ในแนวที่ตดั ตามการพันเส้นใยนั้นการ
พันแบบเรี ยงไขว้ให้ค่าความต้านทานแรงกระแทกดีกว่าการพันแบบเรี ยงชิ ด ส่ วนในแนวที่ตดั ขวาง
การพันเส้นใย การพันแบบเรี ยงชิดให้ค่าความต้านทานแรงกระแทกดีกว่าการพันแบบเรี ยงไขว้
Jaehong Lee et al. (2007) [21] ได้ทาการศึกษาคุณลักษณะของสะพานพลาสติกเสริ ม
ใยแก้ว เพื่ อศึ ก ษาการทดลองของสะพานพลาสติ ก เสริ ม ใยแก้วภายใต้แรงกระท าแบบคงที่ และ
เปรี ยบเทียบแบบจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์จากโปรแกรม ABAQUS โดยให้มีการออกแบบโดยมีแบบ
การไขว้สองแบบคือ DBT [45/90/-45] และ LT [0/90] ส่ วนประกอบของวัสดุที่ใช้ในพลาสติกเสริ ม
ใยแก้วภายในประกอบด้วย เส้นใยและโพลิเอสเทอร์ เรซิ่ น น้ าหนักของใยแก้วและน้ าหนักของโพลี
เอสเทอร์ เรซิ่ นคื อ 60 เปอร์ เซ็นต์ และ 40 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ สาหรับการคานวณเชิ งตัวเลขของ
แบบจาลองสะพานโดยใช้โปรแกรม ABAQUS ชนิ ดของการวิเคราะห์คือ แผ่นเปลือก 8 โหนด และ
ใช้องศาอิ ส ระที่ 6 ต่ อ 1โหนด (S8R) สมมุ ติให้ ชิ้ น ส่ วนทั้งหมดติ ดกัน ผลจากการทดลองพบว่า
ตัวอย่างชิ้นงานของ LT มีความแข็งแรงกว่า DBT
สุ รศักดิ์ สุ วรรณแดง และคณะ (2550) [22] ได้ทาการศึกษาการแอ่นตัวแบบไม่เชิงเส้น
ของโครงสร้างคานที่ทาจากวัสดุผสมจากพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา เมื่อรับแรงกระทาแบบจุด
โดยใช้โปรแกรม ABAQUS วัสดุผสมประเภทนี้ได้จากการผสมพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา ผสม
กันกับ พลาสติ ก ตัวอย่างที่ ท ดสอบ 3 ชนิ ด คือ พี วีซี พี อี และ พี พี ความสั ม พันธ์ ระหว่างน้ าหนัก
บรรทุ ก และค่ า การแอ่ น ตัวของคานที่ ท าจากวัส ดุ ผ สมที่ มี ส มบัติไ ม่ เชิ งเส้ น ถู ก น าไปจาลองด้วย
โปรแกรม ABAQUS ทั้ง ในกรณี ก ารรั บ น้ าหนัก บรรทุ ก ในแนวตั้ง และแนวนอน และน าผลไป
เปรี ยบเทียบกับการทดสอบจริ งในห้องปฏิบตั ิการ วัสดุไม้แดงซึ่ งนิยมใช้ในงานโครงสร้างปั จจุบนั
จะถูกนามาศึกษาและใช้เปรี ยบเทียบกับวัสดุ ผสมด้วย ผลการศึกษาชี้ ให้เห็ นว่าทั้งวัสดุ ไม้แดงและ
วัสดุ ผสมทั้ง 3 ประเภท ให้ค่าการแอ่นตัวที่ สอดคล้องกันระหว่างแบบจาลองและการทดสอบทั้ง
กรณี แ อ่ น ตัว น้ อยและแอ่ น ตัวมาก แสดงให้ เห็ น ว่าโปรแกรม ABAQUS สามารถใช้จ าลองการ
ทดสอบและวิเคราะห์การเสี ยรู ปของวัสดุผสมซึ่ งมีสมบัติไม่เชิงเส้นได้เป็ นอย่างดี
M.Golzar et al. (2010) [23] ศึกษาการสร้ างต้นแบบชิ้ นส่ วนวัสดุ ประกอบเพื่อประกบ
กับด้านข้างโครงสร้างรถยนต์ โดยศึกษาการสร้างวัสดุประกอบเพื่อประกบโครงสร้างเพื่อใช้แทนที่
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เหล็ก บริ เวณด้านข้างของโครงสร้างรถยนต์ ยี่ห้อ Samand Sarir แผ่นวัสดุประกบได้มีการสร้างเรี ยง
ทับซ้อนกันของเส้นใยดังนี้ [0/90] และ [45/-45] เป็ นมุมไขว้ของใยแก้ว การศึกษานี้ ยงั ใช้ระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิ เมนต์ในการสร้างแบบจาลองแผ่นประกบ โดยใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า ABAQUS ผลจาก
แบบจาลองแผ่นวัสดุ ป ระกอบเส้ นใยแก้วเรี ยงทับซ้อนกันที่ [0/90] สามารถดู ดซับ พลังงานดี กว่า
สาหรับการป้ องกันโครงสร้างของชิ้นส่ วนวัสดุประกอบ เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุเดิม คือ 1.7 kg และ
เบากว่าเหล็กเดิมถึง 42%
S.M.R.Khalili et al. (2011) [24] ได้ศึกษาแบบจาลองจากการกระแทกด้วยความเร็ วต่า
ของแผ่นวัสดุประกอบและทรงกระบอกผนังบาง โดยได้ทาการศึกษาโครงสร้างแผ่นลามิเนตและท่อ
ผนังบางภายใต้การกระแทกด้วยความเร็ วต่ า ในการสร้ างแบบจาลองกระแทกด้วยวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ โดยท าการหาผลเฉลยจาก ABAQUS/Explicit แผ่น ระนาบและเปลื อ กใช้ช นิ ดของเมซคื อ
SC8R หรื อ S4R 8 node จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ สาหรับแบบแผ่นบางและแบบเปลือกบาง
S4R element มี ค วามเหมาะสมและถู ก ต้องแม่ น ยา แม้ว่าในกรณี ที่ ใช้ SC8R element ซึ่ งสามารถ
ใช้ได้และมีความถูกต้องมากกว่า ซึ่ งจะทาให้เวลาในการคานวณของ CPU มากกว่า สอดคล้องกันกับ
ผลของแบบจาลอง สาหรับแบบแผ่นหนาและแบบเปลือกหนาควรใช้ชนิด SC4R element
Chien-Hua Huang et al. (2003) [25] ได้ท าการศึ ก ษาทดลองแบบจาลองของการกด
แบบคงที่ของแผ่นวัสดุ ผสม โดยการทดสอบกดของแผ่นใยคาร์ บอนเสริ มแรงโดยกระทาแบบคงที่
เพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างผลการทดลองและผลแบบจาลองโดยใช้โปรแกรม ABAQUS การทดลอง
แบบแผ่น โดยคาร์ บอนและอีพอกซี เรี ยงซ้อนทับกัน โดยเส้นใยคาร์ บอนคือ Toho ETA 12000 และ
แผ่นผืนหรื อเรซิ่ นคือ ACD 8810 Epoxy ซึ่ งทั้งสองเรี ยงทับซ้อนกันที่ [90/0] และ [45/-45] ตามลาดับ
โดยทั้ง สองจะไขว้ท้ ัง หมด 16 ชั้น เรี ย กว่า Cross-Plyและ Angle-Ply ตามล าดับ โดยในการขึ้ น
รู ปแบบสุ ญญากาศ อากาศจะถูกดูดออกโดยใช้ปั๊มดูดออก ที่ความดัน 5 atm และอุณหภูมิ 81.5 องศา
เซลเซี ยส และอุณหภูมิ 131.1 องศาเซลเซี ยส ที่ 90 m โดยจะมีแผ่นความกว้างคือ 16 cm ยาว 7 cm มี
ความหนา 0.228 cm การทดสอบชิ้ นงานใช้เครื่ องทดสอบของ MTS 180 corporation ซึ่ งออกแบบ
ให้ง่ายต่อการรองรับโดยมีขอบแบบอิสระ หัวเหล็กกดมีเส้นผ่านศูนย์กลางคือ 7.5 cm แบบจาลอง
ไฟไนต์เอลิเมนต์โดยใช้โปรแกรม ABAQUS ในการคานวณ แบบจาลองได้ใช้ C3D20R เอลิเมนต์
20 โหนด ความละเอี ยดของเมทเอลิ เมนต์จากขอบมายังจุ ดตรงกลาง เอลิ เมนต์ที่ มีอยู่ท้ งั หมดคื อ
1,664 เอลิเมนต์ และความหนามี 4 เอลิ เมนต์ ชั้นของทั้ง 4 วัสดุถูกวางซ้อนกันในหนึ่ งเอลิเมนต์ ซึ่ ง
ทั้งหมดก็คือ 16 เอลิเมนต์ ในการศึกษานี้ ได้แนะนาในการดัดแปลงเฟคเตอร์ ในค่าความแข็ง ลักษณะ
การเสี ยหายของแผ่นภายใต้แรงกระทาการเปลี่ยน Stress-based Criteria ไปยัง Strain-based Criteria
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บทที่ 3
วิธีการศึกษาและการทดสอบ
3.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
3.1.1 เครื่องทดสอบการกด (Quasi -Static Compressive and Tensile Testing
Machine)
เครื่ องทดสอบการกดแบบกระท าแบบต่ อเนื่ อง ซึ่ งใช้ในการวิจยั มี ชื่ อว่า เครื่ อง
ESH Testing Limited เป็ นเครื่ องที่สามารถทดสอบการกด (Compressive Test) และ การดึง (Tensile
Test) ดังภาพที่ 3.1 ซึ่ งเป็ นเครื่ องทดสอบที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ กบั ระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic)
ในการทดสอบมีความสามารถถึง 2,000 KN และระยะการกดมากที่สุดคือ 200 mm เครื่ องทดสอบ
สามารถบันทึกข้อมูลการทางานได้ทุกๆ 0.04 mm ผลที่ได้จากการทดสอบเป็ นกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างแรงที่กระทา (Load) และระยะทางในการยุบตัว (Displacement) โดยสามารถบันทึกผลการ
ทดลอง และแสดงเป็ นกราฟได้ทนั ที

(ก) เครื่ องทดสอบ

(ข) จอแสดงผล

ภาพที่ 3.1 เครื่ องทดสอบการกด (Quasi -Static Compressive and Tensile Testing Machine)
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3.1.2 เครื่องทดสอบการกระแทก (Impact Testing Machine)
เครื่ องทดสอบการกระแทกที่ ใช้ในการศึ กษานี้ มีลกั ษณะเป็ นหอสู ง ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.2 (ก) โดยหอสู งนี้ มีความสู ง 2.49 m มีอุปกรณ์ ติดตั้งหัวค้อนซึ่ งสามารถยกขึ้นไปในระดับ
ความสู ง ต่ า งๆ ก่ อ นปล่ อ ยให้ ต กอย่า งอิ ส ระ (Free falling) เพื่ อตกกระทบชิ้ น งานด้านล่ า งที่ ฐาน
ด้านล่างของเครื่ องดังภาพที่ 3.2 (ข) ได้ติดตั้ง Load Cell เพื่อบันทึกค่าแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การกระแทกของชิ้นงานและหัวค้อน โดย Load Cell ดังกล่าวสามารถบันทึกข้อมูลได้ที่ความถี่สูงสุ ด
ถึง 10,000 ค่าต่อวินาที หัวค้อนที่ใช้ในการทดสอบสามารถเปลี่ยนน้ าหนักได้ระหว่าง 20-60 Kg

(ก) เครื่ องทดสอบ

(ข) ไดอะแกรมของเครื่ องทดสอบ

ภาพที่ 3.2 เครื่ องทดสอบการกระแทก (Impact Testing Machine)
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3.2 ชิ้นงานทดลองแบบทรงกรวย
ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองมีลกั ษณะท่อทรงกรวย ขึ้นรู ปจากพอลิเอสเทอร์ เรซิ่ นชนิ ดไอ
โซพทาลิค และเสริ มแรงด้วยเส้นใยแก้วชนิ ด E-glass มีลกั ษณะเป็ นเส้นใยสับเป็ นเส้นและทอเป็ น
ผืน ความยาวของเส้นใยประมาณ 5-10 cm โดยยึดติดกันเป็ นผืนด้วยกาว และมีทิศทางสุ่ มแบบหลาย
ทิศทาง ในส่ วนการขึ้นรู ป ขึ้นรู ปด้วยวิธี แบบ Hand lay-up ซึ่ งเป็ นการขึ้นรู ปชิ้นงานด้วยมือ ขนาด
ของชิ้นงานทรงกรวยมีมุมเอียงแตกต่างกัน 3 มุม คือ 5, 10 และ 15 องศา ดังภาพที่ 3.3 แสดงขนาด
ของชิ้นงานทรงกรวย และความหนาแตกต่างกัน 3 ความหนาคือ 1.5, 2.0 และ 2.5 mm ความสู ง คือ
300 mm และความกว้างปลายด้านบนของชิ้นงาน คือ 50.00 mm ความยาวปลายด้านบนของชิ้นงาน
คือ 100 mm ในส่ วนของความยาวของฐานชิ้ นงานแปรผันตามมุมเอียงของชิ้นงาน จากตารางที่ 3.1
แสดงขนาดของชิ้นงานไฟเบอร์ กลาสแบบทรงกรวยที่ใช้ทดลอง
l1

h

มุมเอียง (องศา)
l2
(ก)

(ข)

w
(ค)

ภาพที่ 3.3 ขนาดของชิ้นงานทรงกรวย (ก) ภาพรวมของชิ้นงาน (ข) ด้านหน้าของชิ้นงาน และ
(ค) ด้านข้างของชิ้นงาน
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ตารางที่ 3.1 ขนาดของชิ้นงานไฟเบอร์กลาสแบบทรงกรวยที่ใช้ในการทดลอง
ชิ้นงาน

A5-1.5
A5-2.0
A5-2.5
B10-1.5
B10-2.0
B10-2.5
C15-1.5
C15-2.0
C15-2.5

มุมเอียง
(องศา)

ความสู ง
(mm)
(h)

ความกว้ าง
(mm)
(w)

ความยาว
ด้ านบน
(mm)
(l1)

ความยาว
ของฐาน
(mm)
(l2)

5

300

50.00

100.00

150

10

300

50.00

100.00

210

15

300

50.00

100.00

260

ความหนา
(mm)

1.50
2.00
2.50
1.50
2.00
2.50
1.50
2.00
2.50

3.2.1 วัสดุและอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการขึน้ รู ปชิ้นงาน
ชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษานี้ คือไฟเบอร์ กลาส ซึ่ งมีส่วนประกอบหลักคือ เมทริ กซ์
หรื อเรซิ่ น ซึ่ งในการศึกษานี้ ได้ใช้เรซิ่ นโพลีเอสเทอร์ ทนแรงกระแทกชนิดไอโซพทาลิคเรซิ่ น ( ISO
2600 ) ดังภาพที่ 3.4 และเส้นใยสับเป็ นเส้น ความยาวประมาณ 5-10 cm โดยยึดติดกันเป็ นผืนด้วย
กาว และมีทิศทางสุ่ มแบบหลายทิศทาง เบอร์ 300 ดังภาพที่ 3.5 สาหรับอุปกรณ์ ที่ใช้ในการขึ้นรู ป
ชิ้นงานได้แก่ แปรง ขนาด 2 นิ้ ว เพื่อใช้ทาเรซิ่ น ลูกกลิ้งโลหะเกลี ยวขนาด 4 นิ้ ว ใช้รีดฟองอากาศ
ในขณะขึ้นรู ปชิ้นงาน
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 3.4 (ก) เรซิ่ นและ (ข) Hardener (ตัวทาให้แข็ง) ที่ใช้ในการขึ้นรู ปชิ้นงาน

ภาพที่ 3.5 เส้นใยแก้วแบบสุ่ มหลายทิศทาง
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 3.6 อุปกรณ์ ที่ใช้ข้ ึนรู ปชิ้ นงาน (ก) แปรงขนาด 2 นิ้ ว (ข) ลูกกลิ้งโลหะเกลียวขนาด 4 นิ้ ว
และ (ค) ขี้ผ้ งึ ใช้สาหรับถอดแบบ
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3.2.2 ขั้นตอนการขึน้ รู ปชิ้นงานแบบทรงกรวย
3.2.2.1 เตรี ย มแม่ แ บบที่ ใ ช้ ใ นการขึ้ นรู ป ซึ่ งมี ล ัก ษณะทรงกรวยที่ มี มุ ม เอี ย ง
เดียวกันกับชิ้ นงานในทุกกรณี โดยแม่แบบทาจากไฟเบอร์ กลาสมีลกั ษณะเป็ นแผ่นผิวเรี ยบ ทั้งหมด
4 ชิ้น จากนั้นนามาประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้กระดาษกาวเป็ นตัวประสาน ดังภาพที่ 3.7 แสดงถึง
แม่แบบที่ใช้ในการขึ้นรู ปชิ้นงาน จากนั้นนาแม่แบบทาความสะอาดด้วยน้ าแล้วตากให้แห้ง แล้วทา
ขี้ผ้ งึ หรื อแวกซ์ปล่อยไว้จนเกิ ดเป็ นฝ้ าขาว แล้วจึงขัดผิวแม่แบบด้วยขี้ผ้ งึ ขัดผิวหรื อแวกซ์ ขัดให้เกิ ด
ความร้อน ทาซ้ าประมาณ 3 ถึง 4 ครั้ง เพื่อให้ผวิ ของแม่แบบเกิดความมัน

ภาพที่ 3.7 แม่แบบของชิ้นงาน
3.2.2.2 เตรี ยมเส้ นใยแก้วเพื่ อใช้ในการขึ้ นรู ป โดยตัดเส้ นใยแก้วตามขนาดของ
แม่ แบบ ดังภาพที่ 3.8 ซึ่ ง จานวนชั้นของเส้ น ใยมี ดังนี้ ชิ้ น งานความหนา 1.5 mm จานวน 2 ชั้น
ความหนา 2.0 mm จานวน 3 ชั้น และความหนา 2.5 mm จานวน 4 ชั้น
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ภาพที่ 3.8 เส้นใยแก้วที่ตดั ตามลักษณะของชิ้นงาน สาหรับใช้ในการขึ้นรู ป

ภาพที่ 3.9 ตวงปริ มาณเรซิ่ นสาหรับใช้ในการขึ้นรู ป
3.2.2.3 เตรี ย มเรซิ่ น โดยเริ่ ม ต้น จากการผสมเรซิ่ น และตัวท าให้ แ ข็ง ลงในแก้ว
พลาสติก แล้วกวนเรซิ่ นในทิศทางเดียวประมาณ 2 ถึง 3 นาที เพื่อให้น้ ายาตัวทาให้แข็งทาปฏิ กิริยา
กับเรซิ่ น จากตารางที่ 3.2 แสดงถึงน้ าหนักของเรซิ่ นและน้ าหนักของเส้นใยแก้วที่ใช้ในการทดลอง
ตารางที่ 3.2 น้ าหนักของเรซิ่ นและน้ าหนักของเส้นใยแก้ว
ชิ้นงาน
A5-1.5
A5-2.0
A5-2.5

นา้ หนักของเรซิ่น
(g)
200
250
300

นา้ หนักของเส้ นใยแก้ว
(g)
61.96
92.07
111.70

Hardener
(ตัวทาให้ แข็ง)
(%)
1-2
1-2
1-2
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ตารางที่ 3.2 น้ าหนักของเรซิ่ นและน้ าหนักของเส้นใยแก้ว (ต่อ)
ชิ้นงาน
B10-1.5
B10-2.0
B10-2.5
C15-1.5
C15-2.0
C15-2.5

นา้ หนักของเรซิ่น
(g)
220
280
380
250
350
450

(ก)

นา้ หนักของเส้ นใยแก้ว
(g)
78.15
93.65
129.50
87.45
104.28
139.95

Hardener
(ตัวทาให้ แข็ง)
(%)
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

(ข)

ภาพที่ 3.10 ขั้นตอนการเตรี ยมสารและผสมสาร Hardener (ก) เติมสาร Hardener ลงในเรซิ่ น
(ข) กวนเรซิ่ นทิศทางเดียวกัน
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1

2

3

4

ภาพที่ 3.11 ขั้นตอนการขึ้นรู ปชิ้นงาน โดยทาเรซิ่ นและวางเส้นใยแก้วบนแม่แบบ
3.2.2.4 ขั้นตอนการขึ้นรู ปชิ้นงาน ทาได้โดยใช้แปรงจุ่มลงน้ ายาเรซิ่ นให้ชุ่มแล้วทา
ลงทัว่ แม่แบบ ดังภาพที่ 3.11 หมายเลข 1 จากนั้นนาเส้นใยแก้วที่เตรี ยมไว้ วางบนแม่แบบ แล้วทา
เรซิ่ นบนเส้นใยแก้วจนชุ่มทัว่ ชิ้นงานดังภาพที่ 3.11 หมายเลข 2-4 และใช้ลูกกลิ้งโลหะเกลียวกลิ้งบน
ชิ้นงานในแต่ละชั้น เพื่อรี ดฟองอากาศ
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ภาพที่ 3.12 ชิ้นงานเริ่ มแข็งตัว
3.2.2.4 จากภาพที่ 3.12 แสดงถึงขั้นตอนการเซ็ตตัวของเรซิ่ น เป็ นการปล่อยให้
ชิ้นงานแห้งโดยใช้อุณหภูมิตามสิ่ งแวดล้อม ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง จากนั้นจึงถอดแบบ นา
ชิ้นงานตัดขอบ จะได้ชิ้นงานตามภาพที่ 3.13

(ก)
(ข)
(ค)
ภาพที่ 3.13 ชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ (ก) ชิ้นงาน ที่มีมุมเอียง 5 องศา (ข) ชิ้นงาน ที่มีมุมเอียง
10 องศา และ(ค) ชิ้นงาน ที่มีมุมเอียง 15 องศา
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3.3 ชิ้นงานทดลองแบบทรงกระบอก
ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองมีลกั ษณะท่อทรงกระบอก ขึ้นรู ปจากพอลิเอสเทอร์ เรซิ่ นชนิ ด
ไอโซพทาลิค และเสริ มแรงด้วยเส้นใยแก้วชนิด E-glass มีลกั ษณะเป็ นเส้นยาวเหมือนด้ายทอเป็ นผืน
ในส่ วนการขึ้นรู ป ขึ้นรู ปด้วยวิธี แบบ Hand lay-up ซึ่ งเป็ นการขึ้นรู ปชิ้นงานด้วยมือ โดยมุมการไขว้
ของเส้นใย 3 แบบคือ [(0/90)/(0/90)/(0/90)] , [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] และ [45/-45]/[0/90]/[45/45] ตามลาดับ ขนาดของท่อมี เส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอกคื อ 50.00 mm. ความหนาคือ 2.00 mm.
และความยาวคือ 100.00 mm ดังแสดงในตารางที่ 3.3 แสดงถึงขนาดของท่อไฟเบอร์ กลาส
ตารางที่ 3.3 ขนาดของท่อไฟเบอร์ กลาสที่ใช้ในการทดลอง
ลาดับ
A
B
C

เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง ความยาว
(mm)
(mm)
50.00
100.00
50.00
100.00
50.00
100.00

ความหนา
(mm)
2.00
2.00
2.00

มุมไขว้ เส้ นใย (องศา)
[(0/90)/(0/90)/(0/90)]
[(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)]
[45/-45]/[0/90]/[45/-45]

3.3.1 ขั้นตอนการขึน้ รู ปชิ้นงาน
ชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษานี้ คือไฟเบอร์ กลาส ซึ่ งมีส่วนประกอบหลักคือ เมทริ กซ์
หรื อเรซิ่ น ดังภาพที่ 3.14 ซึ่ งในการศึกษานี้ ได้ใช้เรซิ่ นชนิ ดทนแรงกระแทกที่เรี ยกว่า ไอโซพทาลิ ค
เรซิ่ น ในส่ วนของเส้นใยแก้วเป็ นชนิ ดผืนเย็บเรี ยงชิ ดติ ดกันสองแนวแกนคื อ 0/90 องศา ดังภาพที่
3.15โดยมีข้ นั ตอนการขึ้นรู ปชิ้นงานดังนี้
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(ก)

(ข)

ภาพที่ 3.14 (ก) เรซิ่ นและ (ข) ตัวทาให้แข็งที่ใช้ในการขึ้นรู ปท่อไฟเบอร์

ภาพที่ 3.15 เส้นใยแก้วทอเป็ นผืนที่มีลกั ษณะมุมไขว้กนั 0/90 องศา
3.3.1.1 เตรี ยมแม่แบบที่ใช้ในการทดลองลักษณะเป็ นทรงกระบอกมีความยาวคือ
500 mm โดยผ่ากลางท่อด้านหนึ่ งให้มีความกว้างคือ 5 mm และเจาะปลายทั้งสองข้าง เพื่อใช้ในการ
ถอดแบบ จากนั้นนาแม่แบบทาความสะอาดด้วยน้ าแล้วตากให้แห้ง แล้วทาขี้ผ้ งึ หรื อแวกซ์ปล่อยไว้
จนเกิดเป็ นฝ้ าขาว แล้วจึงขัดผิวแม่แบบด้วยขี้ผ้ งึ ขัดผิวหรื อแวกซ์ ขัดให้เกิดความร้อน ทาซ้ าประมาณ
3 ถึง 4 ครั้ง เพื่อให้ผวิ ของแม่แบบเกิดความมัน
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3.3.1.2 เตรี ย มเส้ น ใยแก้ว เพื่ อ ใช้ใ นการพัน ท่ อ แม่ แบบในการพัน แบบมุ ม ไขว้
[(0/90)/(0/90)/(0/90)] ตัดเส้ นใยแก้วผืนให้ความกว้างคือ 470 mm และความยาว 470 mm ส่ วนใน
การพันแบบมุมไขว้ [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] ตัดเส้นใยแก้วผืน ความกว้างคือ 120 mm ความยาว
คือ 750 mm เพื่อให้เหมาะสมในการวางมุมไขว้กบั แม่แบบ
3.3.1.3 วางแบบลงบนเครื่ องหมุนซึ่ งเป็ นที่เครื่ องสร้างขึ้นมาเพื่อลดปั ญหาของการ
ไหลมารวมตัวกันของเรซิ่ น ซึ่ งส่ งผลทาให้ชิ้นงานมี ความหนาไม่เท่ากัน ซึ่ งเครื่ องหมุ นแม่แบบมี
ลักษณะเป็ นเพลายาว และมีความยาวประมาณ 800 mm หมุนด้วยมอเตอร์ และควบคุมความเร็ วรอบ
ด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ าหมุนด้วยความเร็ ว 34 rpm
3.3.1.4 ขึ้ น รู ป ด้วยการทาเรซิ่ น ลงบนเส้ น ใยแก้ว ดังภาพที่ 3.16 เริ่ ม ต้น จากการ
ผสมเรซิ่ นและตัวทาให้แข็งลงในแก้วพลาสติก แล้วกวนเรซิ่ นในทิศทางเดียวประมาณ 2 ถึง 3 นาที
ซึ่ งปริ ม าณของเรซิ่ น ที่ ใ ช้ คื อ 140 ml และตัว ท าให้ แ ข็ ง ประมาณ 0.14 ml จากนั้ น ทาลงใยแก้ ว
จนกระทัง่ ครบจานวนชั้นของใยแก้ว ในการศึกษานี้ ใช้เส้นใยแก้วทั้งหมด 6 ชั้น เมื่อทาเรซิ่ นจนชุ่ ม
แล้วจึงนาเอาลูกกลิ้งโลหะเกลียวกลิ้งบนชิ้นงานเพื่อไล่อากาศออก

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3.16 (ก) การทาเรซิ่ นลงบนเส้นใยแก้วที่พนั แม่แบบ (ข) ลูกกลิ้งโลหะเกลียว
เพื่อไล่อากาศออก
3.3.1.5 หลังจากผ่านการทาเรซิ่ นและรี ดอากาศออกด้วยลูกกลิ้ งแล้ว เครื่ องหมุน
แม่ แ บบเริ่ ม หมุ น ด้ว ยความเร็ ว ที่ 34 rpm ใช้เวลาในการหมุ น ประมาณ 180 min ดัง ภาพที่ 3.17
เพื่ อให้ เรซิ่ น เซ็ ท ตัวและมี ค วามแข็งพอที่ จะถอดแบบออกได้ง่าย ทั้งนี้ หลังจาก 180 min ไปแล้ว
ชิ้นงานจะติดกับแม่แบบซึ่ งจะทาให้ถอดแบบออกยาก
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ภาพที่ 3.17 เครื่ องหมุนแม่แบบ
3.3.1.6 การถอดแม่แบบชิ้ นงาน ถอดออกโดยการดึ งชิ้ นงานออกจากตัวแม่แบบ
หลังจากนั้นชิ้นงานวางไว้ เพื่อให้ชิ้นงานแห้ง จะได้ท่อชิ้นงานตามมุมที่เราต้องการ จากนั้นปล่อยให้
ชิ้ น งานทิ้ งไว้ป ระมาณ 1 ถึ ง 2 วัน เพื่ อให้ชิ้ นงานแห้งดี แล้วจึ งนาชิ้ นงานไปตัด ก็ จะได้ชิ้ นงานที่
สมบูรณ์ดงั แสดงในภาพที่ 3.18

(ก) ชิ้นงาน A
[(0/90)/(0/90)/(0/90)]

(ข) ชิ้นงาน B
[(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)]

ภาพที่ 3.18 ชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรู ปในมุมไขว้ต่างๆ

(ค) ชิ้นงาน C
[+45/-45]/ [0/90] /[+45/-45]
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3.4 รายละเอียดแบบจาลอง FEA
ในวิ ธี ก ารค านวณโดยใช้ วิ ธี ร ะเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต์ เอลิ เมนต์ จ ากโปรแกรมที่ มี ชื่ อ ว่ า
ABAQUS/Explicit ซึ่ งมีข้ นั ตอนการคานวณดังนี้
3.4.1 การสร้ างแบบจาลองทดสอบ
แบบจาลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ ส่ วนของชิ้นงานซึ่ งเป็ นท่อไฟเบอร์
กลาสวางทับซ้อนกันที่มุมต่างๆ แผ่นกดด้านบนซึ่ งกาหนดให้เป็ นวัตถุแข็งเกร็ งทาหน้าที่จาลองการ
กดชิ้ นงานและแผ่นรองรั บด้านล่ าง ท าหน้าที่ รองรั บชิ้ นงาน ในการสร้ างแบบจาลองของชิ้ นงาน
กาหนดให้ชิ้นงานมีลกั ษณะการเรี ยงทับซ้อนของมุมไขว้ จานวน 6 ชั้น ในแต่ละชั้นมีความหนา คือ
0.33 mm ความหนาของท่ อคื อ 2 mm เส้ นผ่านศูนย์กลางภายนอกคื อ 50 mm และความยาว คื อ
100 mm ในส่ วนของแบบจาลองโครงสร้ างคือ Shell ชนิ ด Revolution Type Deformable ในส่ วน
ของแผ่น วัตถุ แข็ง เกร็ ง โครงสร้ างเป็ นแบบ Shell Element ชนิ ด Planar Discrete Rigid ขนาดของ
แผ่นวัตถุ แข็งเกร็ งคื อ กว้างคือ 50 mm และยาวคือ 50 mm ดังภาพที่ 3.19 แสดงถึงโครงสร้างของ
ชิ้นงานและแผ่นวัตถุแข็งเกร็ ง ซึ่ งวัตถุแข็งเกร็ งไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้น
แรงกด

แผ่นกดชิ้นงาน

แผ่นรองรับชิ้นงาน

ภาพที่ 3.19 แบบจาลองโครงสร้างของชิ้นงานและแผ่นวัตถุแข็งเกร็ ง
3.4.2 การกาหนดคุณสมบัติของท่อชิ้นงาน

ชิ้นงาน
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ในการกาหนดคุ ณสมบัติของวัสดุ ชิ้นงาน ซึ่ งในงานวิจยั นี้ เป็ นวัสดุ ประกอบที่ มี
คุณสมบัติไม่เท่ากัน โดยคุณสมบัติทางกลของวัสดุประกอบที่ใช้ในโปรแกรมได้มาจากการทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุจริ ง ซึ่ งจะกล่าวถึงต่อไปและมีค่าดังต่อไปนี้
ค่าโมดูลสั ตามยาว
ค่าโมดูลสั ตามขวาง
ค่าโมดูลสั เฉื อนในระนาบ
ค่าโมดูลสั เฉื อนนอกระนาบ
ค่าโมดูลสั เฉื อนในระนาบ
ค่าอัตราปั วซอง
ค่าอัตราปั วซอง
ค่าอัตราปั วซอง
ค่าความหนาแน่น
ค่าความต้านทานแรงดึงตามแนวเส้นใย
ค่าความต้านทานแรงกดตามแนวเส้นใย
ค่าความต้านทานแรงดึงตามขวางเส้นใย
ค่าความต้านทานแรงกดตามขวางเส้นใย
ค่าความต้านทานแรงเฉื อน
ค่าความต้านทานแรงเฉื อนนอกระนาบ

E1
E2,E3
G12
G23
G13



 



Xt
Xc
Yt
Yc
S12
S23

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

15.83 GPa
5.37 GPa
7.34 GPa
2.41 GPa
7.34 GPa
0.12
0.14
0.14
1600 Kg/m3
358.8 MPa
209.93 MPa
10.46 MPa
65.71 MPa
62.20 MPa
48.28 MPa

3.4.3 การกาหนดแกนและลักษณะการเรียงตัวของเส้ นใย
ในการกาหนดแกนของชิ้นงานวัสดุประกอบนั้นจาเป็ นที่จะต้องตั้งแกนขึ้นมาใหม่
เนื่องจากแกน x ของแกน global นั้นมีลกั ษณะการพันตามขวางของเส้นใย จึงต้องปรับตั้งระบบของ
การกาหนดแกน เพื่อให้แกน x มีทิศทางไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับแกนชิ้ นงาน ดังภาพที่ 3.20 (ก)
แสดงการกาหนดแกน ในส่ วนของการเรี ยงตัวของเส้นใยจะเรี ยงตัวตามทิศทางดังภาพที่ 3.20 (ข)
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Coordinate system

(ก)

(ข)

ภาพที่ 3.20 (ก) การกาหนดใช้แกน coordinate system (ข) ลักษณะการเรี ยงตัวของเส้นใย
3.4.4 การกาหนดระยะเวลาในการทดสอบชิ้นงาน
การก าหนดเวลาในการทดสอบชิ้ น งาน เป็ นการก าหนดระยะเวลาที่ ใช้ในการ
วิเคราะห์ชิ้นงาน โดยเวลาจะมีความสัมพันธ์ระหว่างระยะยุบต่อความเร็ ว ในกรณี ภาระแบบกึ่งคงที่
ใช้เวลา 0.06 min และกรณี ภาระกระแทก ใช้เวลา 0.0085 วินาที
3.4.5 การกาหนดการสั มผัสกันของชิ้นงาน
การกาหนดการสัมผัสกันของชิ้นงานที่ทดสอบ ซึ่ งเป็ นการกาหนดให้ชิ้นงานที่มี
โอกาสสัมผัสกัน ได้แก่การกาหนด General contact คือเมื่อเกิดการยุบตัวของท่อชิ้นงานที่สัมผัสกัน
ทั้งหมด และการกาหนด Surface –Self - Surface Contact คือเมื่อเกิดการสัมผัสกันระหว่างแผ่นวัตถุ
แข็งเกร็ งกับชิ้นงาน โดยแผ่นกดด้านบนและแผ่นรองรับด้านล่างมีค่าความเสี ยดทานเท่ากับ 0.2
3.4.6 การกาหนดสภาวะเงื่อนไขขอบ
สภาวะเงื่อนไขขอบสาหรับการวิเคราะห์ชิ้นงานประกอบด้วย การกาหนดเงื่อนไข
ขอบของความเร็ วที่กระทาต่อแบบจาลองโดยเลือก Velocity ใน Boundary Condition ซึ่ งเหมือนกับ
การทดลองจริ ง ที่ความเร็ ว 7 m/s ในกรณี ของภาระกระแทก และ 10 mm/min ในกรณี ของภาระแบบ
กึ่ งคงที่ ในส่ วนการกาหนดขอบเขตของแบบจาลองโดยเลื อก Symmetry/Antisysmmetry/Encastre
ใน Boundary Condition ยึ ดด้านล่ างของแบบจาลองไม่ ให้ เคลื่ อ นที่ ในทิ ศ ทางต่ างๆ และในการ
ก าหนดระยะของการเคลื่ อ นที่ ของแผ่ น วัต ถุ แ ข็ ง เกร็ งให้ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย ว โดยเลื อก
Displacement/Rotation ใน Boundary Condition
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3.4.7 ชนิดของเอลิเมนต์
เอลิ เมนต์ ข องท่ อ ชิ้ น งาน คื อ ชนิ ด S4R มี 4 โหนด มี ผิว สองด้านซึ่ งสามารถ
คานวณได้ท้ งั Thin Shell และ Thick Shell ใช้ก ารค านวณแบบความเครี ยดจากัดและ integrate ที่
กึ่งกลาง element. ขนาดของเมชคือ 0.003 และเอลิเมนต์แผ่นวัตถุแข็งเกร็ ง คือ ชนิ ด R3D4 มี 4 Node
กาหนดเป็ นวัตถุแข็งเกร็ ง ลักษณะของแบบจาลองแสดงในภาพที่ 3.21

R3D4

S4R

ภาพที่ 3.21 ลักษณะ Element ของ FEA Model ในการศึกษา
3.4.8 การกาหนดชื่อไฟล์ทสี่ ร้ างขึน้ เพือ่ การทดสอบ
เป็ นการสร้างชื่อไฟล์ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบไว้ ซึ่ งเมื่อมีการสร้างชิ้นงาน
การทดสอบ ก็จะมีการสร้างไฟล์เก็บไว้ที่ Folder TEMP เพื่อสารองข้อมูลที่จาเป็ นในการวิเคราะห์
เก็ บ การสร้ า งชื่ อ ไฟล์ ที่ เก็ บ ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การทดสอบและตรวจสอบสถานะ การค านวณของ
โปรแกรม
3.4.9 ผลทีไ่ ด้ จากการวิเคราะห์ โปรแกรม ABQUS/Explicit
การแสดงผลออกทางจอแสดงผลจะแสดงได้หลากหลายรู ปแบบกว่าการแสดงผล
ออกมาในรู ปชุ ดข้อมูลแต่ก็ไม่นามาวิเคราะห์ หาค่าเพิ่มเติม หรื อนามาคานวณได้เนื่ องจากเป็ นการ
แสดงผลเช่ น การแสดงผลออกมาในรู ปของ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และกราฟแต่ก็สามารถ
นามาประกอบการวิเคราะห์ได้ ในการศึกษานี้ ได้นาผลที่ ได้ในรู ปแบบของกราฟเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์รูปแบบการเสี ยหายและนาข้อมูลในรู ปแบบชุ ดของตัวเลขเพื่อนามาเขียนเป็ นกราฟและ
คานวณต่อไป
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3.5 การทดสอบคุณสมบัติเชิ งกลของวัสดุ
3.5.1 วิธีการทดสอบชิ้นงานภายใต้ แรงดึง
เครื่ องทดสอบที่ใช้ในการวิจยั มีชื่อว่า Universal Testing Machine Dynamic Type
รุ่ น Instron 8801 ความสามารถในการกด 100 kN ดัง แสดงในภาพที่ 3.22 จากห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
ทดสอบทางกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ (MTEC) ซึ่ งหลักการทางานของเครื่ อง โดย
ใช้แรงดันน้ ามันในการขับเคลื่อนกดหัวทดสอบให้เคลื่อนที่เพื่อให้เกิดแรงกระทาบนชิ้นงานภายใต้
ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุ ม แรงที่เกิ ดขึ้นจะถูกวัดโดยโหลดเซล ส่ วนการเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างของ
ชิ้ นงานทดสอบจะถู ก วัดโดยระยะการเคลื่ อนที่ ข อง actuator หรื อ extensometer ผลที่ ไ ด้จากการ
ทดลองสรุ ป ดังตารางที่ 3.4

(ก)
ภาพที่ 3.22 (ก) เครื่ องทดสอบแรงดึง (ข) การจับยึดชิ้นงาน

(ข)
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3.5.2 ผลการทดสอบแรงดึง
3.5.2.1 การทดสอบการต้ านทานแรงดึงการเรียงตัวของเส้ นใยในทิศทางต่ างกัน
ของชิ้นงาน A
การทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3039 โดยมีการเรี ยงตัวของเส้น ใย
แบบหลายทิศทางคือ [0/90]/ [0/90]/ [0/90] ดังภาพที่ 3.23 ขนาดของชิ้นงาน ความหนาคือ 2.00 mm
ความกว้างคื อ 25.00 mm ความยาวคือ 250.00 mm ความเร็ วที่ ใช้ในการทดสอบคื อ 10 mm/min
ได้ผลดังภาพที่ 3.24 พบว่ากราฟมีแนวโน้มลักษณะสู งขึ้น ซึ่ งเกิ ดจากการต้านทานแรง หลังจากนั้น
กราฟตกลงอย่างรวดเร็ วซึ่ งเกิดจากชิ้นงานเกิดการเสี ยหาย จากการทดลองพบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ด
คือ 370.68 MPa และค่าความต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 18.00 kN

ภาพที่ 3.23 ชิ้นงาน A ที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยคือ [0/90]/ [0/90]/ [0/90] สาหรับการทดลองแรงดึง
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ภาพที่ 3.24 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวภายใต้แรงดึงของชิ้นงาน A
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3.5.2.2 การทดสอบการต้ านทานแรงดึงการเรียงตัวของเส้ นใยในทิศทางต่ างกันของ
ชิ้นงาน B
การทดสอบนี้เป็ นการทดสอบแรงเฉื อนในระนาบตามมาตรฐาน ASTM D 3518
และทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3039 จากการทดสอบด้วยการดึ งชิ้ นงาน ที่ มีมุม ของเส้ นใย
[(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] องศา ความหนาคือ 2.00 mm ความกว้างคือ 25.00 mm ความยาวคือ
250.00 mm ดังภาพที่ 3.25 ความเร็ วที่ใช้ในการทดสอบคือ 10 mm/min ผลการทดสอบแสดงดัง
ภาพที่ 3.26 แสดงความสัมพันธ์กนั ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงาน จากการทดลอง
พบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคือ 62.86 MPa ค่าความต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 2.90 kN

ภาพที่ 3.25 ชิ้นงาน B ที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยคือ [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] สาหรับการทดลอง
แรงดึง
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ภาพที่ 3.26 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวภายใต้แรงดึงของชิ้นงาน B

53
3.5.2.3 การทดสอบการต้ านทานแรงดึงการเรียงตัวของเส้ นใยในทิศทางต่ างกันของ
ชิ้นงาน C
ส าหรั บ การเตรี ยมชิ้ นงานการทดสอบแรงดึ งเป็ นการทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM D 3039 โดยมีการเรี ยงตัวของเส้น ใยแบบหลายทิศทางคือ [45/-45]/ [0/90]/ [45/-45] ดังภาพ
ที่ 3.27 ขนาดของชิ้ นงานคื อ ความหนาคือ 2.00 mm ความกว้างคือ 25.00 mm ความยาวคือ 250.00
mm ความเร็ วที่ ใช้ในการทดสอบคื อ 10 mm/min ผลที่ ได้จากการทดสอบแสดงความสั มพันธ์ ก ัน
ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงาน ภาพที่ 3.28 จากราฟพบว่ากราฟมีแนวโน้มลักษณะ
สู งขึ้น ซึ่ งเกิ ดจากการต้านทานแรง หลังจากนั้นกราฟตกลงอย่างรวดเร็ วซึ่ งเกิ ดจากชิ้ นงานเกิ ดการ
เสี ยหาย จากการทดลองพบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคือ 185.43 MPa และค่าความต้านทานแรงสู งสุ ดคือ
10.10 kN

ภาพที่ 3.27 ชิ้นงาน C ที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยคือ [45/-45]/ [0/90]/ [45/-45] สาหรับการทดลอง
แรงดึง
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ภาพที่ 3.28 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวภายใต้แรงดึงของชิ้นงาน C
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3.5.2.4 การทดสอบการต้ านทานแรงดึงตามแนวเส้ นใยในทิศทางเดียว 0 องศา
การทดสอบแรงดึงเป็ นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3039 โดยมีการเรี ยง
ตัวของเส้นใยตามแนวยาวหรื อ [0/0]/ [0/0]/ [0/0] องศา ในทิศทางเดี ยว ดังภาพที่ 3.29 โดยชิ้ นงาน
ทดลองมี ความกว้างคือ 25.00 mm และความยาวคือ 250.00 mm ความเร็ วที่ใช้ในการทดสอบคือ
10 mm/min ผลที่ ได้จากการทดสอบแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของ
ชิ้ น งาน ดัง ภาพที่ 3.30 จากการทดลองพบว่า ค่ า ความเค้น สู ง สุ ด คื อ 361.07 MPa และค่ า ความ
ต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 23.19 kN

ภาพที่ 3.29 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยทิศทางเดียว สาหรับการทดลองแรงดึง
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ภาพที่ 3.30 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง ตาม
แนวเส้นใยในทิศทางเดียว 0 องศา
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3.5.2.5 การทดสอบการต้ านทานแรงดึงตามแนวขวางเส้ นใยในทิศทางเดียว 90 องศา
การทดสอบแรงดึ ง เป็ นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3039 ทดสอบ
ภายใต้แรงดึ ง โดยมี ก ารเรี ยงตัวของเส้ นใยตามแนวขวางหรื อ [90/90]/ [90/90]/ [90/90] องศา ใน
ทิ ศ ทางเดี ย ว ดัง ชิ้ น งานแสดงในภาพที่ 3.31 โดยมี ค วามกว้า งคื อ 25.00 mm และความยาวคื อ
250.00 mm ความเร็ วที่ ใ ช้ใ นการทดสอบคื อ 10 mm/min ผลการทดสอบแสดงในดัง ภาพที่ 3.32
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงาน จากการทดลองพบว่า ค่าความ
เค้นสู งสุ ดคือ 10.94 MPa และค่าความต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 0.59 kN

ภาพที่ 3.31 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยทิศทางเดียว สาหรับการทดลองแรงดึง
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ภาพที่ 3.32 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง ตามแนว
เส้นใยในทิศทางเดียว 90 องศา
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3.5.2.6 การทดสอบการต้ านทานแรงดึงตามแนวเฉียงเส้ นใยในทิศทางเดียว 45 องศา
ชิ้ น ง า น ท ด ล อ ง มี ก า ร เรี ย ง ตั ว ข อ ง เส้ น ใ ย ต า ม แ น ว เฉี ย ง ห รื อ
[45/45]/[45/45]/[45/45] องศา ในทิศทางเดียว ดังแสดงในภาพที่ 3.33 โดยความกว้างคือ 25.00 mm
และความยาวคือ 250.00 mm ความเร็ วที่ใช้ในการทดสอบคือ 10 mm/min ผลที่ได้จากการทดสอบ
แสดงความสัมพันธ์กนั ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงาน ดังภาพที่ 3.34 ผลจากการ
ทดลองพบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคือ 28.33 MPa และค่าความต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 1.54 kN

ภาพที่ 3.33 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยทิศทางเดียว สาหรับการทดลองแรงดึง
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ภาพที่ 3.34 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง ตามแนว
เส้นใยในทิศทางเดียว 45 องศา
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3.5.2.7 ทดสอบการต้ านทานแรงดึงของเส้ นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 1.5 mm
การทดสอบแรงดึ ง เป็ นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3039 ทดสอบ
ภายใต้แรงดึง โดยมีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง ดังชิ้นงานแสดงในภาพที่ 3.35 โดย
มี ค วามกว้า งคื อ 25.00 mm และความยาวคื อ 250.00 mm ความเร็ วที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบคื อ
10 mm/min ผลการทดสอบแสดงในดังภาพที่ 3.36 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเค้นกับระยะ
การยืดตัวของชิ้นงาน จากการทดลองพบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคือ 79.28 MPa และค่าความต้านทาน
แรงสู งสุ ดคือ 3.19 kN

ภาพที่ 3.35 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง สาหรับการทดลองแรงดึง
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ภาพที่ 3.36 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง เส้นใย
แบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 1.5 mm
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3.5.2.8 ทดสอบการต้ านทานแรงดึงของเส้ นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.0 mm
การทดสอบแรงดึ ง เป็ นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3039 ทดสอบ
ภายใต้แรงดึง โดยมีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง ดังชิ้นงานแสดงในภาพที่ 3.37 โดย
มี ค วามกว้า งคื อ 25.00 mm และความยาวคื อ 250.00 mm ความเร็ วที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบคื อ
10 mm/min ผลการทดสอบแสดงในดังภาพที่ 3.38 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเค้นกับระยะ
การยืดตัวของชิ้นงาน จากการทดลองพบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคือ 81.23 MPa และค่าความต้านทาน
แรงสู งสุ ดคือ 4.86 kN

ภาพที่ 3.37 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง สาหรับการทดลองแรงดึง
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ภาพที่ 3.38 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง เส้นใย
แบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.0 mm
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3.5.2.9 ทดสอบการต้ านทานแรงดึงของเส้ นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.5 mm
การทดสอบแรงดึ ง เป็ นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D 3039 ทดสอบ
ภายใต้แรงดึง โดยมีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง ดังชิ้นงานแสดงในภาพที่ 3.39 โดย
มี ค วามกว้า งคื อ 25.00 mm และความยาวคื อ 250.00 mm ความเร็ วที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบคื อ
10 mm/min ผลการทดสอบแสดงในดังภาพที่ 3.40 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง ความเค้นกับระยะ
การยืดตัวของชิ้นงาน จากการทดลองพบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคือ 99.43 MPa และค่าความต้านทาน
แรงสู งสุ ดคือ 6.19 kN

ภาพที่ 3.39 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง สาหรับการทดลองแรงดึง
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ภาพที่ 3.40 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงดึง เส้นใย
แบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.5 mm
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3.5.3 วิธีการทดสอบชิ้นงานภายใต้ แรงกด
เครื่ องทดสอบที่ใช้ในการวิจยั มีชื่อว่า Universal Testing Machine Dynamic Type
รุ่ น Instron 4502 ความสามารถในการกด 10 kgf ดังแสดงในภาพที่ 3.4.1 จากห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
ทดสอบทางกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่ งชาติ (MTEC) หลักการทางานของเครื่ อง โดยใช้
แรงดันน้ ามันในการขับเคลื่ อนกดหัวทดสอบให้เคลื่ อนที่ เพื่อให้เกิ ดแรงกระทาบนชิ้ นงานภายใต้
ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุ ม แรงที่ เกิ ดขึ้นจะถู กวัดโดย โหลดเซล ส่ วนการเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ างของ
ชิ้นงานทดสอบจะถูกวัดโดยระยะการเคลื่อนที่ของ actuator หรื อ extensometer

(ก)
ภาพที่ 3.41 (ก) เครื่ องทดสอบกด (ข) ชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบแรงกด

(ข)
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3.5.3.1 การทดสอบการต้ านทานแรงกดตามแนวเส้ นใยในทิศทางเดียว 0 องศา
เตรี ยมชิ้ นงานตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D 695 โดยมีการเรี ยงตัวของ
เส้นใยตามแนวยาวหรื อ [0/0]/[0/0]/[0/0] องศา ในทิศทางเดี ยวของชิ้ นงาน ดังภาพที่ 3.42 โดยให้มี
ความหนาคื อ 5.00 mm ความกว้า งคื อ 5.00 mm ความยาวคื อ 25.00 mm ความเร็ ว ที่ ใ ช้ ใ นการ
ทดสอบคือ 5 mm/min ผลที่ได้จากการทดสอบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืด
ตัวของชิ้ นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.43 ซึ่ งพบว่ากราฟมี แนวโน้ม ลัก ษณะสู งขึ้ น ซึ่ งเกิ ดจากการ
ต้านทานแรง หลังจากนั้นกราฟตกลงอย่างรวดเร็ วซึ่ งเกิดจากชิ้นงานเกิดการเสี ยหาย จากการทดลอง
พบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคือ 210.55 MPa และค่าความต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 5.54 kN

ภาพที่ 3.42 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยตามแนวยาวของชิ้นงาน สาหรับการทดลองแรงกด
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ภาพที่ 3.43 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงกด ตามแนว
เส้นใยในทิศทางเดียว 0 องศา
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3.5.3.2 การทดสอบการต้ านทานแรงกดตามแนวเส้ นใยในทิศทางเดียว 90 องศา
เตรี ยมชิ้ นงานตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D 695โดยมีการเรี ยงตัวของเส้น
ใยตามแนวขวางหรื อ [90/90]/ [90/90]/ [90/90] องศา ในทิศทางเดียวของชิ้นงาน ดังภาพที่ 3.44 โดย
ความหนาคือ 5.00 mm ความกว้างคือ 5.00 mm ความยาวคือ 25.00 mm ความเร็ วที่ใช้ในการทดสอบ
คือ 5 mm/min ผลที่ได้จากการทดสอบแสดงความสัมพันธ์ กนั ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัว
ของชิ้ นงาน ดังภาพที่ 3.45 จากการทดลองพบว่า ค่ าความเค้นสู งสุ ดคื อ 69.88 MPa และค่ าความ
ต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 1.81 kN

ภาพที่ 3.44 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยตามแนวขวางของชิ้นงานสาหรับการทดลองแรงกด
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ภาพที่ 3.45 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงกด ตามแนว
เส้นใยในทิศทางเดียว 90 องศา
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3.5.3.3 การทดสอบการต้ านทานแรงกดตามแนวเส้ นใยแบบสุ่ มหลายทิศทาง
เตรี ยมชิ้ นงานตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D 695 โดยมีการเรี ยงตัวของเส้น
ใยแบบสุ่ ม หลายทิ ศทาง ดังภาพที่ 3.46 โดยให้มีความหนาคื อ 5.00 mm ความกว้างคือ 5.00 mm
ความยาวคือ 25.00 mm ความเร็ วที่ใช้ในการทดสอบคือ 5 mm/min ผลที่ได้จากการทดสอบแสดง
ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างความเค้น กับ ระยะการยืดตัวของชิ้ นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.47 กราฟมี
แนวโน้มลักษณะสู งขึ้น ซึ่ งเกิดจากการต้านทานแรง หลังจากนั้นกราฟตกลงอย่างรวดเร็ วซึ่ งเกิดจาก
ชิ้ น งานเกิ ด การเสี ย หาย จากการทดลองพบว่า ค่ าความเค้น สู ง สุ ดคื อ 133.37 MPa และค่ าความ
ต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 3.25 kN

ภาพที่ 3.46 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยตามแนวขวางของชิ้นงานสาหรับการทดลองแรงกด
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ภาพที่ 3.47 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงกด เส้นใย
แบบสุ่ มหลายทิศทาง
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3.5.4 วิธีการทดสอบชิ้นงานภายใต้ แรงเฉือน
เครื่ องทดสอบการกดแบบกระท าแบบกึ่ งคงที่ ซึ่ งใช้ในการวิจยั มี ชื่ อว่า เครื่ อง
ESH Testing Limited รายละเอีย ดของเครื่ องซึ่ งอธิ บายในหัวข้อ 3.1.1 ซึ่ งเป็ นเครื่ องทดสอบที่ ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ กบั ระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic) และอุปกรณ์การทดสอบแรงเฉื อนที่มีลกั ษณะ
โดยหัวกดคือเหล็กทรงกระบอกตัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 mm ทดสอบโดยกดชิ้นงานผ่านความหนา
ให้ขาดออกจากกัน ดังภาพที่ 3.48

(ก) อุปกรณ์ทดสอบ

(ข) ลักษณะหัวกดเฉื อนผ่านความหนาของชิ้นงาน

(ค) ด้านล่างของอุปกรณ์ทดสอบ (ง) ชิ้นงานขาดออกจากกัน
ภาพที่ 3.48 อุปกรณ์การทดสอบแรงเฉือน
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3.5.4.1 การทดสอบแรงเฉือนนอกระนาบในทิศทางเดียว 0 องศา
เตรี ยมชิ้ นงาน โดยให้ มี การเรี ยงตัวของเส้ นใยตามแนวยาว [0/0]/ [0/0]/ [0/0]
องศา ในทิศทางเดียว ดังภาพที่ 3.49 โดยชิ้นงานมีความหนาคือ 2.00 mm ความกว้างคือ 50.00 mm
ความยาวคือ 50.00 mm ความเร็ วที่ใช้ในการทดสอบคือ 10 mm/min ผลที่ได้จากการทดสอบแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงาน ภาพที่ 3.50

ภาพที่ 3.49 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยตามแนวขวางของชิ้นงานสาหรับการทดลองแรง
เฉือน
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ภาพที่ 3.50 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงเฉือน ตาม
แนวเส้นใยทิศทางเดียว 0 องศา
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3.5.4.2 การทดสอบแรงเฉือนนอกระนาบของเส้ นใยแก้ วแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา
1.5 mm
เตรี ยมชิ้ นงาน โดยให้มีการเรี ยงตัวของเส้ นใยแบบสุ่ มหลายทิ ศทาง ดังภาพที่
3.51 โดยชิ้ น งานมี ค วามหนาคื อ 1.50 mm ความกว้า งคื อ 50.00 mm ความยาวคื อ 50.00 mm
ความเร็ วที่ใช้ในการทดสอบคือ 10 mm/min ผลที่ ได้จากการทดสอบแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้ นงาน ภาพที่ 3.52 จากการทดลองพบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคื อ
19.36 MPa และค่าความต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 3.72 kN

ภาพที่ 3.51 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางของชิ้นงานสาหรับการทดลอง
แรงเฉื อน
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ภาพที่ 3.52 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงเฉือน เส้นใย
แก้วแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 1.5 mm
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3.5.4.3 การทดสอบแรงเฉือนนอกระนาบของเส้ นใยแก้ วแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา
2.0 mm
เตรี ยมชิ้ นงาน โดยให้มีการเรี ยงตัวของเส้ นใยแบบสุ่ มหลายทิ ศทาง ดังภาพที่
3.53 โดยชิ้ น งานมี ค วามหนาคื อ 2.00 mm ความกว้า งคื อ 50.00 mm ความยาวคื อ 50.00 mm
ความเร็ วที่ใช้ในการทดสอบคื อ 10 mm/min ผลที่ ได้จากการทดสอบแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้ นงาน ภาพที่ 3.54 จากการทดลองพบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคื อ
30.57 MPa และค่าความต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 5.88 kN

ภาพที่ 3.53 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางของชิ้นงานสาหรับการทดลอง
แรงเฉื อน
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ภาพที่ 3.54 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงเฉือน เส้นใย
แก้วแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.0 mm
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3.5.4.4 การทดสอบแรงเฉือนนอกระนาบของเส้ นใยแก้ วแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา
2.5 mm
เตรี ยมชิ้ นงาน โดยให้มีการเรี ยงตัวของเส้ นใยแบบสุ่ มหลายทิ ศทาง ดังภาพที่
3.55 โดยชิ้ น งานมี ค วามหนาคื อ 2.5 mm ความกว้า งคื อ 50.00 mm ความยาวคื อ 50.00 mm
ความเร็ วที่ใช้ในการทดสอบคือ 10 mm/min ผลที่ได้จากการทดสอบแสดงความสัมพันธ์ ระหว่าง
ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้ นงาน ภาพที่ 3.56 จากการทดลองพบว่า ค่าความเค้นสู งสุ ดคื อ
47.64 MPa และค่าความต้านทานแรงสู งสุ ดคือ 10.05 kN

ภาพที่ 3.55 ชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยแบบสุ่ มหลายทิศทางของชิ้นงานสาหรับการทดลอง
แรงเฉื อน
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ภาพที่ 3.56 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเค้นกับระยะการยืดตัวของชิ้นงานภายใต้แรงเฉือน เส้นใย
แก้วแบบสุ่ มหลายทิศทางความหนา 2.5 mm
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ตารางที่ 3.4 ผลทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงาน
การทดสอบ

แรงดึง

แรงกด

ทิศทางเรียงตัวของเส้ นใย
(องศา)

ภาระสู งสุ ด
(kN)

ความเค้ น
สู งสุ ด
(MPa)

มอดูลสั ความ
ยืดหยุ่น
(GPa)

ระยะยืดตัว
(%)

แบบสุ่ ม หนา 1.50 mm
แบบสุ่ ม หนา 2.0 mm
แบบสุ่ ม หนา 2.5 mm
[0/90]/[0/90]/[0/90]
[45/-45]/[45/45]/[45/45]
[45/-45]/[0/90]/[45/-45]
[0/0]/[0/0]/[0/0]
[90/90]/[90/90]/[90/90]
[45/45]/ [45/45]/[45/45]
แบบสุ่ ม
[0/0]/[0/0]/[0/0]
[90/90]/[90/90]/[90/90]

3.19
4.86
6.19
18.00
2.90
10.10
23.16
0.59
1.54
3.25
5.54
1.81

79.28
81.23
99.43
370.68
62.86
185.43
361.07
10.94
28.33
133.37
210.55
69.88

7.71
6.93
7.54
15.91
7.30
9.49
15.71
5.61
5.58
4.40
9.09
3.61

1.17
1.55
1.61
3.10
3.44
3.20
2.64
0.22
0.60
3.73
2.87
2.68
ระยะยืดตัว
(mm)

แรงเฉื อน

[0/0]/[0/0]/[0/0]
แบบสุ่ ม หนา 1.50 mm
แบบสุ่ ม หนา 2.0 mm
แบบสุ่ ม หนา 2.5 mm

9.29
3.72
5.88
10.05

48.28
19.36
30.57
47.64

2.41
1.46
3.63
3.60

1.76
1.32
0.84
1.32

3.6 การติดตั้งอุปกรณ์ การทดลองของเครื่องทดสอบแรงกระแทก
ในการศึกษานี้ ใช้โปรแกรมในการบันทึกข้อมูลที่มีชื่อว่า KYOWA DCS 100A ดังภาพ
ที่ 3.57 (ก) โหลดเซลล์ที่ใช้ในการวัดแรงมีความสามารถรับแรงกระแทกสู งสุ ดได้ 200 kN ของ
KYOWA Model LC-20TV ดังภาพที่ 3.57 (ข) และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสัญญาณของไฟฟ้ า คือ
Data logger ชนิ ด PCD-300 Series ดังภาพที่ 3.57 (ค) ส าหรับการติ ด ตั้งอุ ป กรณ์ เพื่ อทดสอบแรง
กระแทกดังแสดงในภาพที่ 3.58 ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
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3.6.1 เชื่อมต่อสายโหลดเซลล์เข้ากับ Data logger และต่อสายเคเบิลจาก Data logger เข้า
สู่ เครื่ องคอมพิวเตอร์
3.6.2 ชัง่ น้ าหนักของหัวค้อน ทาได้โดยนาหัวค้อนวางบนโหลดเซลล์ จากนั้นเพิ่มหรื อ
ลดน้ าหนักที่ตอ้ งการทดสอบ ในการศึกษานี้มีหวั ค้อนน้ าหนักประมาณ 45 kg
3.6.3 ติดตั้งกล้องความเร็ วสู ง เพื่อใช้ในการบันทึกพฤติกรรมการตอบสนองชิ้นงาน
โดยบันทึกเป็ นภาพเคลื่อนไหว สาหรับการปรับตั้งค่าในโปรแกรมมีรายละเอียดดังนี้
3.6.3.1 ความละเอียดในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว คือ 1000 fps
3.6.3.2 ความเร็ วชัตเตอร์ คือ 1250/s
3.6.3.3 สมดุลแสงสี ขาว คือ Manual
3.6.3.4 รู รับแสง คือ 5.0
3.6.3.5 ความไวแสง คือ 400
3.6.4 ติดตั้งหลอดไฟ (Spotlight) เพื่อเพิ่มความสว่างให้กบั ชิ้นงานในการศึกษานี้ใช้
หลอดไฟขนาด 1500 W ทั้งหมด 2 หลอด
3.6.5 ขั้นตอนการทดลองมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
3.6.5.1 ดึงหัวค้อนด้วยรอกมอเตอร์ไฟฟ้ า ตามความสู งที่ตอ้ งการทดลอง สาหรับ
ในการศึกษานี้ใช้ความสู งระหว่างปลายชิ้นงานและปลายหัวค้อนเท่ากับ 2.47 m
3.6.5.2 วางชิ้นงานในระดับกึ่งกลาง บนฐานรองรับแรงกระแทก
3.6.5.3 ปล่อยหัวค้อนกระแทกต่อชิ้นงาน
3.6.5.4 บันทึกกราฟในช่วงระหว่างกระแทกจากโปรแกรม
3.6.5.5 บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องความเร็ วสู ง
3.6.5.6 วิเคราะห์ผลการทดลอง

(ก) โปรแกรม KYOWA DCS100A (ข) โหลดเซลล์
ภาพที่ 3.57 อุปกรณ์การทดลองของเครื่ องทดสอบ

(ค) Data logger PCD-300B Series
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1.หัวค้อน
2.ชิ้นงาน

5.เครื่ องทดสอบ
ทดสอบทดสอบ
7.Data logger
6.หลอดไฟ
แรงกระแทก
(Spotlight)

3.โหลดเซลล์

8.คอมพิวเตอร์

4.กล้องความเร็ วสู ง
ภาพที่ 3.58 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองของเครื่ องทดสอบแรงกระแทก
3.7 ขั้นตอนในการศึกษา
การศึกษานี้ ประกอบไปด้วยการทดลองและการใช้แบบจาลองทาง FEA โดยมีข้ นั ตอน
การศึกษาดังนี้
3.7.1 การทาการทดลอง
3.7.1.1 เตรี ยมชิ้นงานทดลองให้มีขนาดตามที่กาหนดในขอบเขต
3.7.1.2 นาชิ้ นงานไปทดสอบด้วยเครื่ องทดสอบแรงกระแทกและเครื่ องทดสอบ
แบบกึ่งคงที่ และแบบกระแทก ตามเงื่อนไขที่กาหนดในขอบเขตการศึกษา
3.7.1.3 บัน ทึ ก ข้อมู ล เป็ นแรงปฏิ กิ ริยาและระยะยุบ ตัวเพื่ อท าการวิเคราะห์ หา
ความสามารถในการรับแรงกระแทก
3.7.1.4 บันทึกภาพเพื่อประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7.2 การทาแบบจาลองด้ วย FEA
3.7.2.1 ศึกษาวิธีใช้งานโปรแกรม
3.7.2.2 ทดสอบคุณสมบัติวสั ดุเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างแบบจาลอง
3.7.2.3 สร้างแบบจาลองและทาการทดสอบแบบจาลอง โดยใช้เงื่อนไขเดียวกับ
แบบการทดลอง
3.7.2.4 เปรี ยบเทียบผลการทดลองและแบบจาลอง
3.7.2.5 ใช้แบบจาลองในการศึกษาพฤติกรรมการเสี ยหายของชิ้นงาน
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บทที่ 4
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ผล
4.1 ชิ้นงานทรงกระบอก
4.1.1 การตอบสนองของท่อต่ อแรงกระทาแบบกึง่ คงที่
4.1.1.1 การเสี ยหายของชิ้นงาน A
จากภาพที่ 4.1 แสดงถึ งรู ป แบบการเสี ยหายของชิ้ นงาน ที่ ได้จากการ
ทดลองภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่ งคงที่ ของชิ้ นงานที่มีลกั ษณะการเรี ยงตัวของเส้ นใย
ตามแนวตั้ง 0 องศา และแนวขวาง คื อ 90 องศา พบว่าในช่ วงแรกเกิ ดการยุบ ตัวของชิ้ น งานช้า
หลังจากภาระกระทาต่อชิ้ นงานเพิ่มมากขึ้ น ชิ้ นงานเกิ ดการยุบตัวอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการเริ่ มต้นการ
เสี ยหายเกิ ดขึ้นที่ปลายด้านบนของชิ้ นงาน มี ลกั ษณะแตกละเอียดเป็ นชิ้ นเล็กและบานออกเป็ นพุ่ม
หลังจากนั้นชิ้นงานเริ่ มแยกและบานออกเป็ นสองส่ วน ได้แก่ ส่ วนแรกเส้นใยแยกและยุบเข้าด้านใน
ของชิ้นงาน และส่ วนที่สองเส้นใยแยกและบานออกด้านนอกของชิ้นงาน จนกระทั้งสิ้ นสุ ดการยุบตัว

S = 10 mm S = 20 mm S = 30 mm

S = 40 mm S = 50 mm S = 60 mm

ภาพที่ 4.1 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงาน A ที่ระยะยุบตัว
ต่างๆ (S)
ภาพที่ 4.2 แสดงการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน โดยแสดงผลการทดลองเทียบกับ
แบบจาลองทางคอมพิ วเตอร์ โดยภาพที่ 4.2 (ก) เป็ นผลการทดลองซึ่ งจะสั งเกตได้ว่าชิ้ นงานมี
ลักษณะบานออกเป็ นแฉกซึ่ งเกิดจากอิทธิ พลของเส้นใยในแนวตั้ง ที่สามารถรับภารระในแนวแกน
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โดยตรง และอิทธิ พลเส้นใยในแนวขวางทาหน้าที่ประคองให้เส้นใยในแนวตั้งให้รับภาระแนวแกน
ได้ดีข้ ึน การเสี ยหายเกิดขึ้นที่ปลายด้านบน มีลกั ษณะบานออกและแตกละเอียดเป็ นชิ้นเล็ก ส่ วนผล
การจาลองทางคอมพิ วเตอร์ ในภาพที่ 4.2 (ข) เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ การทดลองซึ่ งมี ลกั ษณะการ
เริ่ ม ต้น เสี ย หายด้า นบนคล้ายกัน แต่ ใ นส่ วนการฉี ก ขาดของชิ้ น งาน การทดลองมี ล ัก ษณะบาน
ออกเป็ นแฉกและเมื่อเปรี ยบเทียบกับแบบจาลองมีลกั ษณะแตกและยุบตัวในชิ้ นงาน ซึ่ งมีลกั ษณะ
ค่อนข้างแตกต่างกัน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.2 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน A ภายใต้แรงกึ่งคงที่ (ก) การทดลอง
(ข) แบบจาลองทาง FEA
4.1.1.2 การเสี ยหายของชิ้นงาน B
จากภาพที่ 4.3 และ 4.4 (ก) แสดงรู ปแบบการเสี ยหายของชิ้ นงานที่ มี
ลักษณะมุมไขว้โดยการจัดเรี ยงตัวของเส้นใยในแนวเฉี ยง คือ (45/-45) จากการทดลองพบว่าการ
เริ่ ม ต้นการเสี ยหายเกิ ดขึ้ นที่ ด้านล่ างของชิ้ นงาน มี ล ักษณะการเสี ยหายตามแนวเฉี ยงของเส้ น ใย
หลังจากนั้นจึงเกิดการเสี ยหายด้านบนของชิ้นงาน มีการเสี ยหายยุบตัวและซ้อนกันภายในชิ้นงาน ซึ่ ง
เกิ ดจากการเรี ยงตัวของเส้ นใยในแนวเฉี ยง เมื่ อรั บภาระในแนวแกนท าให้เส้ นใยเกิ ดการแตกหัก
ตลอด จนสิ้ นสุ ดการยุบตัว
ในส่ วนของแบบจาลองพบว่า ลักษณะการเสี ยหายเกิ ดขึ้ นที่ ป ลายด้านบนของ
ชิ้ นงาน จากนั้นยุบตัวลงและซ้อนกัน ดังภาพที่ 4.4 (ข) ซึ่ งคล้ายกับที่ ได้จากการทดลอง พิจารณา
รู ปแบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานจากการทดลองเปรี ยบเทียบกับแบบจาลองทาง FEA พบว่า
การเริ่ มต้นการเสี ยหายของการทดลองเริ่ มเสี ยหายจากด้านบนและมีลกั ษณะแตกออกตามแนวเฉี ยง
ของเส้นใย ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกันกับแบบจาลอง
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S = 10 mm S = 20 mm S = 30 mm

S = 40 mm S = 50 mm S = 60 mm

ภาพที่ 4.3 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงาน B ที่ระยะยุบตัว
ต่างๆ (S)

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.4 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน B ภายใต้แรงกึ่งคงที่ (ก) การทดลอง
(ข) แบบจาลองทาง FEA
4.1.1.3 การเสี ยหายของชิ้นงาน C
จากภาพที่ 4.5 การเริ่ มต้นของการเสี ยหายของชิ้นงาน C เกิดขึ้นที่ปลาย
ด้านบนของชิ้นงาน มีลกั ษณะแตกละเอียดเป็ นพุ่ม หลังจากนั้นเส้นใยแบ่งออกเป็ นสองส่ วน ได้แก่
ส่ วนแรกยุบเข้าด้านในของชิ้นงาน ส่ วนที่สองแยกออกด้านนอกชิ้นงาน จนกระทัง่ สิ้ นสุ ดการยุบตัว
จากการสังเกตการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานในภาพที่ 4.6 (ก) พบว่ามีลกั ษณะบานออกเป็ นพุ่ม ซึ่ ง
เกิ ดจากอิทธิ พลของเส้นใยในแนวตั้ง 0 องศา ทาให้รับภาระในแนวแกนโดยตรง และอิทธิ พลของ
เส้นใยในแนวเฉี ยง ทาหน้าที่ประคองเส้นใยในแนวตั้งและรับภารระในแนวแกนด้วย ในส่ วนของ
แบบจาลองพบว่า ลักษณะการเสี ยหายเกิดขึ้นที่ปลายด้านบนของชิ้นงาน จนสิ้ นสุ ดการยุบตัว
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S = 10 mm S = 20 mm S = 30 mm

S = 40 mm S = 50 mm S = 60 mm

ภาพที่ 4.5 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงาน C ที่ระยะยุบตัว
ต่างๆ (S)
จากภาพที่ 4.6 (ข) ส่ วนของด้านบนมีลกั ษณะแตกละเอียด เมื่ อเปรี ยบเทียบการ
ทดลองกับแบบจาลองพบว่าการเริ่ มต้นความเสี ยหายมีลกั ษณะการเสี ยหายจากด้านบนของชิ้นงานที่
คล้ายกัน และในส่ วนของการแตกและบานออกของเส้นใยมีลกั ษณะที่สอดคล้องกันกับการทดลอง

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.6 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน C ภายใต้แรงกึ่งคงที่ (ก) การทดลอง
(ข) แบบจาลองทาง FEA
ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรี ยบเที ยบ จึ งได้นาภาพการเสี ยหายของชิ้ นงานจากการ
ทดลองและจากแบบจาลองเปรี ยบเทียบกันดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 สรุ ปผลการทดลองและแบบจาลองการเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงแบบกึ่งคงที่
ชิ้นงาน

รู ปแบบการเสี ยหาย
จากการทดลอง

รู ปแบบการเสี ยหาย
จากแบบจาลอง

A
B

C

4.1.1.4 การตอบสนองของชิ้นงาน A
จากภาพที่ 4.7 แสดงความสั ม พัน ธ์ ระหว่างค่ าภาระกับ ระยะยุบ ของ
ชิ้นงานที่ทดสอบภายใต้ภาระกระทากึ่ งคงที่ในแนวแกน โดยเส้นประเป็ นผลจากแบบจาลอง ส่ วน
เส้ นทึ บ เป็ นผลจากการทดลอง จากการสังเกตพบว่ากราฟของแบบจาลองสู งกว่าการทดลอง ซึ่ ง
ลักษณะของกราฟในช่ วงแรกที่ มีความชัน มาก ซึ่ งถื อว่าชิ้ นงานยังไม่เสี ยรู ป หลังจากนั้นกราฟมี
แนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ ว และมีลกั ษณะแกว่งตัวเป็ นคลื่ นสลับไปมาจากแรงต้านและแรงกดต่อ
ชิ้นงาน จนกระทัง่ ชิ้นงานสิ้ นสุ ดการยุบตัว จากการสังเกตพบว่าผลการทดลองจริ งสามารถรับภาระ
สู งสุ ดเท่ ากับ 28.74 kN และค่าภาระเฉลี่ ยเท่ ากับ 25.32 kN ในส่ วนผลของแบบจาลอง สามารถ
รับภาระสู งสุ ดเท่ากับ 29.98 kN ค่าภาระเฉลี่ ยเท่ากับ 24.29 kN โดยค่าภาระเฉลี่ ยจะนาไปคานวณ
ความสามารถดูดซับพลังงานต่อไป ทั้งนี้ สังเกตได้ว่าลักษณะกราฟของการทดลองและแบบจาลอง
ทางคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน และไม่แตกต่างกันมากนัก

77
35

Load (kN)

30

FEA

25
20

EXP

15
10
5
0

10

20

30

40

50

60

Displacement (mm)
ภาพที่ 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่ของชิ้นงาน A
4.1.1.5 การตอบสนองของชิ้นงาน B
จากภาพที่ 4.8 ความสั ม พันธ์ ระหว่างภาระและระยะยุบ ตัวภายใต้แรง
กระทากึ่งคงที่ พบว่าช่วงแรกของกราฟมีลกั ษณะความชันสู งสุ ด หลังจากนั้นกราฟมีแนวโน้มลดลง
อย่างรวดเร็ ว และมี ลกั ษณะสลับกันไปมา เนื่ องจากแรงต้านและแรงกดต่อชิ้ นงานจนสิ้ นสุ ดการ
ยุบตัว จากกราฟพบว่าผลการทดลองจริ งค่าภาระสู งสุ ดเท่ากับ 25.94 kN และมีค่าภาระเฉลี่ยเท่ากับ
8.9 kN ในส่ วนแบบจาลองพบว่า ค่าภาระสู งสุ ดเท่ากับ 30.89 kN ค่าภาระเฉลี่ยเท่ากับ 8.70 kN จาก
การสังเกตผลการทดลองจริ งพบว่ากราฟมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เมื่ อชิ้ นงานมี การยุบตัวมากๆ
ซึ่งเกิดจากลักษณะการเรี ยงเส้นใยในแนวเฉี ยง เมื่อรับภาระในแนวแกนทาให้เส้นใยเกิดการแตกหัก
ส่ งผลให้ก ารรั บ ภาระลดลง เมื่ อเปรี ยบเที ยบกราฟที่ ได้จากการทดลอง พบว่ามี แนวโน้ม สู งกว่า
แบบจาลองทาง FEA และพบว่าค่าภาระเฉลี่ยของการทดลองสู งกว่าแบบจาลอง ประมาณ 6.67 %
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ภาพที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่ของชิ้นงาน B
4.1.1.6 การตอบสนองของชิ้นงาน C
จากภาพ 4.9 พบว่ากราฟแบบจาลองสู งกว่าผลการทดลองจริ งโดยพบว่า
เมื่อชิ้นงานรับภารระกดในแนวแกน จนกระทัง่ ถึ งภาระสู งสุ ด กราฟจะตกลงอย่างรวดเร็ ว หลังจาก
นั้นกราฟมี ลกั ษณะเป็ นคลื่ นสลับกัน ซึ่ งเกิ ดจากแรงต้านและแรงกดต่อชิ้ นงาน จนกระทั้งชิ้ นงาน
ยุบตัวสุ ดท้าย ลักษณะของกราฟเกิ ดจากการเรี ยงตัวของเส้นใยในแนวตั้งคือ 0 องศา ทาให้สามารถ
รับแรงในแนวแกนโดยตรงในส่ วนของการเรี ยงตัวของเส้นใยแนวเฉี ยง (45/-45) และแนวขวาง 90
องศา ทาหน้าที่ รับ ภาระและประคองให้เส้ นใยแนวตั้งรั บภาระแนวแกนได้สูงสุ ด จากการสังเกต
พบว่ากราฟจากผลการทดลองมีค่าภาระสู งสุ ดเท่ากับ 29.96 kN และมีค่าภาระเฉลี่ ยเท่ากับ 18.20
kN ส่ วนผลของแบบจาลองค่าภาระสู งสุ ดเท่ากับ 24.58 kN ค่าภาระเฉลี่ ยเท่ากับ 17.98 kN เมื่อ
พิจารณาเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการทดลองและแบบจาลองทาง FEA พบว่าค่าภาระเฉลี่ยของการ
ทดลองสู งกว่าแบบจาลองเล็กน้อย โดยพบว่ามีค่ามากกว่าประมาณ 1.23 %
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ภาพที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่ของชิ้นงาน C
4.1.2 การตอบสนองของท่อต่ อแรงกระแทก
4.1.2.1 การเสี ยหายของชิ้นงาน A
จากภาพที่ 4.10 และ 4.11 (ก) แสดงรู ปแบบการเสี ยหายของชิ้ นงาน
ภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงาน ที่มีลกั ษณะการเรี ยงตัวของเส้นใยในแนวตั้ง คือ 0 องศา
แนวขวาง คือ 90 องศา จากการทดลองพบว่าการเริ่ มต้นเสี ยหายของชิ้ นงานเริ่ มที่ปลายด้านบน มี
ลักษณะแตกเป็ นชิ้นเล็กและแยกออกเป็ นสองส่ วน ได้แก่ ส่ วนแรกเส้นใยยุบเข้าด้านในชิ้นงาน และ
ส่ วนที่ ส องเส้ นใยแยกออกด้านนอกและกางออกเป็ นแฉก จากการสั งเกตพบว่าเกิ ดจากการแยก
ระหว่างชิ้นของเส้นใยที่ปลายด้านบนของชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยในแนวตั้ง และแนวขวาง
ซึ่ งเป็ นตัวขั้นระหว่างเส้นใยแนวตั้ง เมื่อรับภาระในแนวแกนจึงมีลกั ษณะกางออกเป็ นแฉก ประมาณ
7 – 8 แฉกของชิ้นงาน

ภาพที่ 4.10 การเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน A
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ผลจากแบบจาลองลักษณะการเสี ยหายเกิดขึ้นที่ดา้ นบนของชิ้นงาน มีลกั ษณะแตก
ละเอียด ดังภาพที่ 4.11 (ข) เมื่อพิจารณารู ปแบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานเปรี ยบเทียบระหว่าง
การทดลองและแบบจาลองทาง FEA พบว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับการทดลองการเริ่ มต้นการเสี ยหาย
เกิดขึ้นที่ปลายด้านบนของชิ้นงาน ในส่ วนของการฉี กขาดและบานออกเป็ นแฉกมีลกั ษณะค่อนข้าง
แตกต่างกัน

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.11 แบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน A ภายใต้แรงกระแทก (ก) การทดลอง
(ข) แบบจาลองทาง FEA
4.1.2.2 การเสี ยหายของชิ้นงาน B
จากภาพที่ 4.12 และ 4.13 (ก) เป็ นการเสี ยหายของชิ้ นงาน B ที่ เกิ ด
จากแรงกระแทก ซึ่ งจากการทดลองพบว่าการเสี ยหายของชิ้นงานเกิดขึ้นที่ปลายด้านบนของชิ้นงาน
ซึ่ งมีลกั ษณะของเส้นใยแตกหักในแนวเฉี ยงของชิ้นงานในทิศทาง -45 องศา หลังจากนั้นเมื่อชิ้นงาน
รับ ภาระเพิ่ ม มากขึ้ น เกิ ดการเสี ยหายในทิ ศทาง 45 องศา และยุบ ตัวลงในลัก ษณะซ้อนกัน ซึ่ ง
สาเหตุเกิ ดจากการเรี ยงตัวของเส้นใยภายในชิ้นงานมีลกั ษณะแนวเฉี ยง เมื่อรับภาระในแนวแกนทา
ให้เส้ นใยรับ ภาระได้ต่ า ในกรณี ของผลจากการจาลองซึ่ งแสดงใน ภาพที่ 4.13 (ข) พบว่า การ
เสี ยหายมี ลกั ษณะยุบตัวลงซ้อนกันและแตกออกเป็ นชิ้ น เมื่อพิจารณารู ปแบบการเสี ยหายจากการ
ทดลองเทียบกับแบบจาลองทาง FEA พบว่ามีลกั ษณะการเสี ยหายที่สอดคล้องกัน
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ภาพที่ 4.12 การเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน B

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.13 แบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน B ภายใต้แรงกระแทก (ก) การทดลอง
(ข) แบบจาลองทาง FEA
4.1.2.3 การเสี ยหายของชิ้นงาน C
จากภาพที่ 4.14 และ 4.15 (ก) พบว่าการเริ่ มต้นการเสี ยหายเกิ ดขึ้ นที่
ด้านบนของชิ้ นงาน ซึ่ งมีลกั ษณะบานและแยกออกเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนแรกเส้นใยยุบเข้าด้านใน
ชิ้นงาน และส่ วนที่สองเส้นใยแยกออกและกางออกนอกชิ้นงาน สาเหตุเกิดจากการแยกชั้นเส้นใยที่
ปลายด้านบนของชิ้ นงานเส้นใยแนวเฉี ยงเกิ ดการพับเข้าไปในชิ้ นงาน และเส้นใยแนวตั้งและแนว
เฉี ยงมีลกั ษณะแตกกระจาย ผลของแบบจาลองดังภาพที่ 4.15 (ข) พบว่ามีลกั ษณะแตกออกจากกัน
และส่ วนหนึ่ งยุบ เข้าด้านในของชิ้ น งาน เมื่ อพิ จารณารู ป แบบการเสี ย หาย จากการทดลองพบว่า
ชิ้นงานเริ่ มต้นการเสี ยหายที่ปลายด้านบนของชิ้นงานและมีการแตกตามแนวเส้นใย เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับแบบจาลอง FEA พบว่ามีลกั ษณะที่สอดคล้องกัน
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ภาพที่ 4.14 การเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน C

(ก)

(ข)

ภาพที่ 4.15 แบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน C ภายใต้แรงกระแทก (ก) การทดลอง
(ข) แบบจาลองทาง FEA
ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรี ยบเทียบจึงได้นารู ปแบบการเสี ยหายของชิ้นงาน ภายใต้
แรงกระแทก ที่ได้จากการทดลองเปรี ยบเทียบกับผลจากแบบจาลองดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 สรุ ปผลการทดลองและแบบจาลองการเสี ยหายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทก
ชิ้นงาน
A
B

C

รู ปแบบการเสี ยหายจากการทดลอง

รู ปแบบการเสี ยหายจากแบบจาลอง

83
4.1.2.4 การตอบสนองของชิ้นงาน A
จากภาพที่ 4.16 แสดงความสั ม พันธ์ ระหว่างภาระกับ เวลาภายใต้แรง
กระแทก โดยในแกนตั้งเป็ นค่าของภาระและในแกนนอนเป็ นเวลาเริ่ มต้นจนสิ้ นสุ ดของการยุบตัว
พบว่าในช่วงเริ่ มต้นก่อนกราฟเริ่ มเปลี่ยนแปลงความชันถือเป็ นช่วงที่ชิ้นงานยังไม่เสี ยรู ป ซึ่ งผลการ
ทดลองพบว่าชิ้ นงานสามารถทนแรงกระแทกได้ถึง 17.60 kN และมีค่าภาระเฉลี่ ยคือ 14.40 kN
ในส่ วนของแบบจาลอง พบว่าค่าภาระสู งสุ ดเท่ากับ 32.60 kN และค่าภาระเฉลี่ ยเท่ากับ 16.79 kN
แล้วจากนั้นกราฟมีลกั ษณะแกว่งตัวลดลงจนสิ้ นสุ ดการกระแทก เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลที่ได้จาก
การทดลองและแบบจาลองทาง FEA พบว่าค่าภาระเฉลี่ยของการทดลองต่ากว่าแบบจาลองประมาณ
16.59 %
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ภาพที่ 4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและเวลาภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน A
4.1.2.5 การตอบสนองของชิ้นงาน B
จากภาพที่ 4.17 ผลการทดลองพบว่าช่ วงเริ่ มต้นของกราฟไปจนถึ งจุด
เริ่ มเปลี่ ยนแปลงความชันถื อเป็ นช่ วงที่ชิ้นงานยังไม่เสี ยรู ป ซึ่ งพบว่าชิ้ นงานสามารถทนแรงสู งสุ ด
คื อ 12.49 kN จากนั้น กราฟมี แนวโน้ ม ลดลงจนถึ ง ในช่ ว งเวลาประมาณ 0.007 s หลัง จากนั้น
ลักษณะกราฟมีแนวโน้มสู งขึ้นมีลกั ษณะเป็ นคลื่ นสลับกันจนถึ ง 17.63 kN จนสิ้ นสุ ดการกระแทก
ซึ่ งสาเหตุเกิดจากช่วงระยะเวลา 0 – 0.007 s เป็ นช่วงที่ชิ้นงานสามารถทนแรงได้ และหลังจาก 0.007
– 0.027 s เป็ นช่ วงที่ชิ้นงานไม่สามารถทนแรงได้ และค้อนยังมีแรงเฉื่ อยเหลื ออยู่ ทาให้แรงกระทา
กับโหลดเซลล์ จึงทาให้กราฟมีแนวโน้มสู งขึ้น ผลของแบบจาลองพบว่า กราฟจากแบบจาลองมีค่า
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สู งกว่าการทดลอง โดยพบว่าค่ าภาระสู งสุ ด ช่ วงแรกเท่ ากับ 13.79 kN และค่ าภาระสู งสุ ดเท่ ากับ
22.63 kN ในส่ วนลักษณะของกราฟในช่ วงแรกชัน จากนั้นกราฟเปลี่ ยนแปลงความชันและสู งขึ้น
สลับ ฟั น ปลา ซึ่ ง เกิ ดจากแรงต้านและยุบ ตัวของชิ้ น งาน เมื่ อพิ จารณาค่ าภาระเฉลี่ ย ที่ ไ ด้จากการ
ทดลองพบว่ามีค่าน้อยกว่าแบบจาลองประมาณ 0.42 %
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ภาพที่ 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและเวลาภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน B
4.1.2.6 การตอบสนองของชิ้นงาน C
จากภาพที่ 4.18 แสดงกราฟผลการทดลองของชิ้ นงาน C ภายใต้ภาระ
กระแทกในแนวแกน พบว่าช่วงแรกของกราฟมีค่าภาระสู งสุ ดเท่ากับ 15.00 kN หลังจากนั้นกราฟ
มีลกั ษณะแกว่งและมีค่าภาระสู งสุ ดเท่ากับ 16.62 kN จากนั้นกราฟมีลกั ษณะลดลงอย่างรวดเร็ วและ
แกว่งตัวจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว ผลจากแบบจาลองพบว่า กราฟของแบบจาลองสู งกว่าผลการทดลอง ค่า
ภาระสู งสุ ดช่ วงแรกเท่ากับ 26.37 kN และค่าภาระสู งสุ ดเท่ากับ 30.51 kN ซึ่ งลักษณะของกราฟ
ช่ วงแรกมี แนวโน้มสู งขึ้ น หลังจากนั้นกราฟตกลงอย่างรวดเร็ วและมี ล ักษณะสลับ ฟั นปลา เมื่ อ
พิจารณาเปรี ยบเทียบกับการทดลอง พบว่าค่าภาระเฉลี่ยของแบบจาลองสู งกว่าการทดลองประมาณ
13.20 %
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ภาพที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและเวลาภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงาน C
4.1.3 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
4.1.3.1 ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้ แรงกระทาแบบกึง่ คงที่
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการคานวณที่ได้จากการทดลองของชิ้นงานภายใต้
ภาระกระทากึ่งคงที่ที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยทั้งหมด 3 แบบ ชิ้ นงาน A คือ [(0/90)/(0/90)/(0/90)]
ชิ้ น งาน B คื อ [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] และชิ้ น งาน C [45/-45]/ [0/90] / [45/-45] พบว่ า
ชิ้ นงาน A สามารถดู ดซับ พลังงานได้เท่ ากับ 1.52 kN.m ชิ้ น งาน B สามารถดู ด ซับ พลังงานได้
เท่ ากับ 0.48 kN.m และชิ้ น งาน C สามารถดู ดซับ พลังงานเท่ ากับ 1.09 kN.m. ดังนั้น จะเห็ น ว่า
ชิ้ นงาน A จะสามารถดู ดซับ พลังงานจากภาระกระท าแบบกึ่ งคงที่ ได้ดีก ว่าชิ้ น งาน B ประมาณ
190.56 % และดีกว่าชิ้นงาน C ประมาณ 46.97 % ในส่ วนของความสามารถในการดูดซับพลังงาน
จาเพาะพบว่า ชิ้นงาน A มีค่าเท่ากับ 29.80 kN.m/kg ชิ้นงาน B เท่ากับ 8.89 kN.m/kg และชิ้ นงาน
C เท่ ากับ 20.56 kN.m/kg ดังนั้นจะเห็ นว่า ชิ้ นงาน A สามารถดู ดซับ พลังงานจาเพาะได้ม ากกว่า
ชิ้นงาน B เท่ากับ 235.20 % และชิ้นงาน C เท่ากับ 44.94 % จากตารางดังกล่าวเห็นได้วา่ ชิ้นงาน A
จะสามารถดู ดซับ พลังงานได้ดีก ว่าชิ้ น งานอื่ น ๆ เนื่ องจากชิ้ นงาน A มี เส้ น ใยในแนว 0 องศา ที่
สามารถรับแรงกดได้โดยตรง
ผลของแบบจาลองพบว่า ชิ้ น งาน A สามารถดู ดซับพลังงานจาเพาะได้ 29.00
kN.m/kg และชิ้ นงาน B เท่ากับ 10.44 kN.m/kg และ ชิ้ นงาน C เท่ ากับ 21.40 kN.m/kg ดังนั้นจะ
เห็ นได้ว่าชิ้ นงาน A มี ค วามสามารถดู ดซับ พลังงานได้ม ากกว่าชิ้ นงาน B เท่ ากับ 177.00 % และ
ชิ้นงาน C เท่ากับ 35.51 % ตามลาดับ
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เมื่ อ เปรี ย บเที ย บผลที่ ไ ด้จ ากการทดลองและแบบจ าลองทาง FEA พบว่า ค่ า
พลังงานดู ดซับ จาเพาะที่ ได้ชิ้นงาน A จากการทดลองสู งกว่าแบบจาลองประมาณ 2.75 % ส่ วน
ชิ้ นงาน B และชิ้ นงาน C พบว่าผลจากแบบจาลองสู งกว่าการทดลองคื อ 17.43 % และ 4.08 %
ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลองและแบบจาลองทาง FEA พบว่าชิ้นงาน A มีลกั ษณะการ
เสี ย หายจากการทดลองและแบบจ าลองที่ ค่ อ นข้า งแตกต่ า งกัน ท าให้ ผ ลการทดลองสู ง กว่ า
แบบจาลอง FEA พบว่าชิ้นงาน A มีค่าพลังงานดูดซับจาเพาะสู งกว่าชิ้นงานอื่นๆ
4.1.3.2 ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้ แรงกระแทก
จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการคานวณค่าพลังงานดูดซับและพลังงานดูด
ซับจาเพาะภายใต้ภาระกระแทกในแนวแกน พบว่า ชิ้ นงาน A สามารถดูดซับพลังงานเท่ากับ 0.86
kN.m ชิ้ นงาน B เท่ากับ 0.47 kN.m และชิ้ นงาน C เท่ากับ 0.76 kN.m ดังนั้นจะเห็ นว่า ชิ้ นงาน A
สามารถดู ด ซั บ พลัง งานได้ม ากกว่า ชิ้ น งาน B และ ชิ้ น งาน C เท่ ากับ 82.97 % และ 13.15 %
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาค่าพลังงานดู ดซับจาเพาะของโครงสร้ างพบว่าชิ้ นงาน A สามารถดูดซับ
พลังงานได้ เท่ากับ 17.55 kN.m/kg ชิ้ นงาน B เท่ากับ 9.03 kN.m/kg และชิ้ นงาน C เท่ากับ 14.60
kN.m/kg จะเห็นได้วา่ ชิ้ นงาน A สามารถดูดซับพลังงานจาเพาะได้มากกว่าชิ้นงาน B และชิ้ นงาน
C ประมาณ 94.35% และ 20.12% ตามลาดับ
ผลของแบบจาลองพบว่า ชิ้ น งาน A สามารถดู ดซับ พลังงานจาเพาะได้ 20.14
kN.m/kg และชิ้นงาน B เท่ากับ 9.40 kN.m/kg และ ชิ้นงาน C เท่ากับ 17.20 kN.m/kg ดังนั้นจะเห็น
ได้วา่ ชิ้นงาน A มีความสามารถดูดซับพลังงานจาเพาะได้มากกว่าชิ้นงาน B เท่ากับ 114.24 % และ
ชิ้นงาน C เท่ากับ 17.29 % ตามลาดับ
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการทดลองและแบบจาลองทาง FEA พบว่าค่า
พลังงานดูดซับที่ได้จากแบบจาลองทาง FEA นั้นมีค่าสู งกว่าค่าที่ได้จากการทดลอง โดยพบว่ามีค่า
มากกว่าประมาณ 4.09 % - 17.72 % และจากการเปรี ยบเทียบผลการทดลองและแบบจาลองทาง
FEA จะเห็นว่า ชิ้นงาน A มีลกั ษณะการเสี ยหายค่อนข้างแตกต่างกัน ส่ วนชิ้นงาน B และชิ้นงาน C
มีลกั ษณะการเสี ยหายที่สอดคล้องกัน และเมื่อเปรี ยบเทียบพลังงานดูดซับจาเพาะพบว่าชิ้นงาน A มี
ค่าสู งสุ ด ซึ่ งเกิดจากอิทธิ พลของเส้นใยที่มีการวางมุม 0 องศา ทาให้สามารถรับแรงในแนวแกนได้
ดีกว่ามุมอื่นๆ
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ตารางที่ 4.3 ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกน

ภาระเฉลีย่ (kN)

พลังงานดูดซับ (kN.m)

พลังงานดูดซับจาเพาะ
(kN.m/kg)

0.06
0.06
0.06

25.32
8.12
18.20

1.52
0.48
1.09

29.80
8.89
20.56

24.29 1.45
8.70 0.52
17.98 1.07

29.00
10.44
21.40

A

0.05

0.06

14.40

0.86

17.55

16.79 1.01

20.14

B

0.05

0.04

11.72

0.47

9.03

11.77 0.47

9.40

C

0.05

0.06

12.65

0.76

14.61

14.32 0.86

17.20

พลังงานดูดซับจาเพาะ
(kN.m/kg)

ระยะยุบ (m)

0.05
0.05
0.05

ภาระกึง่ คงที่
A
B
C

ภาระเฉลีย่ (kN)

นา้ หนัก (kg)

ชิ้นงาน

ผลจากแบบจาลองทาง
FEA

พลังงานดูดซับ (kN.m)

ผลจากการทดลอง

แรงกระแทก
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4.2 ชิ้นงานทรงกรวย
4.2.1 การตอบสนองของชิ้นงานต่ อแรงกระทาแบบกึง่ คงที่
ในส่ วนนี้ จะกล่ าวถึ งผลการทดสอบของชิ้ นงานทรงกรวยที่ มีมุมเอียงและความ
หนาต่ างๆ โดยท าการวิเคราะห์ ค วามสามารถในการดู ดซับพลังงาน และกลไกการเสี ย หายของ
ชิ้นงานตลอดจนการตอบสนองระหว่างแรงและระยะยุบตัวของชิ้นงาน
โครงสร้างใดก็ตามเมื่อถูกแรงกระทาเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง โครงสร้างจะตอบสนอง
ด้วยการเสี ย รู ป โดยยุบ ตัวในรู ป แบบใดรู ปแบบหนึ่ งออกมา โดยรู ป แบบการเสี ยหายนั้น ๆ มัก มี
ลักษณะเฉพาะตัว ซึ่ งโดยปกติข้ ึนกับลักษณะการต่อ รู ปทรงของโครงสร้าง และคุ ณสมบัติของวัสดุ
นอกจากนี้ ในระหว่างการเสี ยรู ปของโครงสร้าง โครงสร้างจะดูดซับแรงกระทาและปลดปล่อยแรง
ปฏิกิริยาออกมาตลอดเวลา โดยแรงปฏิกิริยาที่ปล่อยออกมานั้นสามารถเขียนเป็ นกราฟความสัมพันธ์
กับ ระยะยุบ ตัวได้ เรี ยกว่ากราฟของภาระและระยะยุบ ตัว (Load Displacement Curve) หรื อกราฟ
ของแรงปฏิกิริยาและระยะยุบตัว ซึ่ งนับเป็ นการตอบสนองของโครงสร้างอีกรู ปแบบหนึ่ง
4.2.1.1 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 1.5 mm
จากภาพที่ 4.19 แสดงถึ ง รู ป แบบการเสี ย หายของชิ้ น งานที่ ไ ด้จากการ
ทดลองภายใต้ภาระกระทาแบบกึ่งคงที่ ที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและความหนาเท่ากับ 1.5 mm ดังภาพ
4.19 (ก) ชิ้ นงาน A5-1.5 (ข) ชิ้ นงาน B10-1.5 และ (ค) ชิ้ นงาน C15-1.5 ตามลาดับ จากการทดลอง
พบว่าช่ วงแรกเกิ ดการยุบตัวของชิ้ นงานช้าหลังจากภาระกระทาต่อชิ้ นงานเพิ่มมากขึ้น ชิ้ นงานเริ่ ม
เสี ยหายที่ปลายด้านบนและมีลกั ษณะแตกออกเป็ นชิ้นเล็ก หลังจากนั้นฐานของชิ้นงานเริ่ มเสี ยหายมี
ลักษณะแตกและบานออกตลอดจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว จากการสังเกตภาพที่ 4.19 (ค) ชิ้นงาน C15-1.5
พบว่าฐานชิ้นงานเสี ยหายมากกว่าชิ้นงานอื่นๆ ซึ่ งเกิดจากอิทธิ พลของมุมเอียงคือ 15 องศา
การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนภายใต้ภาระ
กระทาแบบกึ่ งคงที่ ที่ มีมุมเอียงต่างกันคื อ 5, 10 และ 15 องศา จากภาพที่ 4.20 (ก) ชิ้ นงาน A5-1.5
(ข) ชิ้นงาน B10-1.5 จากการทดลองพบว่าชิ้นงานมีลกั ษณะการเสี ยหายแบบยุบและแตกเป็ นชิ้นเล็ก
ที่ปลายด้านบนของชิ้ นงาน และฐานของชิ้ นงานมีลกั ษณะการเสี ยหายแตกเปราะออกเป็ นชิ้ น จาก
ภาพที่ 4.20 (ค) ชิ้นงาน C15-1.5 พบว่า ปลายด้านบนของชิ้นงานมีลกั ษณะการเสี ยหายแบบยุบตัว
และแตกเป็ นชิ้นเล็ก ในส่ วนของฐานชิ้ นงานพบว่าลักษณะมีการเสี ยหายแบบแตกและบานออก ซึ่ ง
เกิดจากอิทธิ พลของมุมเอียง 15 องศา ทาให้ฐานของชิ้นงานกว้างกว่าชิ้นงานอื่นๆ
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 4.19 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่าง
กันและความหนาคือ 1.5 mm (ก) ชิ้นงาน A5-1.5 (ข) ชิ้นงาน B10-1.5 และ (ค) ชิ้นงาน
C15-1.5 ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 4.20 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่ งคงที่ ที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm (ก) ชิ้นงาน A5-1.5 (ข) ชิ้นงาน B10-1.5 และ
(ค) ชิ้นงาน C15-1.5 ตามลาดับ
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4.2.1.2 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 2.0 mm

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 4.21 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่าง
กัน ความหนาคือ 2.0 mm (ก) ชิ้นงาน A5-2.0 (ข) ชิ้นงาน B10-2.0 และ
(ค) ชิ้นงาน C15-2.0 ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 4.22 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่ งคงที่ ที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคื อ 2.0 mm (ก) ชิ้ นงาน A5-2.0 (ข) ชิ้ นงาน B10-2.0 และ
(ค) ชิ้นงาน C15-2.0 ตามลาดับ

93
จากภาพที่ 4.21 แสดงถึ ง ขั้น ตอนการเสี ย หายของชิ้ น งานที่ มี มุ ม เอี ย ง
ต่างกันคือ 5, 10 และ 15 องศา ดังภาพ (ก) ชิ้นงาน A5-2.0 และ (ข) ชิ้นงาน B10-2.0 จากการทดลอง
พบว่าชิ้นงานมีข้ นั ตอนการเสี ยหายที่คล้ายกัน กล่าวคือชิ้นงานเริ่ มเสี ยหายที่ปลายด้านบนของชิ้นงาน
เมื่อรับภาระเพิ่มมากขึ้นชิ้นงานเกิดการยุบตัวลงอย่างรวดเร็ วที่ก่ ึงกลางตลอดจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว จาก
การสังเกตภาพที่ 4.21 (ค) ชิ้ นงาน C15-2.0 พบว่าขั้นตอนการเสี ยหายของชิ้ นงานเกิ ดขึ้ นที่ ปลาย
ด้านบนและยุบตัวลงตลอดจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว ซึ่ งเกิดจากอิทธิ พลของความหนาและมุมเอียงของ
ชิ้นงาน ฐานของชิ้นงานที่กว้างกว่าชิ้นงานอื่นๆ จึงทาให้ภาระกระจายไปยังฐานได้ดีกว่าชิ้นงานอื่นๆ
รู ปแบบลักษณะการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้ นงานที่มีความหนาเท่ากับ 2.0
mm ดังภาพที่ 4.22 จากการทดลองพบว่า (ก) ชิ้นงาน A5-2.0 และ (ข) ชิ้นงาน B10-2.0 มีลกั ษณะการ
เสี ยหายแบบแตกเปราะและแตกยุบตัวชิ้ นเล็ก กล่าวคือเกิ ดการยุบตัวที่ ก่ ึ งกลางและซ้อนกันและที่
ปลายของชิ้ นงานเสี ยหายแตกเป็ นชิ้ นเล็ก จากภาพ ภาพที่ 4.22 (ค) ชิ้ นงาน C15-2.0 จากการสังเกต
พบว่าชิ้นงานมีลกั ษณะการเสี ยหายแตกเป็ นชิ้นเล็ก
4.2.1.3 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 2.5 mm

(ก)

(ข)
ภาพที่ 4.23 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่าง
กัน ความหนาคือ 2.5 mm (ก) ชิ้นงาน A5-2.5 และ (ข) ชิ้นงาน B10-2.5
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(ค)
ภาพที่ 4.23 การเสี ยหายภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่าง
(ค) ชิ้นงาน C15-2.5

(ก)

(ข)
ภาพที่ 4.24 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ ที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคือ 2.5 mm (ก) ชิ้นงาน A5-2.5 และ (ข) ชิ้นงาน B10-2.5
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(ค)
ภาพที่ 4.24 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนแบบกึ่งคงที่ ที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคือ 2.5 mm (ค) ชิ้นงาน C15-2.5
จากภาพที่ 4.23 แสดงถึ งขั้นตอนการเสี ยหายของชิ้นงานที่มีมุมเอียง 5,10
และ 15 องศา ความหนาเท่ากับ 2.5 mm ดังภาพ (ก) ชิ้ นงาน A5-2.5 (ข) ชิ้ นงาน B10-2.5 และ (ค)
ชิ้นงาน C15-2.5 ตามลาดับ จากการทดลองพบว่าขั้นตอนการเสี ยหายทั้งหมดคล้ายกัน กล่าวคือช่วง
เริ่ มต้นชิ้ นงานเกิ ดการเสี ยหายช้าหลังจากภาระเพิ่มขึ้นชิ้ นงานยุบตัวลงอย่างรวดเร็ ว โดยที่เกิ ดจาก
ปลายด้านบนมีลกั ษณะแตกเป็ นชิ้นเล็กตลอดจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว
การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน จากภาพที่ 4.24 พบว่าลักษณะการเสี ยหาย
ของชิ้ นงานทั้งหมดมีการเสี ยหายที่ คล้ายกัน กล่าวคือชิ้ นงานมีลกั ษณะการเสี ยหายแตกและยุบตัว
เป็ นชิ้ น เล็ ก ซึ่ งเกิ ดจากอิ ท ธิ พ ลของความหนา ท าให้ ชิ้ น งานสามารถกระจายแรงไปยังฐานและ
รับภาระในแนวแกนได้ดี
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4.2.2 การตอบสนองของชิ้นงานต่ อแรงกระแทก
4.2.2.1 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 1.5 mm

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 4.25 การเสี ยหายภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและ
ความหนาคือ 1.5 mm (ก) ชิ้นงาน A5-1.5 (ข) ชิ้นงาน B10-1.5 และ
(ค) ชิ้นงาน C15-1.5 ตามลาดับ
จากภาพที่ 4.25 แสดงรู ป แบบการเสี ยหายของชิ้ น งานที่ มี มุ ม เอี ย ง 5,10
และ15 องศา และความหนาคือ 1.5 mm จากภาพ (ก) ชิ้ นงาน A5-1.5 (ข) ชิ้ นงาน B10-1.5 และ (ค)
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ชิ้นงาน C15-1.5 ตามลาดับ จากการทดลองพบว่าการเริ่ มต้นการเสี ยหายของชิ้ นงานเริ่ มต้นที่ปลาย
ด้านบน มี ล ัก ษณะยุบ ตัวและแตกออกเป็ นชิ้ นเล็ ก ตลอดในแนวแกน จากการสั งเกตชิ้ น งาน (ข)
ชิ้ นงาน B10-1.5 และ (ค) ชิ้ นงาน C15-1.5 พบว่า มี การยุบ ตัวมากกว่าชิ้ นงาน A5-1.5 ซึ่ งเกิ ดจาก
อิทธิ พลของมุมเอียง 10 และ 15 องศา ที่มีฐานขนาดกว้างและชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่าหัวค้อน จึงทา
ให้ชิ้นงานรับภาระกระแทกได้เพียงบางส่ วน
รู ปแบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน จากภาพที่ 4.26 ผลจากการทดลอง
พบว่า ชิ้ นงาน A5-1.5 มีลกั ษณะการเสี ยหายยุบตัวและแตกเป็ นชิ้ นเล็ก ในส่ วนของชิ้นงาน ชิ้นงาน
B10-1.5 และ ชิ้ นงาน C15-1.5 จากการสังเกตพบว่าชิ้ นงานมีการเสี ยหายแตกเป็ นชิ้ นเล็กและบาน
ออกด้านหน้าและหลังของชิ้นงาน ซึ่ งเกิดจากอิทธิ พลของมุมเอียง 10 และ 15 องศา กล่าวคือขนาด
และฐานของชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่าหัวค้อน ทาให้หน้าตัดหัวค้อนกระแทกชิ้นงานได้เพียงบางส่ วน

(ก)

(ข)
ภาพที่ 4.26 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm (ก) ชิ้นงาน A5-1.5 และ (ข) ชิ้นงาน B10-1.5
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(ค)
ภาพที่ 4.26 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm (ค) ชิ้นงาน C15-1.5
4.2.2.2 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 2.0 mm

(ก)

(ข)
ภาพที่ 4.27 การเสี ยหายภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและ
ความหนาคือ 2.0 mm (ก) ชิ้นงาน A5-2.0 และ (ข) ชิ้นงาน B10-2.0
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(ค)
ภาพที่ 4.27 การเสี ยหายภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและ
ความหนาคือ 2.0 mm (ค) ชิ้นงาน C15-2.0
จากภาพที่ 4.27 แสดงถึงขั้นตอนการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานที่มีมุม
เอียง 5, 10 และ 15 องศา และความหนาเท่ากับ 2.0 mm จากการทดลองพบว่า ลักษณะการเสี ยหาย
ของชิ้นงานเริ่ มต้นที่ปลายด้านบน โดยมีลกั ษณะแตกและยุบตัวเป็ นชิ้นเล็กตลอดจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว
จากการสังเกต ชิ้นงาน A5-2.0 มีการยุบตัวน้อยกว่าชิ้นงานอื่นๆ
รู ปแบบการเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน จากภาพที่ 4.28 จากการทดลอง
พบว่า ชิ้นงานมีลกั ษณะแตกและยุบตัวเป็ นชิ้น ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกันในทุกกรณี

(ก)
ภาพที่ 4.28 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคือ 2.0 mm (ก) ชิ้นงาน A5-2.0 และ (ข) ชิ้นงาน B10-2.0
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(ข)

(ค)
ภาพที่ 4.28 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคือ 2.0 mm (ค) ชิ้นงาน C15-2.0
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4.2.2.3 การเสี ยหายของชิ้นงานความหนา 2.5 mm

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 4.29 การเสี ยหายภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่างกันและ
ความหนาคือ 2.5 mm (ก) ชิ้นงาน A5-2.5 (ข) ชิ้นงาน B10-2.5 และ
(ค) ชิ้นงาน C15-2.5 ตามลาดับ
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 4.30 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทกในแนวแกนของชิ้นงานที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคือ 2.5 mm (ก) ชิ้นงาน A5-2.5 (ข) ชิ้นงาน B10-2.5 และ
(ค) ชิ้นงาน C15-2.5 ตามลาดับ
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จากภาพที่ 4.29 แสดงถึ งขั้นตอนการเสี ยหายของชิ้ นงานที่ มี มุ มเอี ยง 5, 10 และ 15 องศา
และความหนาเท่ ากับ 2.5 mm จากการทดลองพบว่า ขั้นตอนการเสี ยหายเริ่ มที่ ป ลายด้านบนของ
ชิ้นงาน มีลกั ษณะแตกออกเป็ นชิ้นเล็กตลอดจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว จากการสังเกตพบว่าการยุบตัวของ
ชิ้ น งานทั้ง หมดน้อ ยมาก ซึ่ งเกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของความหนาคื อ 2.5 mm ที่ ส ามารถต้านทานแรง
กระแทกได้มากว่าชิ้นงานอื่นๆ
จากภาพที่ 4.30 จะเห็ นได้ว่ารู ป แบบการเสี ยหายที่ เกิ ดจากการทดสอบทั้งหมดส่ วนใหญ่
มักจะเสี ยหายที่ ปลายด้านบนของชิ้ นงานเป็ นหลัก โดยพบว่าชิ้ นงาน A5-2.5 มีการยุบตัวน้อยที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ้นงานอื่นๆ
4.2.3 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
12
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ภาพที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่ของชิ้นงานที่มีมุม
เอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm
จากภาพที่ 4.31 เป็ นกราฟความสั ม พันธ์ ระหว่างภาระกับ ระยะยุบ ตัวของชิ้ นงานทรง
กรวยที่มีมุมเอียงเท่ากับ 5, 10 และ 15 องศา และความหนาเท่ากับ 1.5 mm โดยแกนตั้งเป็ นค่าภาระ
และในแกนนอนเป็ นค่าระยะยุบตัวของชิ้นงาน เริ่ มจากต้นจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว จากกราฟจะเห็ นได้
ว่าช่วงเริ่ มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็ นช่วงที่ชิ้นงานยังไม่เสี ยรู ปอย่างถาวร หลังจากนั้นกราฟจะตก
ลงมาอย่างรวดเร็ วต่อจากนั้นกราฟจะเกิดการแกว่งตัวสลับกันอย่างต่อเนื่ องจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว ซึ่ ง
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พบว่าชิ้ นงาน A5-1.5 ที่มีมุมเอียงเท่ากับ 5 องศา กราฟมีการแกว่งตัวสู งกว่าชิ้ นงาน B10-1.5 และ
ชิ้นงาน C15-1.5
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ภาพที่ 4.32 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่ของชิ้นงานที่มีมุม
เอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.0 mm
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ภาพที่ 4.33 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่ของชิ้นงานที่มีมุม
เอียงแตกต่างกันและความหนาคือ 2.5 mm
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จากภาพที่ 4.32 เป็ นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงปฏิ กิริยา หรื อภาระกับระยะ
ยุบตัวของชิ้นงานที่มีความหนา 2.0 mm และมุมเอียงเท่ากับ 5, 10 และ 15 องศา จากกราฟจะเห็นได้
ว่าช่วงเริ่ มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็ นช่วงที่ชิ้นงานยังไม่เสี ยรู ปอย่างถาวร หลังจากนั้นกราฟจะตก
ลงมาอย่างรวดเร็ วต่อจากนั้นกราฟจะเกิดการแกว่งตัวสลับกันอย่างต่อเนื่ องจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว จาก
ผลการทดลองพบว่า ชิ้ นงาน A5-2.0 ลักษณะของกราฟจะมีแนวโน้มสู งกว่าชิ้นงาน B10-1.5 และ
ชิ้นงาน C15-1.5
จากภาพที่ 4.33 แสดงกราฟผลการทดลองของชิ้นงานทรงกรวยซึ่ งแสดงความสัมพันธ์ของ
ภาระกับระยะยุบตัวของชิ้ นงานที่ มีความหนา 2.5 mm และมุมเอียงเท่ากับ 5, 10 และ 15 องศา จาก
ผลการทดลองพบว่าช่ วงแรกของกราฟชิ้ นงาน C15-2.5 มีค่าภาระวิกฤติสูงกว่าชิ้ นงาน A5-2.5 และ
B10-2.0 หลังจากจุดนี้ เส้นกราฟจะแกว่งตัวขึ้นลงสลับกันจนสิ้ นสุ ดกระบวนการ ซึ่ งจากการสังเกต
ลักษณะเส้นกราฟของชิ้นงาน A5-2.5 จะมีแนวโน้มสู งกว่าชิ้นงานอื่นๆ ส่ วนค่าพลังงานดูดซับของ
ชิ้นงานที่สามารถดูดซับได้น้ นั จะทาการคานวณและแสดงไว้ในตารางที่ 4.4 ซึ่ งจะอธิ บายต่อไป
12
10

A5-1.5
B10-1.5

Load (kN)

8

C15-1.5

6
4
2
0
0

0.02

0.04

0.06

Time (s)

ภาพที่ 4.34 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและเวลา ภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงานที่มีมุมเอียง
แตกต่างกันและความหนาคือ 1.5 mm

106
18
15

A5-2.0
B10-2.0
C15-2.0

Load (kN)

12
9
6
3

0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

Time (s)

ภาพที่ 4.35 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและเวลา ภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่าง
กันและความหนาคือ 2.0 mm
45

Load (kN)

40
35

A5-2.5

30

B10-2.5

25

C15-2.5

20
15
10
5
0
0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

Time (s)

ภาพที่ 4.36 ความสัมพันธ์ระหว่างภาระและเวลา ภายใต้แรงกระแทกของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่าง
กันและความหนาคือ 2.5 mm
จากภาพที่ 4.34 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงปฏิ กิริยากับเวลา ของชิ้ นงานที่ มี
มุมเอียงเท่ากับ 5, 10 และ 15 องศา และความหนาเท่ากับ 1.5 mm ผลการทดลองพบว่าช่ วงเริ่ มต้น
ของกราฟไปถึงจุดเริ่ มต้นเปลี่ยนแปลงความชันถือเป็ นช่วงที่ชิ้นงานยังไม่เสี ยรู ป จากนั้นกราฟจะตก
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ลงมาและแก่ วงตัวต่ าลงจนสิ้ นสุ ดแรงกระแทก จากกราฟพบว่าชิ้ นงาน B10-1.5 มี ค่ าภาระเฉลี่ ย
เท่ากับ 5.03 kN ซึ่ งมีค่าสู งกว่าชิ้นงาน A5-1.5 และ B10-1.5 คือ 3.02 kN และ 3.48 kN ตามลาดับ
จากภาพที่ 4.35 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงปฏิ กิริยากับเวลา ของชิ้ นงานที่ มี
มุมเอียงเท่ากับ 5, 10 และ 15 องศา และความหนาเท่ากับ 2.0 mm จากการสังเกตพบว่าเส้นกราฟของ
ชิ้ นงาน B10-2.0 มี แนวโน้มค่าภาระสู งกว่าชิ้ นงาน A5-2.0 และ C15-2.0 ส่ วนลักษณะการแกว่งตัว
ของกราฟมีลกั ษณะสลับกันตลอดจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว จากกราฟพบว่าค่าภาระเฉลี่ยสู งสุ ด คือชิ้นงาน
B10-2.0 คือ 7.74 kN ในส่ วนของค่าภาระสู งสุ ดคือ ชิ้นงาน A5-2.0 คือ 14.73 kN
จากภาพที่ 4.36 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงปฏิ กิริยากับเวลา ของชิ้ นงานที่ มี
มุมเอียงเท่ากับ 5, 10 และ 15 องศา และความหนาเท่ากับ 2.5 mm จากกราฟจะเห็นว่าช่วงเริ่ มต้นก่อน
กราฟเปลี่ยนแปลงความชันครั้งแรกนั้นถือเป็ นช่วงที่ชิ้นงานยังไม่เสี ยรู ป เมื่อชิ้นงานเริ่ มเสี ยหายอย่าง
ถาวรกราฟจะแก่วงตัวเป็ นรู ปคลื่ นเนื่ องจากแรงกดและแรงต้านสลับกันอย่างต่อเนื่ องจนสิ้ นสุ ดการ
ยุบตัว จากกราฟพบว่า ชิ้ นงาน C15-2.5 มี ค่าภาระสู งสุ ดคื อ 41.25 kN ซึ่ งมากกว่าชิ้ นงานอื่ นๆ ใน
ส่ ว นของค่ า ภาระเฉลี่ ย พบว่ า ชิ้ น งาน C15-2.5 คื อ 14.73 kN ชิ้ น งาน A5-2.5 คื อ 13.10 kN และ
ชิ้นงาน B10-2.5 คือ 10.58 kN ตามลาดับ ส่ วนค่าพลังงานดูดซับของชิ้ นงานที่สามารถดูดซับได้น้ นั
จะทาการคานวณและแสดงไว้ในตารางที่ 4.5 ซึ่ งจะอธิ บายต่อไป
จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการคานวณที่ได้จากการทดลองของชิ้นงานที่มีมุมเอียงแตกต่าง
กัน ได้แก่ A5 คื อ ชิ้ น งานที่ มี มุ ม เอี ย ง 5 องศา B10 คื อ ชิ้ น งานที่ มี มุ ม เอี ย ง 10 องศา และ C15 คื อ
ชิ้นงานที่มีมุมเอียง 15 องศา และความหนาเท่ากับ 1.5, 2.0 และ 2.5 mm โดยผลการทดลองพบว่าใน
กรณี ความหนา 1.5 mm ชิ้ นงาน A5-1.5 สามารถดูดซับพลังงานได้เท่ากับ 0.84 kN.m ชิ้นงาน B101.5 สามารถดู ดซับ พลังงานได้เท่ ากับ 0.59 kN.m และชิ้ นงาน C15-1.5 สามารถดูดซับพลังงานได้
เท่ ากับ 0.58 kN.m ดังนั้น จะเห็ น ได้ว่าชิ้ น งาน A5-1.5 สามารถดู ดซับ พลังงานได้ม ากกว่าชิ้ น งาน
B10-1.5 และ C15-1.5 ประมาณ 29.76 % และ 30.95 % ตามล าดับ และเมื่ อ พิ จารณาถึ งมวลของ
ชิ้นงานพบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะของชิ้ นงาน A5-1.5 มากกว่า ชิ้นงาน B101.5 และ C15-1.5 ประมาณ 37.93 % และ 46.39 % ตามลาดับ สาหรับผลการทดลองกรณี ความหนา
2.0 mm พบว่ า ชิ้ น งาน A5-2.0 สามารถดู ด ซั บ พลัง งานได้ เท่ า กับ 2.78 kN.m ชิ้ น งาน B10-2.0
สามารถดูดซับพลังงานได้เท่ากับ 1.74 kN.m และชิ้นงาน C15-2.0 สามารถดูดซับพลังงานได้เท่ากับ
2.13 kN.m ซึ่ งหากเปรี ยบเที ยบกันพบว่าชิ้ นงาน A5-2.0 สามารถดูดซับพลังงานได้มากว่าชิ้ นงาน
B10-2.0 และ C15-2.0 ประมาณ 37.41 % และ 23.38 % ตามลาดับ และชิ้ นงาน A5-2.0 สามารถดูด
ซั บ พลั ง งานจ าเพาะได้ ดี ก ว่ า ชิ้ น งาน B10-2.0 และ C15-2.0 ประมาณ 42.55 % และ 42.31 %
ตามลาดับ ส่ วนผลการทดลองของชิ้นงานความหนา 2.5 mm พบว่า ชิ้นงาน A5-2.5 สามารถดูดซับ
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พลังงานดูดซับจาเพาะ
(kN.m/kg)

11.67

0.84

3.19

B10-1.5

0.30

0.18

3.28

7.73

0.59

1.98

C15-1.5

0.34

0.18

3.21

9.06

0.58

1.71

A5-2.0

0.34

0.18

15.45

26.98

2.78

8.13

B10-2.0

0.37

0.18

9.69

24.17

1.74

4.67

C15-2.0

0.45

0.18

11.83

24.87

2.13

4.69

A5-2.5

0.41

0.18

20.71

38.41

3.73

9.05

B10-2.5

0.51

0.18

19.34

31.20

3.48

6.83

C15-2.5

0.59

0.18

20.85

41.58

3.75

6.36

ภาระสู งสุ ด (kN)

4.65

ภาระเฉลีย่ (kN)

0.18

ระยะยุบตัว (m)

0.26

ชิ้นงาน

นา้ หนัก (kg)

พลังงานดูดซับ
(kN.m)

ตารางที่ 4.4 ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้ ภาระกระทาแบบกึง่ คงที่

ภาระกึง่ คงที่
ความหนา 1.5 mm
A5-1.5

ความหนา 2.0 mm

ความหนา 2.5 mm

พลังงานได้เท่ากับ 3.73 kN.m ชิ้ นงาน B10-2.5 สามารถดู ดซับพลังงานได้เท่ากับ 3.48 kN.m และ
ชิ้ นงาน C15-2.5 สามารถดู ดซับพลังงานได้เท่ากับ 3.75 kN.m หากเปรี ยบเที ยบกันพบว่าชิ้ นงาน
C15-2.5 สามารถดู ด ซับ พลัง งานได้ม ากกว่าชิ้ น งาน A5-2.5 และ B10-2.5 ประมาณ 0.53 % และ
7.2 % ตามล าดับ หากพิ จารณาค่ า พลัง งานดู ด ซั บ จ าเพาะ พบว่า ชิ้ น งาน A5-2.5 สามารถดู ด ซับ
พลั ง งานจ าเพาะได้ ม ากกว่ า ชิ้ น งาน B10-2.5 และ C15-2.5 ประมาณ 24.53 % และ 29.72 %
ตามลาดับ
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พลังงานดูดซับจาเพาะ
(kN.m/kg)

3.02

6.79

0.44

1.66

B10-1.5

0.30

0.22

5.03

9.95

1.08

3.63

C15-1.5

0.34

0.10

3.48

10.51

0.35

1.03

A5-2.0

0.34

0.06

5.55

14.73

0.31

0.89

B10-2.0

0.37

0.05

7.74

13.46

0.35

0.93

C15-2.0

0.45

0.04

7.42

14.59

0.26

0.57

A5-2.5

0.41

0.03

13.10

25.09

0.33

0.80

B10-2.5

0.51

0.02

10.58

27.44

0.21

0.42

C15-2.5

0.59

0.02

14.73

41.25

0.22

0.37

ภาระสู งสุ ด (kN)

0.14

ภาระเฉลีย่ (kN)

0.26

ระยะยุบตัว (m)

A5-1.5

ชิ้นงาน

นา้ หนัก (kg)

พลังงานดูดซับ
(kN.m)

ตารางที่ 4.5 ความสามารถในการดูดซับพลังงานภายใต้ แรงกระแทก

แรงกระแทก
ความหนา 1.5 mm

ความหนา 2.0 mm

ความหนา 2.5 mm

จากตารางที่ 4.5 เป็ นผลการคานวณค่าพลังงานดูดซับและค่าพลังงานดูดซับจาเพาะของ
ชิ้นงานภายใต้แรงกระแทก ผลจากการทดลองกรณี ความหนา 1.5 mm พบว่าชิ้นงาน A5-1.5 สามารถ
ดูดซับพลังงานได้เท่ากับ 0.44 kN.m ชิ้ นงาน B10-1.5 สามารถดูดซับพลังงานได้เท่ากับ 1.08 kN.m
และชิ้นงาน C15-1.5 สามารถดูดซับพลังงานได้เท่ากับ 0.35 kN.m จากการสังเกตพบว่าชิ้นงาน B101.5 สามารถดูดซับพลังงานได้มากกว่าและเมื่อเปรี ยบเทียบ ชิ้ นงาน A5-1.5 และ B10-1.5 ประมาณ
59.25 % และ 67.59 % ตามลาดับ เมื่อนาค่าพลังงานดูดซับของแต่ละชิ้นงานมาเปรี ยบเทียบกับมวล
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ของชิ้นงานเองจะเห็นว่า ชิ้นงาน A5-1.5 สามารถดูดซับพลังงานจาเพาะได้มากกว่า ชิ้นงาน B10-1.5
และ B10-1.5 ประมาณ 54.26 % และ 71.62 % ตามลาดับ
สาหรับชิ้ นงานที่มีความหนา 2.0 mm จากผลการทดลองพบว่า ชิ้นงาน A5-2.0 สามารถ
ดูดซับพลังงานได้เท่ากับ 0.31 kN.m ชิ้ นงาน B10-2.0 สามารถดูดซับพลังงานได้เท่ากับ 0.35 kN.m
และชิ้นงาน C15-2.0 สามารถดูดซับพลังงานได้เท่ากับ 0.26 kN.m จากข้อมูลในตารางพบว่า ชิ้นงาน
B10-2.0 สามารถดู ดซับ พลังงานได้ม ากกว่าและเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ชิ้ นงาน A5-2.0 และ C15-2.0
ประมาณ 11.42 % และ 25.71 % ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเที ยบกับมวลของชิ้ นงานแต่ละชิ้ น
แล้ว พบว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะของชิ้ นงาน B10-2.0 มากว่าชิ้ นงาน A5-2.0
และ C15-2.0 ประมาณ 4.30 % และ 38.70 % ตามลาดับ
ส่ วนผลการทดลองของชิ้ นงานที่มีความหนา 2.5 mm พบว่าชิ้นงาน A5-2.5 สามารถดูด
ซับพลังงานได้เท่ากับ 0.33 kN.m เมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ้ นงาน B10-2.5 และ C15-2.5 สามารถดูดซับ
พลังงานได้มากกว่าประมาณ 36.36 % และ 33.33 % ตามลาดับ เมื่อพิจารณาความสามารถในการดูด
ซั บ พลั ง งานจ าเพาะพบว่ า ชิ้ น งาน A5-2.5 สามารถดู ด ซั บ พลั ง งานจ าเพาะได้ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับชิ้นงาน B10-2.5 และ C15-2.5 ประมาณ 47.5 % และ 53.75% ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ชิ้นงานทรงกระบอก
จากการศึกษาสามารถสรุ ปได้วา่ ผลทดลองและแบบจาลองทาง FEA ภายใต้ภาระ
กระทาแบบกึ่งคงที่ พบว่าชิ้นงานมีลกั ษณะการเสี ยหายอยูส่ ามรู ปแบบคือ (1) การเสี ยหายแบบแตก
และบานแยกออกเป็ นแฉกซึ่ งเกิดจากอิทธิ พลของเส้นใยในแนวตั้ง ที่สามารถรับภารระในแนวแกน
โดยตรง และอิทธิ พลเส้นใยในแนวขวางทาหน้าที่ประคองให้เส้นใยในแนวตั้งให้รับภาระแนวแกน
(2) การเสี ยหายแบบยุบตัวตามแนวเฉี ยงของเส้นใย ซึ่ งเกิ ดจากการเรี ยงตัวของเส้นใยในแนวเฉี ยง
เมื่อรับภาระในแนวแกนทาให้เส้นใยเกิดการแตกหักตลอด จนสิ้ นสุ ดการยุบตัว และ (3) การเสี ยหาย
แบบแตกและบานออกเป็ นพุ่ ม ซึ่ งเกิ ดจากอิ ท ธิ พ ลของเส้ นใยในแนวตั้งหรื อ มุ ม 0 องศา ท าให้
และอิ ท ธิ พ ลของเส้ น ใยในแนวเฉี ยง ท าหน้าที่ ป ระคองเส้ น ใยใน รับ ภาระในแนวแกนโดยตรง
แนวตั้งและรับภารระในแนวแกน
สาหรับผลทดลองและแบบจาลองทาง FEA ภายใต้แรงกระแทก พบว่าชิ้ นงานมี
ลักษณะการเสี ยหายอยูส่ ามรู ปแบบคือ การเสี ยหายแบบแตกและบานแยกออกเป็ นแฉก การเสี ยหาย
แบบยุบตัวตามแนวเฉียงของเส้นใย และ การเสี ยหายแบบแตกและบานคล้ายกับการทดลอง
ในด้านความสามารถในการดู ดซับ พลังงานภายใต้ภ าระกระท าแบบกึ่ งคงและ
ภายใต้แรงกระแทก พบว่าชิ้ นงาน A ที่ มี มุ มของเส้ นใย คื อ [(0/90)/(0/90)/(0/90)] สามารถดูดซับ
พลังงานจาเพาะได้มากกว่าชิ้นงานอื่นๆ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการเรี ยงเส้นใยของมุม 0 องศา มีทิศทางใน
การรับแรงในแนวแกนโดยตรง และมุม 90 องศา ทาหน้าที่ประคองให้เส้นใยมุม 0 องศา ไม่ให้แยก
ออกจากกัน
5.1.2 ชิ้นงานทรงกรวย
จากการศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อทรงเรี ยวผนังบางโดยใช้วสั ดุ
ประกอบเสริ ม แรงภายใต้แรงกระท าตามแนวแกน กรณี ท ดสอบชิ้ น งานภายแรงกดแบบกึ่ งคงที่
พบว่ามีลกั ษณะการเสี ยหายอยู่ 3 แบบคือ (1) การเสี ยหายแบบแตกและบานออก ซึ่ งเกิดจากอิทธิ พล
ของความหนา 1.5 mm (2) การเสี ยหายแบบแตกเปราะ ซึ่ งเกิ ดจากอิ ทธิ พ ลของความหนา 2.0 mm
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และ (3) การเสี ยหายแบบแตกเป็ นชิ้ นเล็กตลอดแนวแกนของชิ้ นงาน ซึ่ งเกิ ดจากอิทธิ พลของความ
หนา 2.5 mm สาหรับความสามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะ พบว่าชิ้ นงาน A5 หรื อมุมเอียง 5
องศา สามารถดูดซับพลังงานจาเพาะได้มากกว่าชิ้นงานอื่นๆ ในทุกกรณี ซึ่ งเกิดจากอิทธิ พลของมุม
เอี ย งของชิ้ นงานที่ ส ามารถรั บ ภาระในแนวแกนได้ดีก ว่ามุ ม เอี ยงอื่ น ๆ กรณี แรงกระแทก พบว่า
ลักษณะการเสี ยหายของชิ้นงานมี 1 แบบ คือ การเสี ยหายแบบยุบตัวแตกเป็ นชิ้ นเล็กตลอดแนวแกน
ของชิ้ นงาน ในด้านความสามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะ พบว่าชิ้ นงานที่ มีมุมเอี ยง 5 องศา
หรื อ A5 สามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะได้มากกว่าชิ้นงานอื่นๆในทุกกรณี
5.2 ข้ อเสนอแนะ
เนื่องจากการศึกษานี้ทดลองภายใต้ภาระกระทาในแนวแกนเท่านั้น ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอ
แนวทางวิจยั ต่อดังนี้
5.2.1 ทดสอบชิ้นงานภายใต้ภาระดัด และภาระบิด
5.2.2 เลือกใช้เส้นใยแก้ว และเรซิ่ น ชนิดอื่นๆ
5.2.3 สามารถศึกษาด้วยการเติมโฟมโพลียลู ีเทน เป็ นต้น
5.2.4 ศึกษาฟังก์ชนั่ การเรี ยงตัวของเส้นใยที่มีการเรี ยงทับซ้อนและลักษณะมุมพันต่างๆ
จากโปรแกรมทางโปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั การผลิตโครงสร้างของยานพาหนะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และการบินได้ถูกสร้างจากวัสดุ
หลากหลาย เช่ น เหล็ก หรื อ อะลู มิเนี ยมเป็ นต้น แต่เนื่ อ งจากวัส ดุเหล่านี้ มี น้ าหนักมากและยัง มี ปั ญ หาในด้านการ
สึ กกร่ อน ดังนั้นจึงมีความพยายามหาวัสดุอื่นๆเพื่อใช้ทดแทน ซึ่ งวัสดุประกอบก็เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ถูกใช้เป็ น
โครงสร้างทดแทนกันอย่างกว้างขวาง เนื่ อ งจากคุณ สมบัติดา้ นการดูดซับ พลัง งานของวัสดุประกอบนั้น สามารถ
ปรับปรุ งและเพิ่มความแข็งแรงได้ จึงสามารถลดแรงกระแทกจากการชนได้ดีและมีความสามารถในการดูดซับพลังงาน
สู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับมวลของโครงสร้าง งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของท่อไฟ
เบอร์ กลาสต่อแรงกดในแนวแกน ซึ่ งแรงที่ใช้ในการศึกษาเป็ นแรงกระทาแบบกึ่งคงที่ (Quasi Static Load) และแบบ
ไม่คงที่ (Dynamic Load) ชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษาถูกพันด้วยเส้นใยแก้วที่มีการเรี ยงทับซ้อนและมุมไขว้ที่แตกต่างกัน
ขึ้นรู ปจาก E-glass/polyester มุมการไขว้ของเส้นใย 3 แบบคือ 0/90, 45/-45 และ 0/90/45 ตามลาดับ ขนาดของท่อมี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคือ 52 mm. ความหนาคือ 3 mm. และความยาวคือ 100 mm. ในการทดสอบชิ้นงานนั้นได้
ท าการทดสอบโดยใช้เครื่ อ ง ESH Universal Testing Machine ส าหรั บ การทดสอบแบบกึ่ ง คงที่ กดที่ ค วามเร็ ว 10
mm/min และใช้เครื่ อง Vertical Impact Testing Machine สาหรับการทดสอบแบบไม่คงที่โดยใช้ความเร็ วในกระแทก
คือ 6.8 m/s ผลการศึกษาพบว่า ในกรณี แรงกระทาแบบคงที่ชิ้นงานที่มีมุมไขว้45/-45 มีค่าพลังงานดูดซับจาเพาะมาก
ที่สุด ในขณะที่กรณี แรงกระทาแบบไม่คงที่ชิ้นงานที่มีมุมไขว้ 0/90 มีค่าพลังงานดูดซับจาเพาะมากที่สุด นอกจากนี้ใน
บทความยังได้แสดงลักษณะการเสี ยหายที่เกิดขึ้นอีกด้วย
คำหลัก: วัสดุประกอบ, การชน, การยุบตัว, การดูดซับพลังงาน
Abstract
Nowaday, the structure of vehicles is made from various materials such as steel or aluminium. As a results
of using steel or aluminium, the structure of vehicle is too heavy and has corrosion problem.

So, it is important for the researcher to find new material that is more appropriate for manufacturing
vehicle structure. Composite Material is alternative material that is widely used for vehicle structure.
Regarding to the properties of energy absorption of composite material that absorb higher energy and
can be enstrengthen, so it improve reduce impact performance. Moreover, it can absorb higher energy
compare to the structure mass. This research is purposed to study crashworthiness behavior of
fiberglass tube subjected to quasi static load and dynamic axial compression. The specimen is made of
fiberglass that lay-up in different angles in shape of E-glass/polyester. There are 3 cross angles of
fiberglasses, including of 0/90, 45/-45 and 0/90/45. The tube has 52 mm outside diameter, 3 mm wall
thickness, and 100 mm length. Quasi-Static Load test was done by ESH Universal Testing Machine and
10 mm/min crushing speed. Dynamic Load test was done by Vertical Impact Testing Machine, the impact
speed was 6.8 m/s. The result show that in case of quasi-static load, the specimen with 45/-45 cross
angle provides highest specific energy absorption. In case of dynamic Load, the specimen with 0 /9 0
cross angle gives highest specific energy absorption. In addition, the collapse mode and response of
specimens are also discussed in the paper.
Keywords: Composite Material, impact, Collapse, Energy absorption
1. บทนา
ปั จจุบนั วัสดุประกอบถูกนามาประยุกต์เป็ นโครงสร้าง
ส่ วนหน้าของรถยนต์ ในการป้ องกันความเสี ยหายของ
โครงสร้ างภายใต้ก ารชน และ ความปลอดภัย ของ
ผูโ้ ดยสาร [1] ความสามารถในการดูดซับพลังงานของ
วัสดุประกอบมีความสาคัญในการพัฒนา พลังงานที่
ดู ด ซั บ ซึ่ งขึ้ นอยู่ กั บ ตั ว แปร คื อ ชนิ ดของเส้ น ใย
เมทริ กซ์ การเรี ยงทับซ้อนของมุมไขว้เส้นใย รู ปทรง
และความเร็ วในการทดสอบ [2] โดยทัว่ ไปโลหะหรื อ
อะลูมิเนี ยม มีลกั ษณะการเสี ยหาย แบบพับ และ แบบ
งอ ซึ่ งพลังงานที่กระจายจะถูกรวมทั้งหมดมาจุดเดียว
ในแนวแคบๆ เมื่อเปรี ยบเทียบกับ วัสดุประกอบซึ่ งมี
ลักษณะการเสี ยหาย แบบแตกเปราะเป็ นชิ้นเล็ก ตลอด
แนวแกนท่ อ ในลัก ษณะคงที่ จึ ง ส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
กระจายตัวของแรงได้มากกว่า [3] นอกจากนี้เนื่องจาก
มีวสั ดุประกอบน้ าหนักเบา ความแข็งแรง และความ
คงทน วัสดุประกอบเป็ นอีกทางเลือกเพื่อทดแทนวัสดุ
เดิ ม [4] มี ง านวิ จ ั ย ที่ ศึ ก ษาผลของ ลั ก ษณ ะการ
เสริ มแรง รู ปทรง มุมไขว้ของเส้นใย อัตราการกด ที่
นาไปสู่ ความสามารถของการดูดซับพลังงานของท่อ

วัสดุป ระกอบ เช่ น การศึกษาทดลองพฤติ กรรมการ
เสี ยหายของโครงสร้างรถยนต์ภายใต้แรงกระทาแบบ
คงที่ แ ละไม่ค งที่ โครงสร้ างหน้าตัด รู ป ทรงนาฬิ ก า
ทราย รู ป ทรงกระบอก รู ป ทรงกรวย และรู ป ทรง
สี่ เหลี่ยม โดยขึ้นรู ปจาก Fiber/vinylester ได้พิจารณา
ศึ ก ษา วิ ธี ก ารเสี ยหายจากการสั งเกต และใช้เครื่ อ ง
ขยายสเกล เพื่ อ หาคุ ณ ลัก ษณะการดู ด ซั บ พลัง งาน
เปรี ยบเที ย บระหว่ า งการทดลองกั บ ทฤษฎี [5-8]
การศึกษาคุณลักษณะการยุบตัวของท่อวัสดุประกอบ
ได้ พิ จารณ าศึ กษ า ผลกระท บ ขอ งโครงส ร้ า ง
ที่ อ ัต ราส่ ว นความหนาต่ อ เส้ น ผ่า นศู น ย์ก ลาง การ
เสริ มแรงด้วยเส้นใย และ วิธีการ เสี ยหายทางกลของ
วัสดุประกอบ [9] การศึกษาผลของกระบวนการขึ้นรู ป
ด้วยระบบสุ ญ ญากาศและไม่ ใ ช้สุ ญ ญากาศ ในการ
ดู ด ซั บ พลัง งานของ glass/polyester พบว่ า ชิ้ น งาน
รู ป ทรงกระบอก ขึ้ น รู ป ด้ว ยสุ ญ ญากาศ มี ค่ าดู ด ซั บ
พลังงานจาเพาะสู งขึ้นสองเท่า [4] การศึกษาอิทธิ พล
ของการดูดซับพลังงาน ของพื้นที่หน้าตัดภายใต้แรง
กระทาในแนวแกน ได้พิจารณาศึกษา อิทธิพลของใย

แก้ว เสริ มแรง พบว่ า หน้ า ตัด ทรงกระบอกดู ด ซั บ
พลังงานได้มากกว่าหน้าตัดสี่ เหลี่ยม [10]
การศึ ก ษ านี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า
พฤติกรรมการตอบสนองของท่อไฟเบอร์กลาสต่อแรง
กดในแนวแกน ซึ่ งแรงที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาเป็ นแรง
กระท าแบบกึ่ งคงที่ (Quasi-Static Load) และแบบ
ไม่คงที่ (Dynamic Load) ท่อที่ ใช้ในการทดสอบเป็ น
ท่อรู ปทรงกระบอก โดยศึกษาอิทธิ พลของเส้นใยแก้ว
ลักษณะวิธีการเสี ยหาย และความสามารถในการดูด
ซับพลังงาน
2. ชิ้นงานทดสอบและวิธีการทดลอง
2.1 ชิ้นงานทดสอบ
วัส ดุ ป ระกอบประกอบด้ว ยสองส่ ว นคื อ
ส่ วนเสริ มแรงทาหน้าที่รับแรงหลักให้แก่โครงสร้าง
ส่ วนที่สองคือ เมทริ กซ์ ทาหน้าที่ป้องกันการเสี ยหาย
ของส่ วนที่ เสริ มแรง และท าหน้าที่ ส่ง ถ่ายแรงไปยัง
ส่ วนเสริ มแรง ในการทดลองได้เลือกใช้พอลิเอสเทอร์
เรซิ่ นชนิ ดไอโซพทาลิก มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี ทนต่อ
ความร้อน และสารเคมี เสริ มแรงด้วยเส้นใยแก้วชนิ ด
E-glass มีลกั ษณะเป็ นเส้นยาวเหมือนด้าย ผ่านการพัน
บิดรวมเส้นแล้วนาไปทอเป็ นเส้นใย ในส่ วนการขึ้ น
รู ป ขึ้ นรู ปด้วยวิธี แบบ Filament Winding มี ลกั ษณะ
พัน รอบแม่ พิ ม พ์เป็ นท่ อ เหล็ก ในแนวนอน จากนั้น
เส้นใยแก้วด้าย จะถูกแช่เรซิ่ น แม่พิมพ์จะหมุนให้เส้น
ใยพัน รอบตามมุ ม ไขว้ที่ ก าหนด และความหนาที่
ต้องการ

(ก)
(ข)
รู ปที่ 1 แสดงถึงลักษณะของมุมไขว้ (ก) มุมไขว้ที่
0/90 องศา (ข) มุมไขว้ที่ 45/-45 องศา

รู ปที่ 2 แสดงถึงขนาดของตัวอย่างชิ้นงาน
ชิ้นงานที่ ใช้ในการศึกษาถูกพันด้วยเส้นใย
แก้วที่มีการเรี ยงทับซ้อนและมุมไขว้ที่แตกต่างกัน ขึ้น
รู ป จาก E-glass/polyester มุ ม การไขว้ข องเส้ น ใย 3
แบบคือ 0/90, 45/-45 และ 0/90/45 ตามลาดับ ดังแสดง
เป็ นตั ว อย่ า งในรู ปที่ 1 ขนาดของท่ อ มี เ ส้ น ผ่ า น
ศูน ย์กลางภายนอกคื อ 52 mm. ความหนาคื อ 3 mm.
และความยาวคือ 100 mm ดังแสดงในรู ปที่ 2
2.2. วิธีการทดลอง
2.2.1 การทดสอบแบบกระทาแบบคงที่
การทดสอบนี้ ได้ดาเนิ นการโดยใช้ เครื่ อ ง
ทดสอบการกดแบบกระทาแบบคงที่ ซึ่ งมีชื่อว่า เครื่ อง
ESH Testing Limited ซึ่ งเป็ นเครื่ องทดสอบที่ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์กบั ระบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic) ในการ
ควบคุมมี ความสามารถ ถึ ง 2,000 KN และระยะการ
กดมากที่สุดคือ 200 mm สามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกๆ
0.04 mm ผ ล ที่ ไ ด้ จ าก ก าร ท ด ส อ บ เป็ น ก ร าฟ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงที่ ก ระท า (Load) และ
ระยะทางในการยุบตัว (Displacement) สามารถบันทึก
ผลการทดสอบ และแสดงเป็ นกราฟได้ทนั ที รู ปเครื่ อง
ทดสอบแสดงดังรู ปที่ 3
ในการทดสอบส่ วนนี้ ชิ้ น งานจะถูก กดใน
แนวแกนด้วยความเร็ วคงที่ 10 mm/min และกดลงมา
จนกระทั่ ง ชิ้ น งานเกิ ด การยุ บ ตัว จากนั้ นท าการ
บั น ทึ กค่ า ภาระและระยะยุ บ ตั ว เพื่ อ ไปท าการ
วิเคราะห์ต่อไป

กระแทกกับชิ้นงานคือ 2.37 m ทาการบันทึกภาพด้วย
กล้องความเร็ วสู งและบันทึกแรงเพื่อนาไปวิเคราะห์
ผลต่อไป

รู ปที่ 3 แสดงเครื่ องทดสอบการกดแบบกระทาแบบ
คงที่
2.2.2 การทดสอบการกระแทก
การทดสอบส่ ว นนี้ ได้ด าเนิ น การโดยใช้
เครื่ อง Vertical Impact Testing Machine ซึ่ งเป็ นเครื่ อง
ทดสอบที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ กบั แรงกระแทกของ
ค้อ นจากเครื่ องทดสอบ โดยความสู งของเครื่ อง
ทดสอบคื อ 2.47 m น้ าหนักของมวลที่ ใส่ ลงในค้อ น
สามารถใส่ ไ ด้ ระหว่ า ง 20-60 kg ในส่ ว นด้า นการ
ประมวลผลเครื่ องจะมี โหลดเซลที่มีความละเอียดใน
การบัน ทึ ก ข้อ มู ล สู ง สุ ด ที่ 10,000 ค่ าต่ อ วิ น าที เมื่ อ
ทดสอบโหลดเซลจะแปลงค่ า ของแรงไปเป็ น
สัญ ญาณไฟฟ้ าน าผลที่ ได้ ไปยัง Data logger เพื่ อท า
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากนั้ นผลที่ ไ ด้ จ ะเข้ า สู่ เครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ แปลงค่ า โดยผลที่ ไ ด้ จ ะเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงกระแทก (Load) และเวลา
(Time) ซึ่ งส าม ารถ บั น ทึ ก ผล ก ารท ด ลอ ง จาก
ความสัมพันธ์น้ ี สามารถเขียนกราฟได้ รู ปที่ 4 แสดง
ลักษณะของเครื่ องทดสอบแรงกระแทก
ทดสอบภายใต้ภาระกระทาแบบไม่คงที่โดย
ใช้ความเร็ วในกระแทกคือ 6.8 m/s และน้ าหนักของ
หั ว ค้อ นคื อ 45 kg ความสู ง ของหั ว ค้อ นที่ ต กลงมา

รู ปที่ 4 เครื่ องทดสอบการกระแทก
2.3 ตัวแปรที่พิจารณา
ในการศึ ก ษาทางด้ า นการเสี ยหายของ
โครงสร้ า งภายใต้ก ารชน (Crashworthiness) มัก จะ
ศึ ก ษากราฟภาระและระยะยุบ ตัวของโครงสร้ างดัง
ตัวอย่างกราฟในรู ปที่ 5 โดยมีตวั แปรที่สาคัญหลายตัว
เช่น ภาระเฉลี่ ย (Mean crushing load, Pmean) หมายถึ ง
ภาระเฉลี่ยตลอดการเสี ยรู ปของโครงสร้างภายใต้การ
กระแทกจนสิ้ นสุ ดการยุ บ ตั ว ค่ า พลัง งานดู ด ซั บ
(Energy absorption, Ea) หมายถึงพลังงานที่โครงสร้าง
สามารถดูดซับได้ตลอดช่วงเวลาการกระแทกหรื อการ
ยุบ ตัว และพลังงานดู ด ซั บ จ าเพาะ (Specific energy
absorption, Es) หมายถึง พลังงานที่โครงสร้างสามารถ
ดูดซับได้ เมื่อเทียบกับขนาดน้ าหนักของตัวโครงสร้าง
เอง โดยในบทความนี้ได้มุ่งเน้นศึกษาค่าพลังงานที่ดูด
ซับได้และพลังงานดูดซับจาเพาะของชิ้นงานทดสอบ
ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่สาคัญในการบ่งบอกถึงความสามารถ
ในการดูดซับพลังงานจากการชนของโครงสร้าง โดย
การหาค่าพลังงานดูดซับนั้นสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้
กราฟของภาระและระยะยุบตัวของโครงสร้าง เมื่อเกิด
การชนซึ่ งสามารถเขียนเป็ นสมการดังสมการที่ (1)

(1)
โดยที่ Ea คือค่าพลังงานดูดซับ P คือค่าภาระ S คือค่า
ระยะการยุบ ตัว และสามารถหาค่ า พลัง งานดู ด ซั บ
จาเพาะได้จากสมการที่ (2)
s

กราฟ ดังแสดงรู ปที่ 8 ซึ่ งเป็ นค่าของภาระและระยะ
ยุบ ตัวที่ เกิ ด ขึ้ น ผลการคานวณหาค่าพลัง งานดู ดซับ
และค่าพลังงานดูดซับจาเพาะ ได้แสดงไว้ใน ตารางที่
1
3.1 ลักษณะการเสี ยหาย

(2)

โดยที่ Es คือค่าพลังงานดูดซับ Pmean คือค่าภาระ
เฉลี่ย S คือค่าระยะการยุบตัว และ mass คือมวลของ
โครงสร้าง

รู ปที่ 6 แสดงรู ปแบบการเสี ยหายของชิ้นงาน ภายใต้
ภาระกระทาในแนวแกนแบบคงที่

รู ปที่ 5 กราฟแสดงภาระและระยะยุบตัวของ
โครงสร้างพร้อมกับแสดงตัวแปรต่างๆที่นิยมใช้ใน
การศึกษา
3. ผลการศึกษา
จากการทดสอบภาระกระท าในแนวแกน
แบบคงที่ และแบบไม่คงที่ของท่อไฟเบอร์ กลาส ที่ มี
ลักษณะของมุมไขว้ของเส้นใย 3 แบบคือ 0/90, 45/-45
และ 0/90/45 ตามลาดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็ นถึง
พฤติกรรมการตอบสนองของท่อไฟเบอร์กลาสที่มีมุม
การไขว้ของเส้นใยต่างๆมีดงั นี้
จากรู ป ที่ 6 แสดงรู ปแบบการเสี ยหายของ
ชิ้ น งาน ภายใต้ภ าระกระท าแบบคงที่ ใ นแนวแกน
ในช่วงแรกจะเกิ ดการยุบตัวของชิ้นงานช้า หลังจาก
ภาระกระท าเพิ่ มขึ้ น เรื่ อ ยๆ ชิ้ น งานเกิ ด การยุบ ตัวลง
อย่างรวดเร็ ว โดยช่วงการเสี ยหายจะอยูท่ ี่ก่ ึงกลางของ
ชิ้ น งาน ซึ่ งการเสี ยหายดัง กล่าวเรี ยกว่าการเสี ยหาย
แบบ Brittle Fracture mode ในส่ ว นการตอบสนอง
ของแรงตลอดความเสี ยหายได้แสดงในรู ปแบบของ

รู ปที่ 7 แสดงรู ปแบบการเสี ยหายของชิ้นงานใต้ภาระ
กระทาแบบไม่คงที่ในแนวแกน
จากรู ปที่ 7 เป็ นรู ปแบบการเสี ยหายภายใต้
ภาระการชนในแนวแกนของชิ้นงาน ซึ่ งเป็ นภาพที่ได้
จากการถ่ายด้วยกล้องความเร็ วสู ง โดยหน้าตัดของหัว
ค้อ นถู ก กระแทกกั บ หน้ า ตัด ด้ า นบนของท่ อ ซึ่ ง
ลักษณะการเสี ยหายพบว่า มุมการไขว้ที่ 45/-45 และ
0/90/45 มี ล ัก ษณะการยุบ ตัว แบบแตกเปราะ หรื อ
เรี ย กว่าการเสี ย หายแบบ Brittle Fracture mode โดย
ยุบตัวลงระหว่างกึ่ งกลางของท่อ และ มุมการไขว้ที่
0/90 มีลกั ษณะการยุบตัวแบบแตกเป็ นชิ้ นเล็กตลอด
แนวแกนท่อ ซึ่ งการเสี ยหายดังกล่าวเรี ยกว่าเป็ นการ
เสี ยหาย

0/90
45/-45
0/90/45
0.90

1.20

1.50

1.80

displacement (mm)

รู ปที่ 8 กราฟแสดงผลการทดสอบของชิ้นงานภายใต้
ภาระกระทาแบบคงที่ในแนวแกน
35
30
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25
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0/90
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0/90/45

10
5

0
0
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0.012

0.016

0.02

Time (s)

รู ปที่ 9 กราฟแสดงผลการทดสอบของชิ้นงานภายใต้
ภาระกระทาแบบไม่คงที่ในแนวแกน
จากรู ปที่ 8 แสดงกราฟความสั ม พั น ธ์
ระหว่างแรงปฏิกิริยากับระยะยุบตัวของชิ้นงาน จาก
การทดสอบภายใต้แรงกระทาแบบคงที่ ในแนวแกน
โดย แกนตั้งเป็ นค่าของภาระและแกนนอนเป็ นค่า
ระยะยุบตัวของชิ้นงาน จากการสังเกตว่าค่าภาระของ
ชิ้นงานที่มุมไขว้ 0/90/45 และ 45/-45 มีค่าใกล้เคียงกัน

3.2 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
จากการทดสอบของชิ้ น งาน ภายใต้ภ าระ
กระท าแบบในแนวแกนแบบคงที่ แ ละแบบไม่ ค งที่
โดยมุมการไขว้ของเส้นใย 3 แบบ จากกราฟ รู ปที่ 8 9 ดังกล่าว สามารถคานวณหาค่าภาระเฉลี่ ยที่เกิ ดขึ้ น
จากการทดสอบ และสามารถคานวณหาค่าพลังงานดูด
ซับและพลังงานดูดซับจาเพาะของชิ้นงานดังตารางที่
1
ตารางที่ 1 ผลการคานวณที่ได้จากการทดสอบ
มุมไขว้
เส้นใย
(องศา)

0/90
45/-45
0/90/45
0/90
45/-45
0/90/45

Quasi-Static Load
22.35 1.80 0.04
24.80 1.96 0.05
24.56 2.00 0.05
Dynamic Load
21.25 56.61 1.20
19.52 46.73 0.91
22.65 43.13 0.98

Es (KN.m/kg)

0.60

น้ าหนัก (Kg)

0.30

Ea (KN.m)

0.00

ระยะยุบตัว (mm)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ตลอดการเสี ยหาย และส่ วนชิ้นงานที่มุมไขว้ 0/90 มีค่า
ภาระต่ากว่าชิ้นงานอื่นๆ
รู ป ที่ 9 กราฟแสดงกราฟความสั ม พัน ธ์
ระหว่างภาระกับ เวลา ของแต่ ล ะชิ้ น งานตลอดการ
ทดสอบ จากการทดสอบภายใต้ภาระกระทาแบบไม่
คงที่ ในแนวแกน โดยแกนตั้ง เป็ นค่ าของภาระและ
แกนนอนเป็ นเวลาที่ ก ระท าต่ อ ชิ้ น งาน จากกราฟ
พบว่ากรณี การกระแทกแบบไม่คงที่น้ นั ลักษณะกราฟ
มีลกั ษณะคล้ายระฆังคว่า โดยมีคลื่นของกราฟในช่วง
บน เนื่ องจากการแตกหักของโครงสร้าง นอกจากนี้ยงั
สังเกตได้ว่า ชิ้นงานที่มีมุมไขว้ 45/-45 มีค่าของภาระ
ค่อนข้างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ้นงานอื่นๆ

ภาระเฉลี่ย (KN)

Load (KN)

แบบ Crush mode ส าหรั บ การตอบสนองของแรง
ตลอดการกระแทกแสดงในรู ปที่ 9 ซึ่ งเป็ นค่าของภาระ
กระทากับและเวลา ผลการคานวณหาค่าพลังงานดูด
ซับและค่าพลังงานดูดซับจาเพาะ ได้แสดงไว้ในตาราง
ที่ 1

0.06 0.64
0.06 0.87
0.07 0.68
0.06 21.46
0.06 14.16
0.07 13.76

Specific Energy absorption
(KN.m/Kg)

1.0
0.8
0.6
0.4

25.0

Specific Energy absorption (KN.m/Kg)

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบของ
ชิ้นงาน ภายใต้ภาระกระทาแบบคงที่และไม่คงที่ โดย
มีมุมการไขว้ของเส้นใย 3 แบบคือ 0/90, 45/-45 และ
0/90/45 ตามล าดับ พิ จารณาจากการทดสอบภายใต้
ภาระกระท าแบบคงที่ พบว่าค่ าพลัง งานดู ด ซับ จาก
ชิ้นงาน มุมไขว้ที่ 45/-45 และ สามารถดูดซับพลังงาน
จากภาระกระทาแบบคงที่ได้ดีกว่า มุมไขว้ที่ 0/90/45
และ 0/90 ตามลาดับ ผลจากการคานวณค่าพลังงาน
ดู ด ซั บ จ าเพาะ มุ ม ไขว้ที่ 45/-45 สามารถดู ด ซั บ
พลังงานจาเพาะคื อ 878.46 N.m/Kg ได้ดีกว่ามุมไขว้
แบบอื่ น ๆ พิ จ ารณาจากการทดสอบภายใต้ภ าระ
กระทาแบบไม่คงที่ พบว่าค่าพลังงานดูดซับ ที่มุมไขว้
ที่ 0/90 สามารถดู ด ซับ พลัง งานได้ม ากกว่ามุ ม ไขว้
0/90/45 และ 45/-45 ตามลาดับ แต่ผลจากการคานวณ
ค่าพลังงานดูดซับจาเพาะ มุมไขว้ที่ 0/90 สามารถดูด
ซั บ พลัง งานจ าเพาะได้ม ากว่ า มุ ม ไขว้ 45/-45 และ
0/90/45 ตามลาดับ

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

0/90

45/-45

0/90/45

Ply angle

รู ปที่ 11 แสดงกราฟค่าความสามารถดูดซับพลังงาน
จาเพาะภายใต้ภาระกระทาแบบไม่คงที่
จากรู ป ที่ 10 - 11 แส ดงความสั มพั น ธ์
ระหว่า งความสามารถดู ด ซั บ พลัง งานจ าเพาะและ
ลักษณะของมุมไขว้ พิจารณาภายใต้ภาระกระทาแบบ
คงที่ พ บว่ามุ มไขว้ที่ 45/-45 สามารถดูดซับ พลังงาน
จาเพาะมากที่สุด เมื่อเปรี ยบเทียบกับมุมไขว้ที่ 0/90/45
และ 0/90 มากกว่ า ประมาณ 29.03% และ 36.80%
ตามลาดับ พิจารณาภายใต้ภาระกระทาแบบไม่คงที่
พบว่ามุมไขว้ที่ 0/90 สามารถดูดซับพลังงานจาเพาะ
ได้มากสุ ดและเมื่ อ เปรี ยบเที ยบกับ มุม ไขว้ที่ 45/-45
และ 0/90/45 ที่ มี ค่ ามากกว่าประมาณ 51.49% และ
55.89% ตามลาดับ

0.2
0.0
0/90

45/-45

0/90/45

Ply angle

รู ปที่ 10 แสดงกราฟค่าความสามารถดูดซับพลังงาน
จาเพาะภายใต้ภาระกระทาแบบคงที่

4. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของท่อ
ไฟเบอร์กลาส ภายใต้แรงกระทาในแนวแกนแบบคงที่
และไม่ ค งที่ ที่ มี ล ักษณะของมุ ม ไขว้ต่ างกัน 3 แบบ
จากการทดสอบชิ้นงานสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ในกรณี ลกั ษณะการเสี ยหายของท่อ ไฟ
เบอร์ กลาส ภายใต้ภาระกระทาแบบคงที่ ลักษะการ
เสี ยหายของชิ้ นงานทั้งหมด เสี ยหายแบบแตกเปราะ
ซึ่ งการเสี ยหายดังกล่าวเรี ยกว่าเป็ นการเสี ยหายแบบ
brittle fracture mode ส่ วนภายใต้ภาระกระทาแบบไม่
คงที่ พบว่า ลัก ษณะการเสี ย หายของชิ้ น งาน มี ก าร
เสี ยหายอยู่ 2 ลักษณะ คือ แตกแบบเปราะ และ แตก
เป็ นชิ้น

เล็กตลอดแนวแกน การเสี ยหายดังกล่าวเรี ยกว่าเป็ น
การเสี ย หายแบบ Brittle Fracture mode และ Crush
mode ตามลาดับ
2. ความสามารถในการดู ด ซั บ พลัง งาน
จาเพาะพบว่าภายใต้ภาระกระทาแบบคงที่ ลักษณะมุม
ไขว้ที่ 45/-45 สามารถดู ด ซั บ พลัง งานจ าเพาะได้
มากกว่าลักษณะมุมไขว้แบบอื่นๆ ในส่ วนภายใต้ภาระ
กระทาแบบไม่คงที่ พบว่าลักษณะของมุมไขว้ที่ 0/90
สามารถดูดซับพลังงานจาเพาะได้มากกว่าลักษณะมุม
ไขว้แบบอื่นๆ
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บทคัดย่ อ
วัสดุประกอบเป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกที่ถูกใช้เป็ นโครงสร้างทดแทนวัสดุโลหะกันอย่างกว้างขวาง เนื่ องจาก
คุณสมบัติดา้ นการดูดซับพลังงานของวัสดุประกอบนั้น สามารถปรับปรุ งและเพิ่มความแข็งแรงได้และสามารถลดแรง
กระแทกจากการชนได้ดีเมื่อเปรี ยบเทียบกับมวลของโครงสร้าง งานวิจยั นี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการ
ตอบสนองของท่อไฟเบอร์ กลาสภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน ชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษาเป็ นชิ้นงานที่ข้ ึนรู ปด้วยมือ
(Hand lay-up) ที่มีการเรี ยงทับซ้อนและมุมไขว้ที่แตกต่างกัน มุมการไขว้ของเส้นใยมี 3 แบบคือ [0/90]3, [+45/-45]3
และ [+45/-45]/[0/90] /[+45/-45] ตามลาดับ ขึ้นรู ปจาก E-glass/polyester ขนาดของท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
คือ 50 mm. ความหนาคือ 2 mm. และความยาวคือ 100 mm. ในการทดสอบชิ้นงานนั้นได้ทาการทดสอบโดยใช้เครื่ อง
Vertical Impact Testing Machine ตกกระแทกแบบอิสระด้วยความเร็วคงที่จุดสัมผัส 7 m/s ผลการศึกษาพบว่าชิ้นงานที่
มีมุมไขว้ [0/90]3 มีค่าพลังงานดูดซับจาเพาะมากที่สุด นอกจากนี้ในบทความยังได้แสดงลักษณะการเสี ยหายที่เกิดขึ้น
อีกด้วย
คำหลัก: วัสดุประกอบ, การกระแทก, การเสี ยหาย, การดูดซับพลังงาน
Abstract
Composite Material is alternative material that is widely used for vehicle structure. This is due to the
properties of energy absorption of composite material that absorb higher energy and can be strengthen. This research
is purposed to study crashworthiness behavior of fiberglass tube subjected Impact axial compression. The specimen
is made of fiberglass and hand lay-up in different angles in shape of 3 cross angles of fiberglasses, including [0/90]3,
[+45/-45]3 and [+45/-45]/[0/90]/[+45/-45]. The tube has 50 mm outside diameter, 2 mm wall thickness and 100 mm
length. Impact test was done by Vertical Impact Testing Machine with the impact speed was 7 m/s. The result shown
that the specimen with [ 90/0 ]3 cross angle gives highest specific energy absorption. In addition, the collapse mode
and response of specimens to impact are also discussed in the paper.
Keywords: Composite Material, impact, Collapse, Energy absorption

1. บทนา
วัส ดุประกอบถูกนามาประยุกต์เป็ นโครงสร้าง
ส่ วนหน้าของรถยนต์ ในการป้ องกันความเสี ยหายของ
โครงสร้างภายใต้การชน และเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ขอ งผู ้ โ ดยส าร [1] โดยใช้ ท ดแท น โล ห ะห รื อ
อะลูมิเนี ยม มีลกั ษณะการเสี ยหาย แบบพับ และ แบบ
งอ ซึ่ งพลังงานที่กระจายจะถูกรวมทั้งหมดมาจุดเดียว
ในแนวแคบๆ ในขณะที่ วสั ดุประกอบมีลกั ษณะการ
เสี ยหายตลอดแนวแกนท่อในลักษณะคงที่จึงส่ งผลให้
เกิ ด การกระจายตัว ของแรงได้ม ากกว่า นอกจากนี้
เนื่ องจากมีวสั ดุประกอบน้ าหนักเบามีความแข็งแรง
และมีความคงทน วัสดุประกอบเป็ นอีกทางเลือกเพื่อ
ทดแทนวัสดุเดิ ม จึ งได้มีงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อ งกับวัส ดุ
ประกอบโดย[2] ได้ทาการศึกษา การดูดชับพลังงาน
ของท่ อ หน้ าตัด สี เหลี่ ย มที่ ท าจากเหล็ ก ภายใต้ก าร
กระแทก โดยมี ก ารเพิ่ ม ความแข็ ง แรงด้ว ยเส้ น ใย
คาร์ บ อน ชิ้ น งานทดสอบมี 3 กลุ่ ม คื อ steel , steel –
CFRP และ CFRP ทาการทดสอบภายใต้การกระแทก
ในแนวแกนโดยการปล่อยมวล 574 kg จากความสู ง
1.835 m และที่ ความเร็ วของมวลกระท บ 6 m/s
(พลัง งานกระทบ 10.3 kJ) ผลของการศึ ก ษาพบว่ า
ชิ้ น งานทดสอบกลุ่ ม steel-CFRP มี ค่ า การดู ด ซั บ
พลั ง งานจ าเพาะสู งกว่ า กลุ่ ม steel อยู่ 35% และ
มากกว่ า กลุ่ ม CFRP อยู่ 75% [3] ได้ท าการศึ ก ษา
ความสามารถในการดูดซับพลังงานจากการชนของ
ท่ อ ทรงกระบอก FRP โดยสนใจศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการดูด ซับ พลัง งานของท่อ FRP ที่
จ านวนชั้ นของไฟเบอร์ เป็ น 4 และ 6 ชั้ น ซึ่ งจะ
เปลี่ยนแปลงการจัดเรี ยงชั้นของไฟเบอร์ ที่แตกต่างกัน
ไปชิ้นงานที่ใช้ทดสอบทาจาก Woven roving (WRM)
ความหนาแน่นคือ 610 g/m2 และ Unidirectional (UD)
ความหนาแน่ น คื อ 750 g/m2 ส่ วนเรซิ่ น ใช้เรซิ่ น โพลี
เอสเทอร์ ชนิ ดไอโซพทาลิค เป็ นส่ วนประกอบในการ
ขึ้นรู ปชิ้นงาน กระบวนการ hand lay-up สลับชั้นกัน
ระหว่าง [WRM/(UD)m/WRM] ตามที่กาหนดไว้คือ 4
และ 6 ชั้น ขนาดอัตราส่ วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลาง

ภายในกั บ ความหนา (D/t) ประมาณ 15 และ 25
ตามลาดับ ที่ ป ลายท่อ กลึ งขอบท ามุ ม 30 ใช้โหลด
quasi-static ความเร็ ว คื อ 2 mm /min ผลการศึ ก ษา
พบว่ า จ านวนชั้ นที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ FRP มี ผ ลท าให้
แนวโน้มการดูดซับพลังงานของ FRP สู งขึ้น
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การตอบสนองของท่ อ ไฟเบอร์ ก ลาสภายใต้แ รง
กระแทกในแนวแกน ท่อชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ
เป็ นท่อรู ปทรงกระบอก โดยศึกษาอิทธิ พลของเส้นใย
แก้ว ลักษณะวิธีการเสี ยหาย และความสามารถในการ
ดูดซับพลังงานจาเพาะ
2. ชิ้นงานทดสอบและวิธีการทดลอง
2.1 ชิ้นงานทดสอบ
ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองโดยขึ้นรู ปจากเส้นใย
แก้วผืนชนิ ดสองทิศทางกับโพลีเอสเทอร์ชนิดไอโซพ
ทาลิ คเป็ นชิ้ นงานที่ ข้ ึ น รู ป ด้วยมื อ (Hand lay-up) ที่ มี
การเรี ยงทับซ้อนและมุมไขว้ที่แตกต่างกัน จากตาราง
ที่ 1 ท่อมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกคือ 50 mm. ความ
หนาคือ 2 mm. และความยาวคือ 100 mm ดังแสดงใน
รู ปที่ 2
การขึ้ น รู ป ด้ว ยการทาเรซิ่ น ลงบนเส้ น ใยแก้ว
เริ่ มต้นจากการผสมเรซิ่ นและตัวทาให้แข็งลงในแก้ว
พลาสติก แล้วกวนเรซิ่ นในทิศทางเดียวประมาณ 2 ถึง
3 นาที จากนั้น ทาเรซิ่ นลงใยแก้วจนครบจานวนชั้น
ของใยแก้ว ในการศึ ก ษานี้ ใช้ใ ยแก้ว ทั้ง หมด 6 ชั้น
จากนั้นใช้ลูกกลิ้งโลหะเกลียว กลิ้งบนชิ้นงานเพื่อไล่
อากาศออก

รู ปที่ 1 ลักษณะของการหมุนแม่แบบชิ้นงาน

หลังจากผ่านการทาเรซิ่ นและรี ดอากาศออก
ด้วยลูกกลิ้งแล้ว เครื่ องหมุนแม่แบบหมุนด้วยความเร็ ว
ที่ 34 rpm ใช้เวลาในการหมุนประมาณ 180 นาที ดัง
รู ป ที่ 1 เพื่ อ ให้เรซิ่ น เซ็ ท ตัวและมี ค วามแข็ง พอที่ จ ะ
ถอดแบบออกได้ง่าย

รู ปที่ 2 แสดงถึงชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรู ป
2.2 วิธีการทดลอง
การทดสอบได้ด าเนิ น การโดยใช้ เครื่ อ ง
Vertical Impact Testing Machine ซึ่ ง เป็ น เค รื่ อ ง
ทดสอบที่ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ กบั แรงกระแทกของ
ค้อ นจากเครื่ องทดสอบ โดยความสู งของเครื่ อง
ทดสอบคื อ 2.5 m น้ าหนัก ของมวลที่ ใ ส่ ล งในค้อ น
สามารถใส่ ไ ด้ ระหว่ า ง 20-60 kg ในส่ ว นด้า นการ
ประมวลผลเครื่ องจะมี โหลดเซลที่มีความละเอียดใน
การบัน ทึ ก ข้อ มู ล สู ง สุ ด ที่ 10,000 ค่ าต่ อ วิ น าที เมื่ อ
ทดสอบโหลดเซลจะแปลงค่ า ของแรงไปเป็ น
สัญ ญาณไฟฟ้ าน าผลที่ ได้ ไปยัง Data logger เพื่ อท า
การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากนั้ นผลที่ ไ ด้ จ ะเข้ า สู่ เครื่ อง
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ แปลงค่ า โดยผลที่ ไ ด้ จ ะเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่าง แรงกระแทก (Load) และเวลา
(Time) ซึ่ งส าม ารถ บั น ทึ ก ผล ก ารท ด ลอ ง จาก
ความสัมพันธ์น้ ี สามารถเขียนกราฟได้ รู ปที่ 3 แสดง
ลักษณะของเครื่ องทดสอบแรงกระแทก
ในการทดสอบภายใต้ภ าระกระแทกใน
แนวแกนโดยใช้ความเร็ วในกระแทกคือ 7 m/s และ
น้ าหนักของหัวค้อนคือ 45 kg ความสู งของหัวค้อนที่
ตกล งม ากระแท กกั บ ชิ้ น งาน คื อ 2.5 m ท าการ
บันทึกภาพด้วยกล้องความเร็ วสู งและบันทึกแรงเพื่อ
น าไปวิ เคราะห์ ผ ลต่ อ ไป ในการศึ ก ษานี้ ได้ท าการ
ทดลอง 3 ซ้ า ในทุกกรณี โดยพบว่าค่าความเบี่ยงเบน
มาตฐานของข้อมูล ระหว่าง 0.289 ถึง 0.317

2.3 ตัวแปรที่พิจารณา
ใน การศึ กษ าท างด้ า น การเสี ยห ายขอ ง
โครงสร้างภายใต้การชน (Crashworthiness) มักจะศึกษา
กราฟภาระและระยะยุบตัวของโครงสร้ างดังตัวอย่าง
กราฟในรู ปที่ 3 โดยมีตวั แปรที่สาคัญหลายตัว เช่น ภาระ
เฉลี่ ย (Mean crushing load, Pmean) หมายถึ ง ภาระเฉลี่ ย
ตลอดการเสี ยรู ปของโครงสร้างภายใต้การกระแทกจน
สิ้ นสุ ดการยุบตัวค่าพลังงานดูดซับ (Energy absorption,
Ea) หมายถึ ง พลัง งานที่ โ ครงสร้ า งสามารถดู ด ซั บ ได้
ตลอดช่วงเวลาการกระแทกหรื อการยุบตัว และพลังงาน
ดูดซับจาเพาะ (Specific energy absorption, Es) หมายถึง
พลัง งานที่ โครงสร้ างสามารถดูด ซั บ ได้ เมื่ อ เที ยบกับ
ขนาดน้ าหนักของตัวโครงสร้างเอง โดยในบทความนี้
ได้มุ่งเน้นศึกษาค่าพลังงานที่ ดูดซับได้และพลังงานดูด
ซับจาเพาะของชิ้นงานทดสอบ ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ สาคัญ
ในการบ่งบอกถึ งความสามารถในการดูดซับพลังงาน
จากการชนของโครงสร้าง โดยการหาค่าพลังงานดูดซับ
นั้นสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟของภาระและระยะ
ยุบตัวของโครงสร้าง เมื่ อ เกิ ดการชนซึ่ ง สามารถเขี ยน
เป็ นสมการดังสมการที่ (1)
(1)
โดยที่ Ea คือค่าพลังงานดูดซับ P คือค่าภาระ S คือค่า
ระยะการยุบตัว และสามารถหาค่าพลังงานดูดซับ
จาเพาะได้จากสมการที่ (2)
(2)
s
โดยที่ Es คือค่าพลังงานดูดซับ Pmean คือค่าภาระเฉลี่ย S
คือค่าระยะการยุบตัว และ mass คือมวลของ
โครงสร้าง

รู ปที่ 3 กราฟแสดงภาระและระยะยุบตัวของ
โครงสร้างพร้อมกับแสดงตัวแปรต่างๆที่นิยมใช้ใน
การศึกษา

(ก)
(ข)
รู ปที่ 4 เครื่ องทดสอบการกระแทก (ก) เครื่ องทดสอบจริ ง (ข) ไดอะแกรมของเครื่ องทดสอบ
ตารางที่ 1 ขนาดและมุมไขว้เส้นใยของชิ้นงานทดสอบ
ลาดับ
เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง mm
ความยาว mm
1.
50
100
2.
50
100
3.
50
100
3. ผลการศึกษา
ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม
การตอบสนองของท่อไฟเบอร์ กลาส ได้แก่ ลักษณะ
การเสี ยหาย และ ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
ดังนี้
3.1 ลักษณะการเสี ยหาย
รู ปที่ 8 เป็ นรู ปแบบการเสี ยหายภายใต้ภาระ
การชนในแนวแกนของชิ้นงาน ซึ่ งเป็ นภาพที่ ได้จาก
การถ่ายด้วยกล้องความเร็ วสู ง โดยหน้าตัดของหัวค้อน
ถูกกระแทกกับหน้าตัดด้านบนของท่อ ซึ่ งลักษณะการ
เสี ยหายพบว่ า มุ ม การไขว้ที่ [+45/-45]3 รู ปที่ 5 มี
ลักษณะการเสี ยหายแบบแตกเปราะ โดยเริ่ มจาก

หนา mm
2
2
2

มุมไขว้เส้ นใย )องศา(
[0/90]3
[+45/-45]3
[+45/-45]/ [0/90] /[+45/-45]

ด้า นบนของชิ้ น งานและตามแนวของเส้ น ใยหรื อ
เรี ยกว่ า การเสี ยหายแบบ Brittle mode มุ ม ไขว้ ที่
[0/90]3 ดังรู ปที่ 6 มีลกั ษณะการยุบตัวจากด้านบนของ
ชิ้นงาน ซึ่ งมีลกั ษณะบานออกและแยกออกเป็ น 8 ถึง 9
แฉก โดยเรี ย กลัก ษณะการเสี ย หายแบบนี้ ว่ า Spay
mode ในส่ วนของมุมไขว้ [+45/-45]/[0/90]/[+45/-45]
ดัง รู ป ที่ 7 ซึ่ งลัก ษณะเสี ย หายเริ่ ม จากด้า นบนของ
ชิ้นงานแตกและบานออกเป็ นชิ้นเล็กตลอดแนวแกน
ท่ อ ซึ่ งลั ก ษณ ะการเสี ยหายเรี ยกว่ า Crush mode
ส าหรั บ การตอบสนองของแรงตลอดการกระแทก
แสดงใน ดังรู ปที่ 9 ซึ่ งเป็ นค่าของภาระกระทากับและ
เวลา ผลการค านวณหาค่ า พลัง งานดู ด ซั บ และค่ า
พลังงานดูดซับจาเพาะ ได้แสดงไว้ใน ตารางที่ 2

จากรู ปที่ 9 กราฟแสดงกราฟความสั มพัน ธ์
ระหว่า งภาระกับ เวลา ของแต่ ล ะชิ้ น งานตลอดการ
ทดสอบ จากการทดสอบภายใต้ภ าระกระแทกใน
แนวแกน โดยแกนตั้งเป็ นค่าของภาระและแกนนอน
เป็ นเวลาที่กระทาต่อชิ้นงาน จากกราฟพบว่ากรณี การ
กระแทกในแนวแกนนั้น ลักษณะกราฟมีลกั ษณะคล้าย
ระฆังคว่า โดยมีคลื่นของกราฟในช่วงบน เนื่องจากการ
แตกหั ก ของโครงสร้ า ง นอกจากนี้ ยัง สั ง เกตได้ว่ า
ชิ้นงานที่มีมุมไขว้ [+45/-45]3 มีค่าของภาระค่อนข้างต่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ้นงานอื่นๆ
3.2 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน
จากการทดสอบของชิ้ น งาน ภายใต้แ รง
กระแทกในแนวแกน โดยมุมการไขว้ของเส้นใย 3 แบบ
จากกราฟ รู ปที่ 9 ดังกล่าว สามารถคานวณหาค่าภาระ

เฉลี่ยที่เกิดขึ้น จากการทดสอบ และสามารถคานวณหา
ค่ า พลัง งานดู ด ซั บ และพลัง งานดู ด ซั บ จ าเพาะของ
ชิ้นงานดังตารางที่ 2
จากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบของ
ชิ้นงาน ภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน โดยมีมุมการ
ไขว้ข องเส้ น ใย 3 แบบคื อ [0/90]3,[+45/-45]3 และ
[+45/-45]/[0/90]/[+45/-45] ตามลาดับ จากการทดสอบ
ภายใต้แรงกระแทกในแนวแกน พบว่าค่าพลังงานดูด
ซับ ที่มุมไขว้ที่ [+45/-45]/[0/90]/[+45/-45] สามารถดูด
ซับพลังงานได้มากกว่ามุมไขว้ [0/90]3 และ [+45/-45]3
ตามล าดับ แต่ ผ ลจากการค านวณค่ า พลัง งานดู ด ซั บ
จ าเพาะ มุ ม ไขว้ที่ [0/90]3 สามารถดู ด ซั บ พลัง งาน
จ า เพ า ะ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า มุ ม ไ ข ว้ [+45/-4 5 ]3 แ ล ะ
[+45/-45]/[0/90]/[+45/-45] ตามลาดับ

รู ปที่ 5 การเสี ยหายสุ ดท้ายของโครงสร้างที่เสี ยหายของชิ้นงาน [+45/-45]3

รู ปที่ 6 การเสี ยหายสุ ดท้ายของโครงสร้างที่เสี ยหายชองชิ้นงาน [0/90]3

รู ปที่ 7 การเสี ยหายสุ ดท้ายของโครงสร้างที่เสี ยหายของชิ้นงาน [+45/-45]/ [0/90] / [+45/-45]

รู ปที่ 8 ขั้นตอนกระบวนการเสี ยหายของชิ้นงาน (ก) [+45/-45]3 (ข) [0/90]3 (ค) [+45/-45]/[0/90]/[+45/-45]

รู ปที่ 9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างภาระ-เวลา ของชิ้นงานภายใต้แรงกระแทก

ตารางที่ 2 ผลการคานวณที่ได้จากการทดสอบ
มุมการไขว้ )องศา(
[0/90]3
[45/-45]3
[45/-45]/ [0/90]/[45/-45]

ภาระเฉลีย่
(kN)

ระยะยุบตัว
(m)

พลังงานดูด
ซับ (kN.m)

น้าหนัก (g)

พลังงานจาเพาะ
(kN.m/kg)

14.40
12.47
13.49

0.06
0.04
0.07

0.85
0.55
0.88

49.46
52.78
52.93

17.28
10.45
16.64

4. สรุป
จากการศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของ
ท่อ ไฟเบอร์ กลาสภายใต้แ รงกระแทกใน โดยศึ กษา
อิทธิพลของการเรี ยงทับซ้อนและมุมไขว้ที่แตกต่างกัน
คื อ [0/90] 3, [+45/-45]3 และ [+45/-45]/[0/90]/[+45/45] ตามลาดับ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1.พบว่าค่าพลังงานดูดซับ ที่มุมไขว้ที่ [+45/45]/[0/90]/[+45/-45] ส ามารถดู ด ซั บ พ ลั ง งาน ได้
มากกว่ า มุ ม ไขว้ [0/90]3 และ [+45/-45]3 คื อ 3.40
เปอร์ เซ็นต์ และ 37.50 เปอร์ เซ็ นต์ ตามลาดับ ในส่ วน
ผลจากการคานวณค่าพลังงานดูดซับจาเพาะ มุมไขว้ที่
[0/90]3 สามารถดูดซับพลังงานจาเพาะได้มากกว่ามุม
ไขว้ [+45/-45]3 และ [+45/-45]/[0/90]/[+45/-45] คื อ
39.52 เปอร์เซ็นต์ และ 3.73 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
2. พบว่าลักษณะการเสี ยหายพบว่ามุมการ
ไขว้ที่ [+45/-45]3 มี ล ัก ษณะการเสี ยหายแบบแตก
เปราะหรื อ เรี ยกว่าการเสี ยหายแบบ Brittle mode มุม
ไขว้ที่ [0/90]3 ซึ่ งมีลกั ษณะบานออกแยกออกเป็ น 8 ถึง
9 แฉก โดยเรี ยกลัก ษณะการเสี ยหายแบบนี้ ว่า Spay
mode ในส่ วนของมุมไขว้ [+45/-45]/[0/90]/[+45/-45]
ซึ่ งลักษณะการเสี ยหายเรี ยกว่า Crush mode
5. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจ ัย
แห่ ง ชาติ (วช.) ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ทุ น วิ จ ัย นี้ และ
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บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการดูดซับพลังงานจาเพาะของท่อไฟเบอร์ กลาส ภายใต้แรง
กระทาในแนวแกน ชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษาเป็ นชิ้นงานที่ข้ ึนรู ปด้วยมือ (Hand lay-up) ที่มีการเรี ยงทับซ้อนและมุมไขว้
ที่แตกต่างกัน 3 ชิ้นงานคือ ชิ้นงาน A มีมุมไขว้ [(0/90)/(0/90)/(0/90)] ชิ้นงาน B มีมุมไขว้ [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)]
และ ชิ้นงาน C มีมุมไขว้ [(45/-45)/(0/90)/(45/-45)] ตามลาดับ ขึ้นรู ปจาก E-glass/polyester ขนาดของท่อมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายนอกคือ 50 mm. ความหนาคือ 2 mm. และความยาวคือ 100 mm. ในการทดสอบชิ้นงานนั้นได้ทาการ
ทดสอบโดยใช้เครื่ อ ง ESH Universal Testing Machine สาหรั บการทดสอบแบบกึ่ งคงที่ กดที่ ความเร็ ว 10 mm/min
และใช้เครื่ อง Vertical Impact Testing Machine ในการทดสอบแบบกระแทกด้วยความเร็ วกระแทก 7 m/s ผลการศึกษา
พบว่าชิ้นงาน A มีค่าพลังงานดูดซับจาเพาะมากที่สุด ซึ่ งเป็ นผลจากการเรี ยงเส้นใยในแนวตั้ง นอกจากนี้ในบทความยัง
ได้แสดงลักษณะการเสี ยหายที่เกิดขึ้นอีกด้วย
คาสาคัญ : วัสดุประกอบ การยุบตัว พลังงานดูดซับ พลังงานดูดซับจาเพาะ

Abstract
This research is purposed to study crashworthiness behavior of fiberglass tube subjected axial compression. The
specimens are made of fiberglass and hand lay-up in different ply angles which are; specimen A ply angle is
[(0/90)/(0/90)/(0/90)] specimen B ply angle is [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] and specimen C ply angle is
[(45/-45)/(0/90)/(45/-45)]. The tube has 50 mm outside diameter, 2 mm wall thickness and 100 mm length. Quasistatic test is done by ESH Universal Testing Machine with 10 mm/min of crushing speed. Impact test is done by
Vertical Impact Testing Machine with the impact speed of 7 m/s. The result showed that specimen A gives highest
specific energy absorption due to the vertical fiber orientation. In addition, the collapse mode and response of
specimens to impact are also discussed in the paper.
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โห ลดแบ บกึ่ งคงที่ ความเร็ วคื อ 2 mm /min ผล
การศึ ก ษาพบว่า จ านวนชั้น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของพลาสติ ก
1. บทนา
เสริ มแรงด้วยใยแก้ว มี ผลทาให้แนวโน้มการดูดซับ
ปั จ จุ บ ัน การพัฒ นาวัส ดุ ไ ด้เป็ นไปอย่ า ง
พลังงานของพลาสติกเสริ มแรงด้วยใยแก้วมีค่า สู งขึ้น
ต่ อ เนื่ อ งซึ่ งวัส ดุ ป ระกอบเป็ นอี ก หนึ่ งทางเลื อ กที่
นอกจากนี้ ได้มี ก ารศึ ก ษาทดลองพฤติ ก รรมการ
ส าม าร ถ น าไ ป ใ ช้ ง าน ไ ด้ ห ล าก ห ล าย ทั้ ง ใ น
เสี ยหายของโครงสร้างรถยนต์ภายใต้แรงกระทาแบบ
อุตสาหกรรมการบิ น อวกาศ และรถยนต์ เนื่ องจาก
คงที่ แ ละไม่ค งที่ โครงสร้ างหน้าตัด รู ป ทรงนาฬิ ก า
คุ ณ สมบัติ ท างกลของวัส ดุ ป ระกอบมี ค่ าอัต ราส่ ว น
ทราย รู ป ทรงกระบอก รู ป ทรงกรวยและรู ป ทรง
ความแข็ ง แรงต่ อ น้ าหนั ก สู ง (high strength weight
สี่ เหลี่ยม โดยขึ้นรู ปจาก Fiber/vinylester โดยได้ศึกษา
ratio ) สามารถปรั บ ความแข็ ง แรงตามทิ ศ ทางที่
รู ปแบบการเสี ยหายจากการสังเกต และใช้เครื่ องขยาย
รับภาระได้ จึงทาให้วสั ดุประกอบถูกนามาประยุกต์
ส เกล เพื่ อ ห าคุ ณ ลั ก ษ ณ ะก ารดู ด ซั บ พ ลั ง งาน
เป็ นโครงสร้ า งร่ ว มส่ ว นหน้ า ของรถยนต์ ในการ
เปรี ย บเที ย บความสามารถในการดู ด ซั บ พลัง งาน
ป้ องกัน ความเสี ยหายของโครงสร้ างห้อ งผูโ้ ดยสาร
ระหว่างการทดลองกับทฤษฎี [2-5] M. M. Shokrieh
ภายใต้การชน ซึ่ งบริ เวณดังกล่าวเป็ นบริ เวณที่ สร้ าง
และคณะ [6] พบว่าหน้าตัดทรงกระบอกสามารถดูด
อันตรายแก่ผโู ้ ดยสารรถยนต์จากภาระกระแทกที่อาจ
ซับพลังงานได้มากกว่าหน้าตัดสี่ เหลี่ยม Jose Daniel
เกิ ดขึ้ น ซึ่ งพ ลั ง งาน ที่ เกิ ดจากการชน จะท าให้
D. Melo และคณะ [7] ได้ทาการศึกษาในการดูดซับ
โครงสร้ างเกิ ด การยุบ ตัว และพลัง งานจะถู ก ถ่ ายเท
พ ลั ง ง า น ข อ ง glass/polyester พ บ ว่ า ชิ้ น ง า น
มายัง ห้ อ งผูโ้ ดยสารตามโครงสร้ า งที่ ยุบ ตัว เข้า มา
ทรงกระบอก ขึ้ นรู ปด้ ว ยสุ ญญากาศ มี ค่ า ดู ด ซั บ
กระแทก สร้ างอัน ตรายต่ อ ผูโ้ ดยสารมากหรื อ น้อ ย
พลั ง งานจ าเพาะสู งขึ้ น มากกว่ า การขึ้ นรู ปไม่ มี
ขึ้ นอยู่ กั บ พลั ง งานที่ เ หลื อ อยู่ จึ ง ได้ มี ง านวิ จ ั ย ที่
สุ ญญากาศถึงสองเท่า M.Golzar และคณะ [8] ศึกษา
เกี่ ยวข้องกับวัสดุประกอบโดย S. Solaimurugan และ
การสร้างต้นแบบชิ้นส่ วนวัสดุประกอบเพื่อประกบกับ
คณะ[1]ได้ท าการศึ กษาความสามารถในการดูด ซับ
ด้านข้างโครงสร้ างรถยนต์ โดยศึ กษาการสร้ างวัส ดุ
พลัง งานจากการชนของท่ อ ทรงกระบอกพลาสติ ก
ประกอบเพื่ อประกบโครงสร้ างเพื่ อใช้แทนที่ เหล็ก
เสริ มแรงด้วยใยแก้ว โดยใช้จานวนชั้นของไฟเบอร์คือ
บริ เวณด้า นข้า งของโครงสร้ า งรถยนต์ แผ่ น วัส ดุ
4 และ 6 ชั้น ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงการจัดเรี ยงชั้นของไฟ
ประกบได้มีการสร้างเรี ยงทับซ้อนกันของเส้นใยดังนี้
เบอร์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป ชิ้ น งานที่ ใ ช้ท ดสอบท าจาก
[0/90] และ [+/-45] เป็ นมุมไขว้ของใยแก้ว การศึกษานี้
Woven roving (WRM) ความหนาแน่น 610 g/m2 และ
ยัง ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ไ ฟไนต์ เ อลิ เ มนต์ ใ นการสร้ า ง
Unidirectional (UD) ความหนาแน่น 750 g/m2 ส่ วนเร
แบบจาลองแผ่นเปลือก ผลจากแบบจาลองพบว่า แผ่น
ซิ่ น ใ ช้ เร ซิ่ น ช นิ ด ไ อ โ ซ พ ท าลิ ค เร ซิ่ น เป็ น
วัส ดุ ป ระกอบเส้ น ใยแก้ว เรี ย งทับ ซ้ อ นกัน ที่ [0/90]
ส่ วนประกอบ ในการขึ้นรู ปชิ้นงานด้วยกระบวนการ
สามารถดู ด ซั บ พ ลั ง งาน ดี ก ว่ า [+/-45] และเมื่ อ
hand lay-up ส ลั บ ชั้ น กั น ร ะ ห ว่ า ง
ได้เปรี ยบเทียบน้ าหนักกับวัสดุเดิมพบว่าวัสดุประกอบ
[WRM/(UD)m/WRM] ตามที่ ก าหนดไว้คื อ 4 และ 6
มีน้ าหนักเบากว่าถึง 42% ในการรับแรงในแนวแกน
ชั้น ขนาดอัตราส่ วนระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
เท่านั้น Young Nam Kim และคณะ [9] ได้
กับความหนา (D/t) ประมาณ 15 และ 25 ตามลาดับ ที่
ปลายท่อกลึงขอบทามุม 30 องศา ทดสอบภายใต้

ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะการยุบ ตัว ของท่ อ วัส ดุ ป ระกอบได้
พิจารณา ผลกระทบของโครงสร้ างที่ อ ัตราส่ วนความ
หนาต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง การเสริ มแรงด้วยเส้นใย และ
รู ปแบบการเสี ยหายทางกลของวัสดุประกอบ
ส าหรั บ การศึ ก ษานี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์โ ดยมุ่ ง
ศึกษาอิทธิ พลของเส้นใยแก้วและความสามารถในการ
ดู ด ซั บ พลัง งาน ภายใต้แ รงกระท าแบบกึ่ งคงที่ แ ละ
กระแทกในแนวแกน สาหรับชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษานี้
ถูกขึ้นรู ปด้วยมือ (Hand lay-up) โดยมีลกั ษณะมุมไขว้ที่
แตกต่างกัน โดยการศึกษาแสดงให้เห็ นถึงอิทธิ พลของ
เส้ น ใยแก้ว ต่ อ ความสามารถในการดู ด ซั บ พลัง งาน
จาเพาะ และลักษณะการเสี ยหาย

2. ตัวแปรทีพ่ จิ ารณา
ใน การศึ ก ษ าท างด้ า น การเสี ยห ายขอ ง
โครงสร้ างภายใต้ก ารชน (Crashworthiness) มัก ศึ ก ษา
จากกราฟภาระและระยะยุบ ตั ว ของโครงสร้ า ง ดัง
ตัวอย่างกราฟใน รู ปที่ 1 โดยมีตวั แปรที่สาคัญหลายตัว
เช่ น ภาระเฉลี่ ย (Mean crushing load, Pmean) หมายถึ ง
ภาระเฉลี่ ยตลอดการเสี ยรู ปของโครงสร้างภายใต้การ
กระแทกจนสิ้ นสุ ดการยุบตัว ค่าพลังงานดูดซับ (Energy
absorption, Ea) หมายถึ งพลังงานที่ โครงสร้ างสามารถ
ดู ด ซับ ได้ต ลอดช่ วงเวลาการกระแทกหรื อ การยุบ ตัว
และพลังงานดูดซับจาเพาะ (Specific energy absorption,
Es) หมายถึง พลังงานที่โครงสร้างสามารถดูดซับได้ เมื่อ
เที ยบกับ ขนาดน้ าหนัก ของตัว โครงสร้ างเอง โดยใน
บทความนี้ ได้มุ่งเน้นศึ กษาค่าพลังงานที่ ดูดซับได้แ ละ
พลังงานดูดซับ จาเพาะของชิ้ นงานทดสอบ ซึ่ งเป็ นตัว
แปรที่ สาคัญในการบ่งบอกถึงความสามารถในการดูด
ซับ พลัง งานจากการชนของโครงสร้ าง โดยการหาค่ า
พลังงานดูดซับนั้นสามารถหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟของ
ภาระและระยะยุบตัวของโครงสร้าง เมื่อเกิดการชนซึ่ ง
สามารถเขียนเป็ นสมการดังสมการที่ (1)

Ea   Pds  Pmean  S

(1)

โดยที่ Ea คื อ ค่ าพลัง งานดูด ซับ P คื อ ค่ าภาระ S คื อ ค่ า
ระยะการยุ บ ตัว และสามารถหาค่ า พลัง งานดู ด ซั บ
จาเพาะได้จากสมการที่ (2)
P
PdS
Es  
 mean  S
mass mass

(2)

โดยที่ Es คือค่าพลังงานดูดซับจาเพาะ Pmean คือค่าภาระ
เฉลี่ ย S คื อ ค่ าระยะการยุบ ตัว และ mass คื อ มวลของ
โครงสร้าง

รู ปที่ 1 กราฟแสดงภาระและระยะยุบตัวของโครงสร้าง
พร้อมกับแสดงตัวแปรต่างๆที่นิยมใช้ในการศึกษา
3. ขั้นตอนการศึกษา
3.1 ชิ น้ งานทดสอบ
วัสดุประกอบประกอบด้วยสองส่ วนคือ ส่ วน
เสริ มแรงทาหน้าที่รับแรงหลักให้แก่โครงสร้าง ส่ วนที่
สองคือ เมทริ กซ์ ทาหน้าที่ป้องกันการเสี ยหายของส่ วน
ที่เสริ มแรง และทาหน้าที่ส่งถ่ายแรงไปยังส่ วนเสริ มแรง
ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลองขึ้นรู ปจากเส้นใยแก้วผืนชนิ ด
สองทิ ศทางกับ โพลี เอสเทอร์ ช นิ ด ไอโซพทาลิ ค เป็ น
ชิ้น งานที่ ข้ ึ นรู ปด้วยมื อ (Hand lay-up) ที่ มีการเรี ยงทับ
ซ้ อ นและมุ ม ไขว้ที่ แ ตกต่ า งกัน 3 ชิ้ น งาน ดัง รู ป ที่ 2
แสดงถึงตัวอย่างลักษณะของมุมไขว้ (ก) มุมไขว้ที่ 0/90
องศา (ข) มุมไขว้ที่ 45/-45 องศา จาก

0

-45

ความยาว (mm)

ความหนา (mm)

ตารางที่ 1 ขนาดและมุมไขว้เส้นใยของชิ้นงาน

ชิ้นงาน
เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง (mm)

รู ปที่ 3 แสดงชิ้นงานจริ งสาหรับใช้ในการทดสอบ โดย
ชิ้นงาน A มี มุมไขว้ [(0/90)/(0/90)/(0/90)] ชิ้ นงาน B มี
มุมไขว้ [(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)] และชิ้นงาน C มีมุม
ไขว้ [(45/-45)/(0/90)/(45/-45)] ตามล าดั บ ตารางที่ 1
แสดงขนาดและมุมไขว้เส้นใยของชิ้นงานทดสอบ ท่อที่
ขึ้น รู ป เพื่อ ทดลองมี เส้นผ่านศูน ย์กลางภายนอกคื อ 50
mm. ความหนาคือ 2 mm. และความยาวคือ 100 mm ทา
การทดลองทั้ง หมด 3 ซ้ า ในทุ ก กรณี แล้ว น าผลการ
ทดสอบมาเฉลี่ย

A 50
B 50
C 50

100
100
100

2
2
2

มุมไขว้เส้ นใย )องศา(

[(0/90)/(0/90)/(0/90)]
[(45/-45)/(45/-45)/(45/-45)]
[(45/-45)/(0/90)/(45/-45)]

45

90
x

Y

3.2 การขึน้ รู ปชิ น้ งาน
การขึ้นรู ปชิ้นงานเป็ นการขึ้นรู ปแบบทาด้วย
มือ เป็ นกระบวนการขึ้นรู ปที่ทาได้ง่าย ไม่ตอ้ งใช้ความ
ดันและอุณหภูมิที่สูงมากนัก ใช้เครื่ องมือและแม่พิมพ์ที่
ติดตั้งขึ้นเองได้ สาหรับการขึ้นรู ปสามารถทาได้โดยวาง
เส้ น ใยแก้ ว ลงบนแม่ พิ ม พ์ ที่ มี ล ั ก ษณ ะเป็ น เหล็ ก
ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 mm ความยาว คื อ
500 mm จากนั้นทาทับด้วยเรซิ่ นพร้อมกับใช้ลูกกลิ้งรี ด
ให้ซึมผ่านลงในช่องว่างของเส้นใย สาหรับการศึกษานี้
ใช้เส้ น ใยแก้ว ทั้ง หมด 6 ชั้น หลัง จากนั้ นก าหนดให้
แม่พิมพ์หมุนด้วยความเร็ วรอบที่ 34 rpm ใช้เวลาในการ
หมุนเท่ากับ 180 นาที เพื่อให้เรซิ่ นกระจายสม่าเสมอทัว่
แม่พิมพ์

(ก) ชิ้นงาน A (ข) ชิ้นงาน B (ค) ชิ้นงาน C
รู ปที่ 3 ตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้ในการทดลอง
3.3 คุณสมบัติของวัสดุ
400

Tensile stress (MPa)

(ก)
(ข)
รู ปที่ 2 แสดงถึงลักษณะของมุมไขว้
(ก) มุมไขว้ที่ 0/90 องศา (ข) มุมไขว้ที่ 45/-45 องศา

ชิ ้นงาน A
ชิ ้นงาน B

300

ชิ ้นงาน C

200
100
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Tensile Extension (%)

รู ปที่ 4 ความเค้น – ระยะยืดตัว ของวัสดุทดสอบ

4

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบแรงดึงของชิ้นงานต่างๆ
ความเค้ น
มอดูลสั
การยืดตัว
ชิ้นงาน
สู งสุ ด
ความ
ณ จุดขาด
(MPa)
ยืดหยุ่น
(%)
(GPa)
A
391.33
15.53
3.67
B
61.85
7.30
3.44
C
185.42
9.49
3.20

บันทึ กค่าภาระและระยะยุบตัวเพื่อไปทาการวิเคราะห์
ต่อไป

การทดสอบหาคุณ สมบัติเชิ งกลของชิ้ นงาน
ใช้วิธีทดสอบแรงดึงตามมาตรฐานอ้างอิง ASTM 3039
รู ปที่ 4 แสดงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับ
ระยะยืดตัว โดยทดสอบชิ้นงานจานวน 5 ชิ้นงาน แล้ว
นามาเฉลี่ ย จากกราฟพบว่าความเค้นสู ง สุ ดคือ 391.33
MPa และจากตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบแรงดึงของ
ชิ้ น งานต่ า งๆ โดยชิ้ น งาน A มี ค วามเค้น สู งสุ ด คื อ
391.33 MPa ค่ า มอดู ล ัส คื อ 15.53 GPa ซึ่ งมี ค่ า สู ง กว่ า
ชิ้นงาน 2 แบบที่เหลือ

4.วิธีการทดลอง

รู ปที่ 5 เครื่ องทดสอบการกดแบบแรงกระทากึ่งคงที่

4.1 การทดสอบแบบแรงกระทาแบบกึ่งคงที่

4.2 การทดสอบการกระแทก

การทดสอบนี้ ได้ด าเนิ น การโดยใช้ เครื่ อ ง
ทดสอบการกดด้วยแรงกระทาแบบกึ่ งคงที่ ซึ่ งมีชื่อว่า
เครื่ อง ESH Testing Limited ซึ่ งเป็ นเครื่ องทดสอบที่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ กบั ระบบไฮดรอลิกส์ ในการควบคุม
เครื่ อ งมี ค วามสามารถถึ ง 2,000 KN และระยะการกด
มากที่สุดคือ 200 mm สามารถบันทึกข้อมูลได้ทุกๆ 0.04
mm ผลที่ ได้จากการทดสอบเป็ นกราฟความสั มพัน ธ์
ระหว่างแรงที่กระทา (Load) และระยะทางในการยุบตัว
(Displacement) เครื่ อ งสามารถบัน ทึ ก ผลการทดสอบ
และแสดงเป็ นกราฟได้ท ัน ที ลัก ษณะเครื่ อ งทดสอบ
แสดงดังรู ปที่ 5 ในการทดสอบส่ วนนี้ ชิ้นงานจะถูกกด
ในแนวแกนด้วยความเร็ วคงที่ 10 mm/min และกดลงมา
จนกระทั่ง ชิ้ น งานเกิ ด การยุบ 60 mm จากนั้ นท าการ

การทดสอบส่ วนนี้ได้ดาเนินการโดยใช้ เครื่ อง
Vertical Impact Testing Machine ซึ่ งเป็ นเครื่ องทดสอบ
ที่ใช้ภาระกระแทกของค้อนจากเครื่ องทดสอบ ความสู ง
ของเครื่ องทดสอบคือ 3 m น้ าหนักของมวลที่ ใส่ ลงใน
ค้อนสามารถใส่ ได้ ระหว่าง 20 - 60 kg ในส่ วนด้านการ
ประมวลผลจะมี โหลดเซลที่ มี ค วามละเอี ย ดในการ
บันทึกข้อมูล สู งสุ ดที่ 10,000 ค่าต่อวินาที เมื่อทดสอบ
โหลดเซลจะแปลงค่าของแรงไปเป็ นสัญญาณไฟฟ้ านา
ผลที่ ไ ด้ ไปยัง Data logger เพื่ อ ท าการบัน ทึ ก ข้ อ มู ล
จากนั้นผลที่ได้จะเข้าสู่ เครื่ อง

คอ ม พิ วเตอ ร์ เพื่ อ แ ป ล งค่ า โดยผล ที่ ได้ จ ะเป็ น
ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาระกระแทก (Load) และเวลา
(Time) รู ป ที่ 6 แสดงลักษณะของเครื่ อ งทดสอบภาระ
กระแทกโดยในการทดสอบภายใต้ภาระกระแทก ใช้
ความเร็ วในกระแทกคือ 7 m/s และน้ าหนักของหัวค้อน
คือ 45 kg ความสู ง ของหัวค้อนที่ ตกลงมากระแทกกับ
ชิ้นงานคือ 2.47 m ทาการบันทึกภาพด้วยกล้องความเร็ ว
สู งและบันทึกแรงเพื่อนาไปวิเคราะห์ผลต่อไป

รู ปที่ 6 เครื่ องทดสอบการกระแทก

5.ผลการศึกษา
5.1 การตอบสนองต่ อภาระกระทา
โครงสร้ างเมื่ อ ถูก แรงกระท าเป็ นระยะเวลา
หนึ่ ง โครงสร้างจะตอบสนองด้วยการเสี ยรู ป โดยยุบตัว
ในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่งออกมา นอกจากนี้ในระหว่าง
การเสี ย รู ป ของโครงสร้ า ง โครงสร้ า งจะดู ด ซั บ แรง
กระทาและปลดปล่อ ยแรงปฏิ กิริยาออกมาตลอดเวลา

โดยแรงปฏิ กิริยาที่ ปล่อ ยออกมานั้นสามารถเขี ยนเป็ น
กราฟความสัมพันธ์กบั ระยะยุบตัวได้ เรี ยกว่ากราฟของ
ภาระและระยะยุบตัว (Load Displacement Curve) หรื อ
กราฟของแรงปฏิกิริยาและระยะยุบตัว ซึ่ งนับเป็ นการ
ตอบสนองของโครงสร้ างอีกรู ปแบบหนึ่ ง จากรู ปที่ 7
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงปฏิกิริยาและระยะยุบตัว
ของโครงสร้างที่ทดสอบภายใต้ภาระการกดในแนวแกน
เมื่อเป็ นแรงกระทาแบบกึ่งคงที่ โดยในแกนนอนแสดง
ระยะยุบตัวของโครงสร้างตลอดการทดสอบและแกนตั้ง
แสดงค่าแรงปฏิกิริยาที่ได้จากการทดสอบ จากกราฟของ
การทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่า ชิ้นงาน A มีค่าภาระเฉลี่ย
สู งกว่าชิ้นงานทั้ง 2 แบบที่เหลือ หลังจากนั้นกราฟทุก
เส้นจะแกว่งตัวขึ้นลงสลับกันไปเรื่ อยๆ ซึ่ งเป็ นลักษณะ
ทัว่ ไปของกราฟที่ได้จากการทดสอบภายใต้การชน ค่า
พลัง งานดู ด ซั บ ของโครงสร้ างก็ ค านวณจากพื้ น ที่ ใ ต้
กราฟและมีผลดังแสดงในตารางที่ 4 จากรู ปที่ 8 เป็ นการ
แสดงความสัมพันธ์ระระหว่างแรงปฏิกิริยากับเวลาของ
ชิ้นงานภายใต้ภาระกระแทกในแนวแกน พบว่าชิ้นงาน
A มี ค่ า แรงปฏิ กิ ริ ยาสู งกว่ า ชิ้ น งาน 2 แบบ เช่ น กั น
สาหรับการทดลองด้วยความเร็ วสู งนั้นไม่สามารถวัดค่า
การยุบ ตัว ของโครงสร้ า งในระหว่ างการเสี ย หายได้
เนื่องจากการยุบตัวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงมักนิยม
เขี ยนกราฟของค่าภาระและเวลา มากกว่ากราฟของค่า
ภาระและระยะยุบ ตัว ดัง ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาแบบแรง
กระทากึ่งคงที่

รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์กนั ระหว่างภาระและระยะยุบตัวภายใต้แรงกระทากึ่งคงที่

รู ปที่ 8 ความสัมพันธ์กนั ระหว่างภาระและเวลาภายใต้ภาระกระแทก

5.2 ลักษณะการเสี ยหาย

รู ปที่ 9 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน A ภายใต้
ภาระกระทากึ่งคงที่

รู ปที่ 10 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน B ภายใต้ภาระ
กระทากึ่งคงที่

รู ปที่ 11 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิน้ งาน C ภายใต้ภาระ
กระทากึ่งคงที่
จากรู ปที่ 9 แสดงถึงรู ปแบบการเสี ยหายของ
ชิ้นงาน ที่ได้จากการทดลองภายใต้ภาระกระทากึ่ งคงที่
ในแนวแกน ของชิ้นงานที่มีลกั ษณะการเรี ยงตัวของเส้น
ใยตามแนวตั้งคื อ 0 องศา และแนวขวางคื อ 90 องศา
ของชิ้นงาน พบว่าในช่วงแรกเกิดการยุบตัวของชิ้นงาน
ช้า หลังจากภาระกระทาต่อชิ้นงานเพิ่มมากขึ้น ชิ้นงาน
เกิ ดการยุบ ตัวอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งการเริ่ มต้นการเสี ยหาย
เกิ ด ขึ้ นที่ ป ลายด้า นบนของชิ้ น งาน มี ล ัก ษณะแตก
ละเอี ยดเป็ นชิ้ น เล็ก และบานออกเป็ นพุ่ม หลัง จากนั้น
ชิ้นงานเริ่ มแยกและบานออกเป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนแรก
เส้ น ใยแยกและยุบ เข้าด้านในของชิ้ น งาน และส่ วนที่

สองเส้นใยแยกและบานออกด้านนอกของชิ้นงาน จน
กระทั้ งสิ้ น สุ ด การยุ บ ตัว จาการสั ง เกตการเสี ยหาย
สุ ดท้ายของชิ้นงาน พบว่ามีลกั ษณะบานออกเป็ นแฉกซึ่ ง
เกิดจากอิทธิ พลของเส้นใยในแนวตั้ง ที่สามารถรับภาร
ระในแนวแกนโดยตรง และอิทธิพลเส้นใยในแนวขวาง
ท าหน้ า ที่ ป ระคองให้ เส้ น ใยในแนวตั้ง ให้ รั บ ภาระ
แนวแกน จากรู ปที่ 10 แสดงรู ปแบบการเสี ยหายของ
ชิ้นงานที่มีลกั ษณะไขว้ โดยการจัดเรี ยงตัวของเส้นใยใน
แนวเฉี ยง จากการทดลองพบว่าการเริ่ มต้นการเสี ยหาย
เกิดขึ้นที่ดา้ นล่างของชิ้นงาน มีลกั ษณะการเสี ยหายตาม
แนวเฉี ยงของเส้นใย หลังจากนั้นด้านบนของชิ้นงาน มี
การเสี ยหายยุบตัวและซ้อนกันภายในชิ้นงาน ซึ่ งเกิดจาก
การเรี ย งตัว ของเส้ น ใยในแนวเฉี ย ง เมื่ อ รั บ ภาระใน
แนวแกนทาให้เส้นใยเกิ ดการแตกหักตลอดจนสิ้ นสุ ด
การยุบตัว จากรู ปที่ 11 พบว่าการเริ่ มต้นของการเสี ยหาย
เกิ ด ขึ้ นที่ ป ลายด้า นบนของชิ้ น งาน มี ล ัก ษณะแตก
ละเอี ยดเป็ นพุ่ม หลัง จากนั้น เส้น ใยแบ่ งออกเป็ นสอง
ส่ วนคือ ส่ วนแรกยุบเข้าด้านในของชิ้นงาน ส่ วนที่สอง
แยกออกด้านนอกชิ้ นงาน จนกระทั้งสิ้ น สุ ดการยุบตัว
จากการสังเกตการเสี ยหายของชิ้นงาน พบว่ามีลกั ษณะ
บานออกเป็ นพุ่ ม ซึ่ งเกิ ด จากอิ ท ธิ พ ลของเส้ น ใยใน
แนวตั้งคือ 0 องศา ทาให้รับภาระในแนวแกนโดยตรง
และอิทธิ พลของเส้นใยในแนวเฉี ยง ทาหน้าที่ประคอง
เส้นใยในแนวตั้งและรับภารระในแนวแกน

รู ปที่ 12 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิ้นงาน A ภายใต้ภาระ
กระแทก

รู ปที่ 13 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิน้ งาน B ภายใต้ภาระ
กระแทก

ชิ้นงาน ซึ่ งมีลกั ษณะบานและแยกออกเป็ นสองส่ วน คือ
ส่ วนแรกเส้น ใยยุบเข้าด้านในชิ้ น งาน และส่ วนที่ ส อง
เส้นใยแยกออกและกางออกนอกชิ้นงาน จากการสังเกต
พบว่าเกิ ด จากการแยกชั้น เส้ น ใยที่ ป ลายด้านบนของ
ชิ้นงานเส้นใยแนวเฉียงเกิดการพับเข้าไปในชิ้นงาน และ
เส้นใยแนวตั้งและแนวเฉียงมีลกั ษณะแตกกระจาย
5.3 ค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาระเฉลี่ย

A
B
C
A
B
C

ภาระกึ่งคงที่
25.32 25.59 24.26
8.12
8.77
6.75
18.20 18.92 17.48
ภาระกระแทก
14.40 14.76 14.28
11.72 12.03 11.46
12.65 12.88 12.76

ค่ าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ของภาระเฉลีย่

จากรู ป ที่ 12 แสดงรู ป แบบการเสี ย หายของ
ชิ้นงานภายใต้ภาระกระแทกในแนวแกนของชิ้นงาน ที่มี
ลักษณะการเรี ยงตัวของเส้ น ใยในแนวตั้ง คื อ 0 องศา
แนวขวาง คื อ 90 องศา ของชิ้ น งาน จากการทดลอง
พบว่าการเริ่ มต้นเสี ยหายชิ้ นงานเริ่ มที่ ปลายด้านบน มี
ลัก ษณะแตกเป็ นชิ้ น เล็ ก และแยกออกเป็ นสองส่ ว น
ได้แก่ ส่ วนแรกเส้นใยยุบเข้าด้านในชิ้นงาน และส่ วนที่
สองเส้นใยแยกออกด้านนอกและกางออกเป็ นแฉก จาก
การสังเกตพบว่าเกิดจากการแยกระหว่างชั้นของเส้นใย
ที่ปลายด้านบนของชิ้นงานที่มีการเรี ยงตัวของเส้นใยใน
แนวตั้ง และแนวขวาง ซึ่ งเป็ นตัว ขั้น ระหว่า งเส้ น ใย
แนวตั้ง เมื่ อ รั บ ภาระในแนวแกนจึ ง มี ล ัก ษณะกาง
ออกเป็ นแฉก ประมาณ 7 – 8 แฉก จากรู ปที่ 13 จากการ
ทดลองพบว่าการเสี ยหายของชิ้ น งานเกิ ด ขึ้ น ที่ ป ลาย
ด้านบนของชิ้นงาน ซึ่ งมีลกั ษณะของเส้นใยแตกหักใน
แนวเฉี ยงของชิ้ นงานในทิ ศทาง 45 องศา หลังจากนั้น
เมื่ อ ชิ้ น งานรั บ ภาระเพิ่ ม มากขึ้ น เกิ ด การเสี ย หายใน
ทิศทาง -45 องศา และยุบตัวลงในลักษณะซ้อนกัน ซึ่ ง
สาเหตุเกิ ดจากการเรี ยงตัวของเส้ นใยภายในชิ้ นงานมี
ลักษณะแนวเฉี ยง เมื่ อ รั บ ภาระในแนวแกนท าให้ เกิ ด
ความเสี ยหายตามแนวเฉี ยงของชิ้ น งาน จากรู ป ที่ 14
พบว่ า การเริ่ ม ต้น การเสี ยหายเกิ ด ขึ้ นที่ ด ้า นบนของ

ค่ าภาระเฉลีย่ ต่าสุ ด )kN)

ชิ้นงาน

ค่ าภาระเฉลีย่ สู งสุ ด )kN)

รู ปที่ 14 การเสี ยหายสุ ดท้ายของชิน้ งาน C ภายใต้ภาระ
กระแทก

ค่ าภาระเฉลีย่ )kN)

ตารางที่ 3 ผลคานวณค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.95
1.19
0.72
0.32
0.29
0.30

ตารางที่ 5.3 แสดงผลการคานวณค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของจ านวนชิ้ น งานที่ ท ดสอบทั้ง หมดสาม
ชิ้ น งานแล้ว น ามาเฉลี่ ย ในทุ ก กรณี พบว่ า ค่ า ความ
เบี่ ย งเบนมาตรฐานในกรณี ภ ายใต้ภ าระกึ่ ง คงที่ มี ค่ า
เท่ากับ 0.72 – 1.19 และในกรณี ภายใต้ภาระกระแทกมี
ค่าเท่ากับ 0.29 – 0.32 ซึ่ งจากตัวเลขการกระจายตัวของ
ข้อ มู ล พบว่าค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานภาระเฉลี่ ยทั้ง สอง
กรณี มีค่าเข้าใกล้ศูนย์

5.4 ความสามารถในการดูดซับพลังงาน

องศา ทาหน้าที่ประคองเส้นใยในแนวตั้งและรับภาระใน
แนวแกน
พลังงานจาเพาะ(kJ/kg)

A
B
C

ภาระกึ่งคงที่
[0/90]/[0/90]/[0/90]
25.32
[45/-45]/[45/-45]/[45/-45] 8.12
[45/-45]/[0/90]/[45/-45]
18.20
ภาระกระแทก
[0/90]/[0/90]/[0/90]
14.40
[45/-45]/[45/-45]/[45/-45] 11.72
[45/-45]/[0/90]/[45/-45]
12.65

พลังงานดูดซับ (kJ)

A
B
C

มุมไขว้ )องศา(

ภาระเฉลี่ย (kN)

ชิ้นงาน

ตารางที่ 4 ผลการคานวณที่ได้จากการทดสอบ

1.52
0.48
1.09

29.80
8.89
20.56

0.86
0.47
0.76

17.55
9.03
14.61

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบชิ้ นงาน
ภายใต้ภาระกดแบบกึ่งคงที่ในแนวแกน พบว่าชิ้นงาน A
สามารถดู ด ซั บ พลัง งานจ าเพาะได้ 29.80 kJ/kg ส่ ว น
ชิ้นงาน B และ C สามารถดูดซับพลังงานได้เท่ากับ 8.89
kJ/kg แ ละ 20.56 kJ/kg ต าม ล าดั บ โ ดยชิ้ น งาน A
สามารถดู ด ซับ พลัง งานจ าเพาะได้ม ากกว่าชิ้ น งาน B
และ C เท่ ากั บ 235.20 % และ 44.94 % ตามล าดั บ
สาหรั บการทดสอบภายใต้ภาระกระแทกในแนวแกน
พบว่าชิ้นงาน A สามารถดูดซับพลังงานจาเพาะได้ 17.55
kJ/kg ในขณ ะที่ ชิ้ น งาน B และ C สามารถดู ด ซั บ
พ ลั ง ง า น ไ ด้ เท่ ากั บ 9.03 kJ/kg แ ล ะ 14.61 kJ/kg
ตามล าดับ แสดงให้ เห็ น ว่าชิ้ น งาน A สามารถดู ด ซั บ
พลัง งานจาเพาะได้ มากกว่าชิ้ น งาน B และ C เท่ ากับ
94.35 % และ 20.12 % ตามล าดับ จากผลการทดลอง
พบว่าชิ้นงาน A ที่มีมุมของเส้นใย [(0/90)/(0/90)/(0/90)]
มีความสามารถในการดูดซับพลังงานได้มากที่ สุดเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับชิ้นงาน B และ C ซึ่ งสาเหตุเกิ ดจากการ
เรี ยงตัวของของเส้นใยแก้วที่มีทิศทาง 0 องศา สามารถ
ต้า นทานต่ อ แรงกระท าที่ เกิ ด ขึ้ นในแนวแกนได้สู ง
เนื่ อ งจากหน้ า ตัด ของเส้ น ใยรั บ แรงหรื อความเค้น
โดยตรง เมื่อเปรี ยบเทียบกับทิศทางของเส้นใยแบบอื่นๆ
และการเรี ยงตัวของเส้นใยที่ มีทิ ศทางแนวขวางคื อ 90

6. สรุป
จากการศึกษาพฤติ กรรมการตอบสนองของ
ท่อ ไฟเบอร์ กลาส ภายใต้แ รงกระท าแบบกึ่ ง คงที่ แ ละ
ภาระกระแทก โดยมุ่งศึกษาอิทธิพลของเส้นใยแก้วและ
ความสามารถในการดูดซับพลังงาน ในกรณี ภายใต้แรง
แบบกึ่ งคงที่ พบว่า ชิ้นงาน A สามารถดูดซับพลังงาน
จ าเพาะได้ดี ก ว่า ชิ้ น งาน B และ C ประมาณ 44.94 –
235.20 % ในกรณี ภายใต้ ภ าระกระแทก ชิ้ น งาน A
สามารถดู ด ซั บ พลัง งานจ าเพาะได้ป ระมาณ 20.12 –
94.35 % สามารถสรุ ปได้วา่ ชิ้นงานที่มีมุมของเส้นใย คือ
[(0/90)/(0/90)/(0/90)] มีความเหมาะสมต่อการออกแบบ
ในด้านความสามารถในการดูดซับพลังงาน
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