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บทคัดย่อ
บทความปริทัศน์นี้นําเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุเซรามิกเปราะ หัวข้อหลักซึ่งประกอบด้วยสมบัติ
โดยทั่วไป กลศาสตร์แตกหักและความเหนียวของวัสดุเซรามิกถูกนําเสนอ ความเหนียวเกิดจากความสามารถของ
วัสดุในการดูดซับพลังงานระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกก่อนการแตกหักโดยอาศัยกลไกที่แตกต่างกัน เช่น
การหักเหรอยร้าว การเพิ่มความเหนียวด้วยการเปลี่ยนเฟส การเกิดรอยร้าวจุลภาค และการหลุดออกของเส้นใย
ผ่านการเสริมแรงด้วยอนุภาคหรือเส้นใยในเนื้อพื้นเซรามิก ข้อมูลนี้สามารถใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในออกแบบ
กระบวนการผลิตวัสดุเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแก่วัสดุเซรามิก
ABSTRACT
This review article presented an understanding of brittle ceramic materials. The main
topics including typical properties, fracture mechanic and toughening of ceramic materials were
proposed. Toughening arose from the ability of materials to absorb energy and plastically
deform before being fractured by different mechanisms such as crack deflection, transformation
toughening, microcracking and fiber pull-out through particulate or fiber reinforcement in
ceramic matrix. This information can be used for guiding the processing design to increase the
strength of ceramic materials.
คําสําคัญ: วัสดุเซรามิก วัสดุผสมเนื้อพื้นเซรามิก ความเปราะ การร้าว การแตกหัก การเพิ่มความเหนียว
Keywords: Ceramic, Ceramic Matrix Composite, Brittle, Crack, Fracture, Toughening
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บททนํา
วัสดุเซรามิมิก (ceramic materials)
m
จัดเป็ปน
วัสดุดที่มีความแข็งแรรง (strength) และความแกรร่ง
(stiffness) สูง แต่ใในทางกลับกัน วัสดุเซรามิกมีควาาม
ธ
เปรราะ (brittle) ค่ออนข้างสูง เนื่องจากเซรามิกมีพันธะ
ระหหว่างอะตอมเป็นพพันธะไอออนิก (iionic bond) ซึ่งมี
ง
ควาามแข็ ง แรงสู ง แและมี ก ารจั ด วางอะตอมอย่ า งเป็ น
ระเเบียบ ทําให้เกิดกการผิดรูป (distoortion) ได้ยาก แต่
แ
เมื่ อเกิ
อ ด การผิ ด รู ป แแล้ ว อะตอมที่ อ ยู่ ใ นโครงสร้ า งไไม่
สา มารถเคลื่ อ นที่ี ก ลั บ สู่ ส ภาวะเเดิ ม ได้ เ มื่ อ มี ก าร
า
า ่ ย นรู ป แบ บ
เปลีลี่ ย นแปลงของอุ ณหภู มิ ทํ า ให้ การเปลี
พลาสติก (plastic deformation) เกิดขึ้นได้น้อยมาาก
หนึึ่งในวิธีการปรับปปรุงให้ความเหนียวในวัสดุเซรามิมิก
ม ้น คือ การพัฒนาวัสดุเซรามิกใหห้เป็นวัสดุผสมเนืนื้อ
เพิ่มขึ
พื้นเซรามิ
น
ก (ceram
mic matrix com
mposite: CMCC)
(Roosso, 2006; Dannzer et al., 20008)
โดยทั่วไป สมบัติของ CMCC ที่พึงประสงค์คืคือ
ต้องมี
ง ความแข็งแรงควบคู่กับความเหหนียว โดยที่ควาาม
เหนีนียวสําหรับวัสดุผผสมเนื้อพื้นเซรามิมิกหรือ CMC มัก
นิยมเรียกอีกอย่างหหนึ่งว่าความทนททานต่อการแตกหัหัก
(fraacture toughneess) ซึ่งเป็นกลไกกการเปลี่ยนรูปแบบบ
พล าสติ ก โดยพิ จ า รณาการเคลื่ อ นที
น ่ ข องอะตอม ณ
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ตําแหน่งปลายสุดของการผิผิดรูปว่ามีความสสามารถใน
การส่งผ่านความเค้
น
นและคความเครียดระหวว่างเนื้อพื้น
เซรามิ ก กั บวั
บ ส ดุ ผ สม หากกการส่ ง ผ่ า นควาามเค้ น และ
ความเครียดเกิ
ย ดได้ง่า ย วัสดุ
ส จะมีความเปรราะ ในทาง
กลั บ กั น หาากการส่ ง ผ่ า นค วามเค้ น และคววามเครี ย ด
เกิ ด ขึ้ น ได้ ยาก วั ส ดุ จ ะเป ลี่ ย นพลั ง งานสํ าหรั บ การ
น น พลั ง งานคววามร้ อ นทํ า ให้ วั ส ดุ มี ค วาม
ส่ ง ผ่ า นนั้ นเป็
เหนียว เมื่อพิจารณาค่าคววามเข้มของความมเค้นวิกฤติ
s
intensityy factor, KIC) ซึ่งเป็นค่า
(critical stress
สัมประสิทธิ์ิความทนทานต่อการแตกหัก KIC สามารถ
ปรับปรุงได้ด้โดยการนําผงอนนุภาค (particulaate) เส้นใย
(fiber) หรือวิ
อ สเกอร์ (whiskker) ของเซรามิมิกชนิดหนึ่ง
เติมในเนื้อพืพ้นของเซรามิกอีกชนิดหนึ่ง (Calllister and
Rethwischh, 2014) เพื่อปรับปรุงการส่งผ่านความเค้
น
น
และความเเครียดภายในวัสดุผสม
ก
กราฟความเค้
น-คความเครียด (streess-strain)
ของเซรามิมิ กแข็ ง (monolitthic
ceram
mic)
ที่
เปรียบเทียบกั
ย บ CMC ในนรูปที่ 1 แสดงให้้เห็นว่าวัสดุ
เซรามิกที่มีมีการเสริมแรง (reeinforce) ด้วยออนุภาคและ
เส้นใยต่อเนืนื่อง (continuouus-fiber) มีค่า KIC เพิ่มขึ้น
(Matthew
ws and Rawlingss, 2008)

บ
ด (dissplacement) ขอองวัสดุเซรามิกแข็ข็งกับ CMC
รูปทีท่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกระทํา (force) กับการกระจั
(Matthew
ws and Rawlinggs, 2008)
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ทั้งเซรามิกและ CMC ที่เสริมแรงด้วยอนุภาค
จะเกิดความเสียหาย (failure) ในลักษณะเดียวกันคือ
ความเสียหายแบบทันทีทันใดหลังจากได้รับแรงกระทํา
ที่เกินขีดความสามารถที่จะรับได้ ในขณะที่ CMC ที่
เสริ ม แรงด้ ว ยเส้ น ใยต่ อ เนื่ อ งสามารถรั บ แรงกระทํ า
ต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง การเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่อง
ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ CMC มี KIC ที่ดีขึ้น แต่ยังช่วย
ปรับปรุงรูปแบบของความเสียหาย (failure mode)
และการส่งผ่านความเค้นและความเครียดภายในวัสดุ
ผสมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม รูปร่างของวัสดุเสริมแรงมี
ส่วนเกี่ยวข้องการกับส่งผ่านความเค้นและความเครียด
ภายในวัสดุผสมอย่างมาก เช่นวัสดุเสริมแรงที่เป็นเส้น
ใยซึ่งเป็นตัวเสริมแรง (reinforcement) ที่มีราคาแพง
กว่าอนุภาค และกระบวนการผลิตยังมีความซับซ้อน
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กว่า ดังนั้น การเพิ่ม KIC แก่วัสดุเซรามิกจึงจําเป็นต้อง
อาศัยต้นทุนที่สูง (Rosso, 2006)
วัสดุที่ใช้เป็นเนื้อพื้นสําหรับ CMC โดยทั่วไป
จําแนกได้ 4 ประเภท (Mitchell, 2004) ได้แก่ กลาส
เซรามิก (glass ceramic) เช่น ลิเทียมอะลูมิโนซิลิเกต
(lithium aluminosiligate: Li2O.Al2O3.2SiO2) เซรามิกชนิดออกไซด์ (oxide ceramic) เช่น อะลูมินา
และมัล ไลต์ (mullite:
(Alumina:
Al2O3)
เซรามิ ก ชนิ ด ไนไตรด์ (nitride
3Al2O3.2SiO2)
ceramic) เช่น ซิลิกอนไนไตรด์ (silicon nitride:
รวมไปถึง เซรามิกชนิดคาร์ไบด์ (carbide
Si3N4)
ceramic) เช่น ซิลิกอนคาร์ไบด์ (silicon carbide:
SiC) (Chanadee and Niyomwas, 2016) เป็นต้น ซึ่ง
สมบัติที่สํา คั ญ บางประการของเนื้ อ พื้น สําหรับ CMC
แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สมบัติของวัสดุเซรามิกบางชนิดที่ใช้เป็นเนื้อพื้นสําหรับ CMC (Mitchell, 2004)
เนื้อพื้น
ความหนาแน่น (g/cm3)
อุณหภูมิที่ใช้งาน (C)
Al2O3
glass ceramic
Si3N4
SiC
CMC จัดเป็นวัสดุผสมที่ถูกพัฒนาขึ้นภายหลัง
วัสดุผสมชนิดอื่นเนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ประการ
แรกคือ กระบวนการการผลิต CMC ส่วนใหญ่ต้องใช้
อุณหภูมิสูง ดังนั้นตัวเสริมแรงที่ใช้จึงต้องทนอุณหภูมิสูง
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เส้นใยและวิส เกอร์ของซิลิกอน
คาร์ ไ บด์ ซึ่ ง มี ก ารใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น สมบั ติ ข องตั ว
เสริมแรงที่อุณหภูมิสูงยังมีความสําคัญในระหว่างการใช้
งานอีกด้วย คือจะต้องคงสมบัติเดิมได้ตลอดการใช้งาน
ทําให้ เซรามิกซึ่งเป็นวัสดุที่มีเสถียรภาพที่อุณหภูมิสูง
ถูกนํามาใช้เป็นหลัก และสาเหตุประการที่สองที่ทําให้

4.0
2.7
3.1
3.2

~ 1,000
900
~ 1,300
~ 1,300
CMC มีการพัฒนาล้าหลังเมื่อพิจารณาจากการใช้งานที่
อุ ณ หภู มิ สู ง คื อ ความแตกต่ า งของสั ม ประสิ ท ธิ์ ก าร
ขยายตั ว เนื่ อ งจากความร้ อ น (coefficients
of
thermal expansion: ) และการหดตัว (contract)
ระหว่ า งเนื้ อ พื้ น กั บ ตั ว เสริ ม แรงซึ่ ง นํ า ไปสู่ ก ารเกิ ด
ความเครียดเนื่องจากความร้อน (thermal stresses)
จากการเย็นตัวจากอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต ทํา
ให้เกิดรอยร้าว (crack) ขึ้นในเนื้อของ CMC (Rosso,
2006)
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กรณีเสริมแรงด้วยอนุภาค หากสัมประสิทธิ์
การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของตัวเสริมแรงมีค่าสูง
กว่าของเนื้อพื้น รอยร้าวของ CMC จะเกิดขึ้นในเนื้อพื้น
โดยเริ่มต้นจากบริเวณเส้นรอบวงของอนุภาคเสริมแรง
หรือการร้าวตามแนวรัศมี และกรณีที่ตัวเสริมแรงที่ใช้
เป็นเส้นใย หากสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความ
ร้อนของตัวเสริมแรงมีค่าสูงกว่าของเนื้อพื้นจะทําให้เกิด
ความเค้นดึง (tensile stress) ขึ้นในเส้นใยและทําให้
เกิดความเค้นอัด (compressive stress) ขึ้นในเนื้อพื้น
ตารางที่ 2

Review

และเมื่อเส้นใยเกิดการหดตัว เส้นใยเหล่านั้นจะแยกตัว
ออกจากเนื้อพื้นอย่างชัดเจน ดังนั้นการใช้ตัวเสริมแรง
และเนื้อพื้นที่มีค่า สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจาก
ความร้อนที่ใกล้เคียงกันอาจสามารถช่วยลดปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ (Krenkel, 2008)
ความทนทานต่อการแตกหักของ CMC ที่
ผ่านการปรับปรุงสมบัติแล้วเปรียบเทียบกับเซรามิกแข็ง
บางประเภทได้แสดงดังตารางที่ 2

สัมประสิทธิ์ความทนทานต่อการแตกหักของวัสดุเซรามิกและ CMC บางประเภท
วัสดุ
Al2O3
LAS
SiC
Si3N4
ZrO2
Mullite
Porcelain
ZrO2-Al2O3
TiC-Al2O3
Si3N4-TIC
SiC-Al2O3
SiC-LAS
C-SiC
B4C-SiC
ZrO2-mullite

KIC (MPa.m1/2)
4.5
2.0
4.8
3.6
10.0
3.5-4.0
1.0
6.5-13
4.3-5.1
4.5
7.5-9.0
15.0-25.0
4.8-5.0
6.0
10.0-11.0

กลศาสตร์การแตกหักในวัสดุเซรามิก
วัสดุเปราะโดยเฉพาะวัสดุเซรามิกทุกชนิดจะ
มีรูและตําหนิ (Flaws) เล็ก ๆ ที่มีขนาด รูปทรง และ
การเรียงตัวแบบต่าง ๆ อยู่ในปริมาณหนึ่งที่บริเวณผิว
และภายในเนื้อวัสดุซึ่งทําให้เกิดรอยร้า วขึ้น รอยร้า ว
เหล่านี้จะส่งผลด้านลบต่อความทนทานต่อการแตกหัก
เพราะความเค้นที่กระทําอาจจะไปขยายหรือรวมกันที่

อ้างอิง
Callister and Rethwisch, 2014
Barsoum, 2003
Callister and Rethwisch, 2014
Callister and Rethwisch, 2014
Rösler et al., 2007
Ghahremani et al., 2015
Rösler et al., 2007
Barsoum, 2003
Cheng et al., 2014
Barsoum, 2003
Callister and Rethwisch, 2014
Barsoum, 2003
Yunlong et al., 2013
Moshtaghioun et al., 2013
Khor et al., 2003

ปลายรอยร้าว (crack tip) ความเค้นที่รวมกันจะ
เพิ่ม ขึ้น มากหรื อน้อ ยนั้ น ขึ้ น กับ รูป ทรงทางเรขาคณิ ต
(crack geometry) และการเรียงตัวของรอยร้าว เมื่อ
ความเค้นดึงที่ปลายรอยร้าวด้านหนึ่ง มีค่าสูงเกินกว่าค่า
ความเค้นวิกฤต รอยร้าวจะเกิดขึ้นและขยายตัวจนเกิด
การแตกหัก (Callister and Rethwisch, 2014)
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เมื่ อ ขของแข็ ง เปราะไได้ รั บ ความเค้ นแบบ
น
ยืดหยุ่น (elasticc stress) ระบบบจะสร้างพลังงานนขึ้นใน
สองรู ป แบบไดด้ แ ก่ พลั ง งานคความเครี ย ด (sstrain
energy) และพลังงานพื้นผิว (suurface energy) โดยที่
พันธะภายในโครงสร้างจะยืดอออก (elongate) และ
ง
มผ่อน
สะสมพลังงานความเครียดไว้ ซึ่งระบบจะพยายาม
คลาย (relax) แและปลดปล่อยพลัลังงานความเครียดด้วย
การสร้างพื้นผิวรรอยร้าว (fracturre surface) ใหหม่โดย
พลังงานพื้นผิว พื้นผิวของรอยร้าวใหม่ที่ถูกสร้างขึึ้นเป็น
แหล่งกําเนิดของงดิสโลเคชัน (disslocations) โดยยที่ดิส
โลเคชั น จะอยู่ ณ บริ เ วณใกล้ กักั บ ปลายรอยร้ า วและ
ว
ภ
เคลื่อนที่ไปบนรระนาบเลื่อน (slipp plane) ภายใน
โครงสร้างผลึก ค่าความเข้มข้นของความเค้
ข
น (sstress
ณใกล้กับปลายร้าวแตก
concentrationn) สูงในบริเวณ
ส่งผลให้ดิสโลเคคชันเคลื่อนที่ซ้อนทับ (glide) กัน และมี
ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างมากทีที่ด้านหน้าของรออยร้าว
(crack front) ทําให้ความแหลลม (sharp) ของปลาย
รอยร้ า วลดลงง ส่ ง ผลให้ วั ส ดุ มี ก ารเปลี่ ย นแแปลง
พฤติ ก รรมการรเปลี่ ย นรู ป จาก แบบเปราะเป็ นแบบ
น
เหนียว (fracturre to ductile transformation)
t
) รอย
(a)
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ร้าวจึงเคลื่อนที่ได้ช้าหรือหยุดลงในที่สุด อย่างไรก็ตาม
จุ ด วิ ก ฤติ ข องการแตตกหั ก เกิ ด ขึ้ น เมมื่ อ อั ต ราการ
ง าอัตราของ
ปลดปล่อยพลังงานความเครียดมีค่าสูงกว่
พลังงาานที่ถูกใช้ในการสร้างพื้นผิวใหม่ (Hull and
Baconn, 2001)
โดยส่วนใหญ่ รอยร้าวในวัสดุเซรามิ
ซ กจะโตขึ้น
ในทิ ศ ทางเกื
ท อ บจะตั้ ง ฉากกั บ ทิ ศ ของคความเค้ น ดึ ง ที่
กระทํา ส่งผลให้เกิดผิ
ด วของรอยร้าวแบบแบนเรียบ
ความเเค้นในตําแหน่งที่อยู่ไกลจากปลาายรอยร้าวจะมี
ขนาดลลดลง และ ณ ตําแหน่
า งที่ไกลออกกไปมาก ความ
เค้นซึ่งอยู
ง ่ในแนวตั้งฉากกับแรงกระทําจะมีค่าเท่ากั บ
ความเเค้ น ที่ ก ระทํ า ต่ อ วั ส ดุ เนื่ อ งจากตตํ า หนิ ส ามารถ
ขยายตัตัวและเพิ่มขนาดขของความเค้นได้ ดังนั้น บางครั้ง
บริ เ วณ
ณตํ า หนิ นี้ อ าจถู กเรี
ก ย กว่ า บริ เ วณ เพิ่ ม ความเค้ น
(stresss raisers) (Callisster and Rethw
wisch, 2014)
โดยทั่วไป การรร้าวในวัสดุเซรามิกเป็นการร้าว
แบบผ่ านเกรนหรื อ กา รร้ า วผ่ า นผลึ ก (transgranular
or traanscrystalline) เพราะรอยร้าวจะะผ่านทะลุเกรน
ไป (Caarter and Nortton, 2007) ดังแสดงในรูปที่ 2
(a) และ (b)
(b)

เกรน
เกรน
ร าว
รอยร้

รอยร้าว

รูปที่ 2 (a) ลักกษณะจําลองสําหรั
ห บการร้าวผ่านเเกรนในวัสดุเซรามิก (ดัดแปลงจากก Wang and Li,
L 2015) และ
(b) ลักกษณะการร้าวผ่านเกรนในวัสดุเซรรามิก Al2O3 (ดัดแปลงจาก
แ
Maiti and Sil, 2010)
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กลลไกการปรับปรุรงความทนทานนต่อการแตกหัหัก การหักเหหรอยร้าว (crack deflection)
เเมื่อรอยร้าวเกิดขึ้นในเนื้อพื้นเซราามิก รอย
ขอองวัสดุเซรามิกใในรูปแบบของง CMC
สํ า หรั บ กาารปรั บ ปรุ ง ความมต้ า นทานต่ อ กาาร
แตกหักในวัสดุเซราามิกสามารถทําไดด้โดยการปรับปรรุง
โครรงสร้างจุลภาค (m
microstructure) ของวัสดุเซรามิมิก
ให้เกิ
เ ดการดูดซับ (abbsorb) พลังงานใในระหว่างการร้าว
า
ด้ ว ยกลไกต่ า ง ๆ เช่ น การหั ก เหหรอยร้ า ว (cracck
defflection) รอยร้าาวที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนเฟส (cracck
indduced phase ttransformationn) การควบคุมรออย
ร้าวจุ
ว ลภาค (controolled micro-crracking) และกาาร
เสริริมแรงด้วยเส้นใย (fiber reinforrcement) เป็นต้น
(Waarren, 1992)

ร้าวที่เกิดขึ้นจะขยายตัว (propagate) ไปปะทะกับ
เกรนของตััวเสริมแรงที่มีควาามแข็งแรงสูง ทําให้
า รอยร้าว
ถู ก ส่ ง ผ่ า น ในรู ป ของความ เครี ย ด โดยที่ ค วามเครี
ว
ยด
เหล่ า นั้ นถู กหั กเหให้ เดิ นทางไปตามขอบเกกรน (grain
boundaryy) ซึ่ ง สามารถเห็ห็ น เป็ น รู ป ทรงส ามมิ ติ แ ละ
เ รี ย ก ก า ร ร้ า ว แ บ บ นี้ ว่ า ก า ร ร้ า ว ร ะ ห ว่ว า ง เ ก ร น
(intergrannular) ซึ่งเป็นรูปแบบของการร้
แ
าวทีที่มีลักษณะ
คล้ายกับกาารร้าวในโลหะผสสม (alloys) ที่มีความเหนียว
ดังแสดงในนรูปที่ 3 (a) และ (b) การหักเหขอองรอยร้าวนี้
ส่งผลให้ความหนาแน่
ว
นของความเค้นที่ปลาายของรอย
ร้าวลดลง ทําให้ความทนททานต่อการแตกหัหักของวัสดุ
ม ้น (Warren, 1992)
1
เซรามิกเพิ่มขึ

(a)
C

เกรน
รอยร้าว

รอยร้าว

รูปทีท่ 3 (a) แบบจจําลองการหักเหขของรอยร้าวที่เกิดขึ
ด ้นใน CMC (ดััดแปลงจาก Waang and Li, 2015) และ
(b) ลักษษณะการหักเหขอองรอยร้าวตามขออบเกรนของคาร์์บอนในวัสดุผสม ZrB2/SiC-C (ดัดแปลงจาก
ด
Guo et aal., 2015)
ความหนาาแน่นของความเคค้นพิจารณาได้จาก
า
ขนาดมุมของการหักกเหของรอยร้าว (kink
( angle) หาาก
รอยยร้าวที่เคลื่อนที่มาปะทะกับตัวเสริริมแรงแล้วหักเหททํา
มุมขนาดใหญ่ จะทําาให้ความหนาแน่นนของความเค้นซึ่ง
ด ้นที่ปลายของรรอยร้าวลดลงและะส่งผลให้อัตรากาาร
เกิดขึ
โตขของรอยร้าวลดลงงด้วย (Ritchie, 1999)

นนอกจากนี้ การกรระจายของอนุภาคเสริ
า มแรง
ในเนื้อพื้นก่กอให้เกิดกลไกที่ทําให้รอยร้าวเกิดการหั
ด
กเห
เนื่องจากคความแตกต่างขอองสัมประสิทธิ์การขยายตั
า
ว
เนื่องจากคความร้อนระหว่างเนื
ง ้อพื้นกับอนุภาคเสริ
า มแรง
เมื่อสัมประะสิ ทธิ์การขยายตตัวเนื่องจากควาามร้ อนของ
อนุภาคเสริริมแรงมีค่าสูงกวว่าสัมประสิทธิ์การขยายตั
า
ว

บทความ
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เนื่องจากความร้ร้อนของเนื้อพื้น ส่งผลให้เกิดควาามเค้น
ดึงในเชิงรัศมี (teensile radial sttress) ขึ้น ซึ่งทําให้รอย
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ร้าวเคลืลื่อนที่อ้อมอนุภาคเสริมแรง (Som
miya et al.,
2003) ดังแสดงในรูปที่ 4

ง สัมประสิทธิ
ท ์การขยายตัว
รูปที่ 4 การขยายตัวของรอยร้ร้าวอ้อมอนุภาคเสริมแรงเนื่องจาากความแตกต่างของ
miya et al., 20033)
เนื่องจจากความร้อนระหหว่างเนื้อพื้นกับตััวเสริมแรง (Som
วัสดุผสมเนื้อพื้น SiC เสริมแรงด้วยอนนุภาค
โ
มาตร ซึ่ง TiC
T มี
ของ TiC ในปริมมาณร้อยละ 25 โดยปริ
KIC และ ความแแข็งแรงที่สูงกว่า SiC เท่ากับร้อยลละ 60
และร้ อ ยละ 400
ตามลํ า ดัั บ ความแตกต่ า งของ
สั มประสิ ทธิ์ การรขยายตั ว เนื่ องจจากความร้ อนเชิชิ ง เส้ น
(l) ของเนื้อพื้น SiC และอนุภาค
า TiC จะส่งผลใให้เกิด
ความเค้นตกค้าง (residual stress) ในอนุภาคและ
บริเวณโดยรอบขของเนื้อพื้น ความมเค้นดึงที่เกิดขึ้นในเนื
ใ ้อ
พื้นเนื่องจากการรหักเหของรอยร้้าวรอบ ๆ อนุภาคของ
TiC นี้ นําไปสูสความทนทานต่
่
อการแตกหั
อ
กและความ
แข็งแรงของเซราามิกที่เพิ่มขึ้น (Soomiya et al., 20003)

การเพิ่ ม ควาามเหนี ย วด้ ว ยการเปลี่ ย นเฟส
น
(transformaation tougheening)
กลไกนนี้เป็นการเปลี่ยนเฟสเพื
น
่อยับยั้งการโต
ก
ของรอยร้าว โดยยปกติเซอร์โคเนีย (ZrO2) บริสุทธิ์มีการ
เปลี่ยนเฟสจากเตตระโกนอล (ttetragonal) ไปเป็นโม
ณ มิใช้งานสูงขึ้น ซึ่ง
โนคลินิก (monoclinic) เมื่ออุณหภู
การเปลี่ยนเฟสนีนี้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริริมาตร
นําไปสู่การเกิดรรอยร้าวขึ้นในเนื้อวั
อ สดุเซรามิก กาารเติม
สารรั ก ษาเสถี ยรภาพ (stabiliizer) เช่ น แคล เซี ย ม
ท ยม
ออกไซด์ (CaO) แมกนีเซียมออกกไซด์ (MgO) อิทเที

ออกไซซด์ (Y2O3) และซีเซียมออกไซด์ (CCeO) ทําให้เกิด
สภาวะะกึ่งเสถียร (metaastable) และทํทําให้เฟสเตตระ
โกนอลลกึ่งเสถียร (metaastable tetragoonal) เหลืออยู่
แทนทีที่ จ ะเป็ น เฟสโมมโนคลิ นิ ก ที่ เ สถี
ส ย ร (stable
monooclinic) เมื่อวัสดุดผสมถูกใช้งานทีที่อุณหภูมิสูงขึ้น
พลังงาานความร้อนถูกใช้ในการเปลี่ยนเฟสหรือเปลี่ยน
โครงสรร้างผลึกซึ่งยังคงโครงสร้างที่เสถียร เป็นกลไกการ
หยุดกาารไหลของการเปปลี่ยนรูปแบบพลาาสติกได้อีกทาง
หนึ่ ง ทํท า ให้ ไ ม่ เ กิ ด รอ ยร้ า วขึ้ น ในเนื้ อวั
อ ส ดุ เ ซรามิ ก
(Callisster and Rethw
wisch, 2014)
อนุ ภ าคขนาาดเล็ ก ของ ZrrO2 กึ่ ง เสถี ย ร
(metastable-ZrO2) แ ละสารรั ก ษาเสถีถี ยรภาพจะถู ก
เติมโดยให้กระจายในเนืนื้อพื้น เช่น Al2O3 หรือ ZrO2
สนามคความเค้นที่เกิดขึ้นหน้ารอยร้าวทีที่กําลังขยายตัว
จะทําให้
ใ อนุภาคเฟสเตตตระโกนอลกึ่งเสถีถียรที่เหลือค้าง
ใน ZrOO2 เปลี่ยนเฟสสกลายเป็นโมโนคคลินิกแทน การ
เปลี่ยนแปลงนี
น
้ทํา ให้ปริมาตรอนุภาคขยายตั วเพิ่มขึ้ น
เล็กน้อย
อ (ประมาณร้อยละ 5) และส่งผลให้
ผ เกิดความ
เค้นอัดขึ
ด ้นบริเวณผิวรอยร้าวใกล้กับปลาายรอยร้าวและ
มักจะบีบีบให้รอยร้าวปิดตั
ด วลงและทําให้การโตของรอย
ก
ร้ า วหยยุ ด ลงในที่ สุ ด ก ระบวนการนี้ แ สดงดั
ส ง รู ป ที่ 5
(Callisster and Rethw
wisch, 2014)
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การเกิดรอยร้าวจุจุลภาค (microocracking)
รอยร้ า วจจุ ล ภาคสามารถถเกิ ด ร่ ว มกั บ กาาร
เปลีลี่ยนเฟสใน ZrO2 ซึ่งจะส่งผลตต่อสัมประสิทธิ์การ
า
ขยาายตัวเนื่องจากคความร้อนและสมมบัติความยืดหยุยน่
(elaastic
propperties)
รวมถึงสมบั ติทางกกล
(meechanical propperties) ของวัสดุเซรามิก CMC ที่มี
การรกระจาย (disperse)
ของงเฟสเสริ ม แรงทีที่ มี

Review

น ่แตกต่าง
สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อนที
น นแหล่งที่ก่อให้เกิดรอยร้าวจุลภาคขึ้น ซึ่ง
จากเนื้อพื้นเป็
ส่งผลให้เกิดความแตกต่
ด
างขของสมบัติความยืดหยุ
ด ่น รอย
ร้าวจุลภาคคมีลักษณะเป็นพู (lobe) 2 พูอยู่ด้ด้านบนและ
ล่างตามแนนวของรอยร้าวดัังแสดงในรูปที่ 6 (Rice,
2000)

อ
่ยนเฟสสของอนุภาค ZrrO2 และ
รูปทีท่ 5 การเพิ่มความเหนียวด้วยกการเปลี่ยนเฟส (a) รอยร้าวก่อนการเปลี
(b) รอยร้าาวเนื่องจากการเปปลี่ยนเฟสที่มีควาามเค้นเหนี่ยวนํา (stress-inducedd phase transfoormation)
(Callisterr and Rethwisch, 2014)

MICRO
OCRACKS

รูปที่ 6 กาารเกิดพูของรอยร้ร้าวจุลภาคทั้งด้านบนและล่
น
างของรอยร้าว (ดัดแปลลงจาก Rice, 20000)
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กลไกกา รเกิ ด รอยร้ า วจุ ล ภาคมี ค วาม
คล้ายคลึงกับการเพิ่มความเหนียวโดยการเปลี่ยนเฟส
ดังนั้น อิทธิพลจากรอยร้าวจุลภาครอบ ๆ ผิวของรอย
ร้าวจึงสามารถยับยั้งการร้าวได้เหมือนกับอิทธิพลจาก
การเปลี่ยนเฟส โดยที่การขยายตัวของความเครียดจะ
ถูกสร้างจากรอยร้าวจุลภาคและส่งผลให้เกิดแรงอัด ซึ่ง
ป้องกันการเกิดความเค้นดึงที่เป็นแรงผลักดันให้ปลาย
ของรอยร้าวขยายตัว (Rice, 2000)

การหลุดออกของเส้นใย (fiber pull-out)
ความเหนียวหรือความทนทานต่อการแตกหัก
ในวัสดุเซรามิก คือปริมาณพลังงานที่ถูกดูดซับต่อหนึ่ง
หน่วยของรอยร้าวที่ขยายออก ดังนั้นกระบวนการดูด
ซั บ พลั ง งานที่ บ ริ เ วณปลายของรอยร้ า ว ทํ า ให้ ค วาม
ทนทานต่อการแตกหักเพิ่มขึ้น (Dassios, 2007)
การหลุดออกของเส้นใยเป็นเทคนิคการเพิ่ม
ความทนทานต่อการแตกหักที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เมื่อ
เร็ ว ๆ นี้ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ เ ส้ น ใยต่ อ เนื่ อ ง
(continuous-fiber) หรือวิสเกอร์เซรามิก เช่น SiC
หรือ Si3N4 เพื่อให้วิสเกอร์เหล่านี้ทําหน้าที่ยับยั้งการ

ขยายตัวของรอยร้าว (Callister and Rethwisch,
2014)
การหลุ ด ออกของเส้ น ใยเป็ น กลไกความ
เสียหาย (failure mechanism) กลไกหนึ่งในวัสดุผสม
ที่เสริมแรงด้วยเส้นใย การหลุดออกของเส้นใยเป็นผล
มาจากพันธะอย่างอ่อน (weak bonding) ที่ยึดเหนี่ยว
ระหว่างเนื้อพื้นกับตัวเสริมแรง ใน CMC กลไกดังกล่าว
ไม่ใช่กลไกของความเสียหาย แต่เป็นกลไกที่สําคัญใน
การสร้างความทนทานต่อการแตกหักให้แก่วัสดุเซรามิก
กลไกของการหลุดออกของเส้นใยแบ่งได้เป็น 4 ระยะ
ดังนี้ (Lamon, 1993; Dassios, 2007)
ระยะที่ 1: initial debonding---ผิวหน้า
ของรอยร้าวจะเริ่มเกิดขึ้นในเนื้อพื้นเนื่องจากเนื้อพื้นมี
ความแข็งแรงน้อยกว่าเส้นใย และเมื่อความเค้นเพิ่มขึ้น
ทําให้รอยร้าวขยายตัวผ่านไปยังบริเวณรอบ ๆ เส้นใย
ส่งผลให้เกิดการแตกของพันธะที่ยึดเหนี่ยวระหว่างเฟส
ของเนื้อพื้นกับเส้นใย (interfacial debonding) ตลอด
แนวของเส้นใย ดังแสดงในรูปที่ 7 และ 8 การแตกของ
พั น ธะจะสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ พลั ง งานของกลไกนี้ ส มดุ ล กั บ
พลังงานที่ต้องการสําหรับการโตของรอยร้าว

รูปที่ 7 แบบจําลองแสดงระนาบของรอยร้าวที่เกิดขึ้นตามแนวของเส้นใย (Rice, 2000)
\
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รูปทีท่ 8 ลักษณะระนาบของรอยร้ร้ าวที่เกิดขึ้น ตามแนวของเส้นใยทีที่ถ่ายจากกล้องจจุ ลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบ
ต
ส่องกวาด (Mei et al., 2014)
ระยะที่ 2:: crack deflecttion---เป็นระยะะที่
พลัังงานที่ให้แก่วัสดุผสมมีค่าสูงเพียงพอต่
ง อการทําลาาย
พื้นที
น ่บริเวณรอบ ๆ เส้นใย ซึ่งทําให้รอยร้
ร าวเกิดได้มาก
า
ขึ้ น รอยร้ า วจะขย ายตั ว ไปอี ก ด้ า นหนึ
น ่ ง ของบริ เ วณ
ณ
ร ะ ห ว่ า ง เ นื้ อ พื้ น กั บ เ ส้ น ใ ย ห รรื อ อิ น เ ต อ ร์ เ ฟ ส
(intterphase) ระหหว่างเนื้อพื้นกับเส้ส้นใยที่เกิดการแตตก
ของงพันธะ และรอยรร้าวจะโตไปตลอดดแนวของเส้นใยใใน

ย นด้วยพลังงาานที่ลดลง ซึ่งอาจจทําให้รอย
ระนาบเดียวกั
ร้าวเกิดการรหักเห
ร
ระยะที
่ 3: bridgging and slidinng---เมื่อผิว
ของรอยร้าวเคลื
า ่อนที่ผ่านไไป จะมีพื้นที่อิสระกางออก
ร
(stretch)
ระหว่ า งเสส้ น ใยเรี ย กว่ า สะะพานเชื่ อ ม
(bridging) ดังแสดงในรูปที่ 8 และ 9

FIBER FAILURE
E &PULL-OUT

รูปทีท่ 9 แบบจําลอองกลไกของ fibeer-bridging
(ดัดแปลงจจาก Warren, 19992)

และลักษณะของการหลุดออกของเส้นใยที่เกิดขึ้นใน CMC

การกางอออกของสะพานเชืชื่อมนี้ถูกจํากัดด้วย
ว
ควาามฝืด (friction) จากการเลื่อนไถลล (sliding) ของผิผิว
เส้นใยตลอดแนวขอ
น
องอินเตอร์เฟส บริ
บ เวณของสะพาาน
เชือมเป็
อ่ นพื้นที่รับพลัลังงานหรือแรงทีมากระทํ
่ม
า จึงส่งผล
ผ
ให้ ปลายของรอยร
ป
ร้ า วมี พ ลั ง งานลลดลง นอกจาก นี้

พลังงานขอองรอยร้าวยังสูญเสี
ญ ยบริเวณอินเตตอร์เฟสอัน
เนื่องมาจากกลไกการเลื่อนไไถล อย่างไรก็ตาม ความฝืด
ก
่ ส ามารถกการกระจาย (diissipation)
ยั ง คงเป็ น กลไกที
พลังงานได้้น้อยกว่าการเกิดสะพานเชื่อม กลไไกการแตก
ของพันธะ การหักเหของรอยแตก การเกิดสะะพานเชื่อม
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และการเลื่อนไถถล จะเกิดขึ้นตลออดทั้งวัสดุทุกครั้งที่รอย
ร้าวเคลื่อนที่ไปปปะทะกับเส้นใย
ระยะทีที่ 4: fiber failuure and pull-oout--เมื่อวัสดุผสมรับบแรงต่อไปเรื่อย ๆ พลังงานที่สะสมไว้
ะ
ภายในบริ เ วณขของสะพานเชื่ อมจะเพิ
อ
่ ม ขึ้ น ถึ ง ระดั
ร บ
วิ ก ฤติ ซึ่ ง เป็ น สสาเหตุ ใ ห้ เ ส้ น ใ ยเกิ ด ความเสี ยหาย
ย
(failure) โดยเฉฉพาะบริ เวณที่ มีตํ า หนิ บ นเส้ น ใยย หาก
ความเสียหายของเส้นใยนั้นเกิดขึ้นตลอดแนวขอองการ
แตกของพันธะ เเส้นใยเหล่านั้นจะะถูกดึงออก (pulll-out)
(รูปที่ 9 และ 100) ซึ่งปรากฏการรณ์ดังกล่าวมีประะโยชน์
ต่อการพัฒนาวัสสดุผสมเป็นอย่างมากเนื่องจากพลัลังงาน
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รอยร้าวถูกใช้ไปในการสสร้างแรงเสียดทานเฉือน (shear
frictional force) ในระะหว่างการเลื่อนไถลของเส้นใยที่
ง อให้เกิดการ
เสียหาายตลอดแนวของงอินเตอร์เฟส ซึ่งก่
กระจาายใหม่ของพลังงาานในบริเวณที่ติดกั
ด บปลายรอย
ร้าว หาากมีเส้นใยจํานวนนมากในวัสดุผสม ซึ่งนั่นหมายถึง
มี พื้ น ที่ ผิ ว สํ า หรั บ เลื่ อ นไถลมากด้ ว ยเเช่ น กั น ดั ง นั้ น
พลังงาานของรอยร้าวส่วนใหญ่
ว
ที่เกิดขึ้นเนื
เ ่องจากความ
เค้นจะะกระจายและถูกใช้
ใ ไปในการสร้างแรงเสี
ง
ยดทาน
จนในทีที่ สุ ด รอยร้ า วนั้ นมี
น พ ลั ง งานไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
ขยายตัตัวได้อีกต่อไป

รูปที่ 10 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์
ล
อิเล็กตรออนแบบส่องกวาดดของพื้นผิวแตกหัหัก (fracture surface) ที่แสดง
อ
นใยในนวัสดุผสม Cf/SiOO2 (Gao, 2015)
ลักษษณะของการหลุดออกของเส้

บทสรุป
วั ส ดุ เเซรามิ ก เปราะ เป็ น วั ส ดุ ที่ นํ า มาใช้
ม
ประโยชน์ ใ นหหลายด้ า น เช่ น งานประติ ม ากกรรม
(sculpture) และงานขัดผิว (ppolishing) ซึ่งความ
ณาเมื่อ
ทนทานต่อการแแตกหักเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณ
นํ า วั ส ดุ เ ซรามิ กไปใช้ ป ระโยชชน์ ใ นเชิ ง โครง สร้ า ง
(structure)
การแตตกหักแบบเปราะะของวัสดุเซรามิก เกิด
จากรอยร้าวที่ไมม่เสถียร ผิวรอยรร้าวจะขยายตัวตั้งฉาก
กับทิศทางของแแรงดึงที่กระทํา โดดยการเกิดรอยร้าวเป็
า น
ผลจากตําหนิขนนาดเล็กที่อยู่ในเนืนื้อวัสดุ กลศาสตตร์การ

ก าให้เข้าใจกระะบวนการแตกหักได้
ก ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
แตกหักทํ
เป็นส่วนช่
ว วยในการออกแบบโครงสร้างของวั
ง สดุเซรามิกเพื่อลดความเสี
อ
ยหาายโดยอาศัยพื้นฐานความรู
ฐ
้จาก
กลไกกการเพิ่มความทนททานต่อการแตกหัักด้วยการสร้าง
วัสดุให้อยู่ในรูปแบบของวัสดุผสมโดยกาารฝัง (embed)
ตัวเสริมแรง เช่น อนุภาคหรื
า อเส้นใยลงใในเนื้อพื้นเซรา
ด บพลังงานใน
มิก ซึ่งตัวเสริมแรงจะสสร้างกลไกการดูดซั
า
า ทําให้รอยร้าวเคลื
าว
ว ่อนที่ได้ช้า
ระหว่างกระบวนการร้
ลงหรือหยุ
อ ดการขยายตตั ว ทําให้การแตกหักไม่เกิดขึ้ น
ส่งผลใหห้วัสดุมีอายุการใชช้งานที่นานขึ้น
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