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บทคัดย่อ 
บทความปริทัศน์นี้นําเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุเซรามิกเปราะ หัวข้อหลักซ่ึงประกอบด้วยสมบัติ

โดยท่ัวไป กลศาสตร์แตกหักและความเหนียวของวัสดุเซรามิกถูกนําเสนอ ความเหนียวเกิดจากความสามารถของ
วัสดุในการดูดซับพลังงานระหว่างการเปลี่ยนรูปแบบพลาสติกก่อนการแตกหักโดยอาศัยกลไกท่ีแตกต่างกัน เช่น 
การหักเหรอยร้าว การเพ่ิมความเหนียวด้วยการเปลี่ยนเฟส การเกิดรอยร้าวจุลภาค และการหลุดออกของเส้นใย
ผ่านการเสริมแรงด้วยอนุภาคหรือเส้นใยในเนื้อพ้ืนเซรามิก ข้อมูลนี้สามารถใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในออกแบบ
กระบวนการผลิตวัสดุเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงแก่วัสดุเซรามิก 
 

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  วัสดุผสมเนื้อพ้ืนเซรามิก  ความเปราะ  การร้าว  การแตกหัก  การเพ่ิมความเหนียว 
Keywords: Ceramic, Ceramic Matrix Composite, Brittle, Crack, Fracture, Toughening 
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ท้ังเซรามิกและ CMC ท่ีเสริมแรงด้วยอนุภาค
จะเกิดความเสียหาย (failure) ในลักษณะเดียวกันคือ 
ความเสียหายแบบทันทีทันใดหลังจากได้รับแรงกระทํา
ท่ีเกินขีดความสามารถท่ีจะรับได้ ในขณะท่ี CMC ท่ี
เสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่องสามารถรับแรงกระทํา
ต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง การเสริมแรงด้วยเส้นใยต่อเนื่อง
ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ CMC มี KIC ท่ีดีข้ึน แต่ยังช่วย
ปรับปรุงรูปแบบของความเสียหาย (failure mode) 
และการส่งผ่านความเค้นและความเครียดภายในวัสดุ
ผสมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม รูปร่างของวัสดุเสริมแรงมี
ส่วนเกี่ยวข้องการกับส่งผ่านความเค้นและความเครียด
ภายในวัสดุผสมอย่างมาก เช่นวัสดุเสริมแรงท่ีเป็นเส้น
ใยซ่ึงเป็นตัวเสริมแรง (reinforcement) ท่ีมีราคาแพง
กว่าอนุภาค และกระบวนการผลิตยังมีความซับซ้อน

กว่า ดังนั้น การเพิ่ม KIC แก่วัสดุเซรามิกจึงจําเป็นต้อง
อาศัยต้นทุนท่ีสูง (Rosso, 2006) 

วัสดุท่ีใช้เป็นเนื้อพ้ืนสําหรับ CMC โดยท่ัวไป
จําแนกได้ 4 ประเภท (Mitchell, 2004) ได้แก่ กลาส
เซรามิก (glass ceramic) เช่น ลิเทียมอะลูมิโนซิลิเกต 
(lithium aluminosiligate: Li2O.Al2O3.2SiO2) เซรา- 
มิกชนิดออกไซด์ (oxide ceramic) เช่น อะลูมินา 
(Alumina: Al2O3) และมัลไลต์ (mullite: 
3Al2O3.2SiO2) เซรามิก ชนิดไนไตรด์ (nitride 
ceramic) เช่น ซิลิกอนไนไตรด์ (silicon nitride: 
Si3N4) รวมไปถึงเซรามิกชนิดคาร์ไบด์ (carbide 
ceramic) เช่น ซิลิกอนคาร์ไบด์ (silicon carbide: 
SiC) (Chanadee and Niyomwas, 2016) เป็นต้น ซ่ึง
สมบัติท่ีสําคัญบางประการของเน้ือพ้ืนสําหรับ CMC 
แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 สมบัติของวัสดุเซรามิกบางชนิดท่ีใช้เป็นเนื้อพ้ืนสําหรับ CMC (Mitchell, 2004) 
เนื้อพ้ืน ความหนาแน่น (g/cm3) อุณหภูมิท่ีใช้งาน (C) 
Al2O3 4.0 ~ 1,000 

glass ceramic 2.7 900 
Si3N4 3.1 ~ 1,300 
SiC 3.2 ~ 1,300 

 

CMC จัดเป็นวัสดุผสมท่ีถูกพัฒนาข้ึนภายหลัง
วัสดุผสมชนิดอ่ืนเนื่องจากเหตุผล 2 ประการ ประการ
แรกคือ กระบวนการการผลิต CMC ส่วนใหญ่ต้องใช้
อุณหภูมิสูง ดังนั้นตัวเสริมแรงท่ีใช้จึงต้องทนอุณหภูมิสูง
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เส้นใยและวิสเกอร์ของซิลิกอน
คาร์ไบด์ ซ่ึง มีการใช้อ ยู่ในปัจจุบัน  สมบั ติของตัว
เสริมแรงท่ีอุณหภูมิสูงยังมีความสําคัญในระหว่างการใช้
งานอีกด้วย คือจะต้องคงสมบัติเดิมได้ตลอดการใช้งาน 
ทําให้  เซรามิกซ่ึงเป็นวัสดุท่ีมีเสถียรภาพท่ีอุณหภูมิสูง
ถูกนํามาใช้เป็นหลัก และสาเหตุประการท่ีสองท่ีทําให้ 

CMC มีการพัฒนาล้าหลังเม่ือพิจารณาจากการใช้งานท่ี
อุณหภูมิสูง คือความแตกต่างของสัมประสิทธ์ิการ
ขยายตัวเนื่องจากความร้อน (coefficients of 
thermal expansion: ) และการหดตัว (contract) 
ระหว่างเนื้อพ้ืนกับตัวเสริมแรงซ่ึงนําไปสู่การเกิด
ความเครียดเนื่องจากความร้อน (thermal stresses) 
จากการเย็นตัวจากอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต ทํา
ให้เกิดรอยร้าว (crack) ข้ึนในเนื้อของ CMC (Rosso, 
2006) 
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กรณีเสริมแรงด้วยอนุภาค หากสัมประสิทธ์ิ
การขยายตัวเนื่องจากความร้อนของตัวเสริมแรงมีค่าสูง
กว่าของเนื้อพ้ืน รอยร้าวของ CMC จะเกิดข้ึนในเนื้อพ้ืน
โดยเริ่มต้นจากบริเวณเส้นรอบวงของอนุภาคเสริมแรง
หรือการร้าวตามแนวรัศมี และกรณีท่ีตัวเสริมแรงท่ีใช้
เป็นเส้นใย หากสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจากความ
ร้อนของตัวเสริมแรงมีค่าสูงกว่าของเนื้อพ้ืนจะทําให้เกิด
ความเค้นดึง (tensile stress) ข้ึนในเส้นใยและทําให้
เกิดความเค้นอัด (compressive stress) ข้ึนในเนื้อพ้ืน 

และเม่ือเส้นใยเกิดการหดตัว เส้นใยเหล่านั้นจะแยกตัว
ออกจากเน้ือพ้ืนอย่างชัดเจน ดังนั้นการใช้ตัวเสริมแรง
และเนื้อพ้ืนท่ีมีค่า สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเนื่องจาก
ความร้อนท่ีใกล้เคียงกันอาจสามารถช่วยลดปัญหาท่ี
เกิดข้ึนได้ (Krenkel, 2008) 

ความทนทานต่อการแตกหักของ CMC ท่ี
ผ่านการปรับปรุงสมบัติแล้วเปรียบเทียบกับเซรามิกแข็ง
บางประเภทได้แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 สัมประสิทธ์ิความทนทานต่อการแตกหักของวัสดุเซรามิกและ CMC บางประเภท 
วัสดุ KIC (MPa.m1/2) อ้างอิง 
Al2O3 4.5 Callister and Rethwisch, 2014 
LAS 2.0 Barsoum, 2003 
SiC 4.8 Callister and Rethwisch, 2014 

Si3N4 3.6 Callister and Rethwisch, 2014 
ZrO2 10.0 Rösler et al., 2007 

Mullite 3.5-4.0 Ghahremani et al., 2015 
Porcelain 1.0 Rösler et al., 2007 
ZrO2-Al2O3 6.5-13 Barsoum, 2003 
TiC-Al2O3 4.3-5.1 Cheng et al., 2014 
Si3N4-TIC 4.5 Barsoum, 2003 
SiC-Al2O3 7.5-9.0 Callister and Rethwisch, 2014 
SiC-LAS 15.0-25.0 Barsoum, 2003 
C-SiC 4.8-5.0 Yunlong et al., 2013 

B4C-SiC 6.0 Moshtaghioun et al., 2013 
ZrO2-mullite 10.0-11.0 Khor et al., 2003 

 

กลศาสตร์การแตกหักในวัสดุเซรามิก 
วัสดุเปราะโดยเฉพาะวัสดุเซรามิกทุกชนิดจะ

มีรูและตําหนิ (Flaws) เล็ก ๆ ท่ีมีขนาด รูปทรง และ
การเรียงตัวแบบต่าง ๆ อยู่ในปริมาณหนึ่งท่ีบริเวณผิว
และภายในเนื้อวัสดุซ่ึงทําให้เกิดรอยร้าวข้ึน รอยร้าว
เหล่านี้จะส่งผลด้านลบต่อความทนทานต่อการแตกหัก
เพราะความเค้นท่ีกระทําอาจจะไปขยายหรือรวมกันท่ี

ปลายรอยร้าว (crack tip) ความเค้นท่ีรวมกันจะ
เพ่ิมข้ึนมากหรือน้อยนั้นข้ึนกับรูปทรงทางเรขาคณิต 
(crack geometry) และการเรียงตัวของรอยร้าว เม่ือ
ความเค้นดึงท่ีปลายรอยร้าวด้านหนึ่ง มีค่าสูงเกินกว่าค่า
ความเค้นวิกฤต รอยร้าวจะเกิดข้ึนและขยายตัวจนเกิด
การแตกหัก (Callister and Rethwisch, 2014) 
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กล ไกกา ร เกิ ด รอย ร้ า วจุ ลภาค มีคว าม
คล้ายคลึงกับการเพิ่มความเหนียวโดยการเปลี่ยนเฟส 
ดังนั้น อิทธิพลจากรอยร้าวจุลภาครอบ ๆ ผิวของรอย
ร้าวจึงสามารถยับย้ังการร้าวได้เหมือนกับอิทธิพลจาก
การเปลี่ยนเฟส โดยที่การขยายตัวของความเครียดจะ
ถูกสร้างจากรอยร้าวจุลภาคและส่งผลให้เกิดแรงอัด ซ่ึง
ป้องกันการเกิดความเค้นดึงท่ีเป็นแรงผลักดันให้ปลาย
ของรอยร้าวขยายตัว (Rice, 2000) 
 

การหลุดออกของเส้นใย (fiber pull-out) 
ความเหนียวหรือความทนทานต่อการแตกหัก

ในวัสดุเซรามิก คือปริมาณพลังงานท่ีถูกดูดซับต่อหนึ่ง
หน่วยของรอยร้าวท่ีขยายออก ดังนั้นกระบวนการดูด
ซับพลังงานท่ีบริเวณปลายของรอยร้าว ทําให้ความ
ทนทานต่อการแตกหักเพ่ิมข้ึน (Dassios, 2007) 

การหลุดออกของเส้นใยเป็นเทคนิคการเพ่ิม
ความทนทานต่อการแตกหักท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เม่ือ 
เ ร็ว  ๆ  นี้  ซ่ึ ง เกี่ ยว ข้องกับการใช้ เส้นใยต่อ เนื่ อ ง 
(continuous-fiber) หรือวิสเกอร์เซรามิก เช่น SiC 
หรือ Si3N4 เพ่ือให้วิสเกอร์เหล่านี้ทําหน้าท่ียับย้ังการ

ขยายตัวของรอยร้าว (Callister and Rethwisch, 
2014) 

การหลุดออกของเส้นใยเป็นกลไกความ
เสียหาย (failure mechanism) กลไกหนึ่งในวัสดุผสม
ท่ีเสริมแรงด้วยเส้นใย การหลุดออกของเส้นใยเป็นผล
มาจากพันธะอย่างอ่อน (weak bonding) ท่ียึดเหนี่ยว
ระหว่างเนื้อพ้ืนกับตัวเสริมแรง ใน CMC กลไกดังกล่าว
ไม่ใช่กลไกของความเสียหาย แต่เป็นกลไกท่ีสําคัญใน
การสร้างความทนทานต่อการแตกหักให้แก่วัสดุเซรามิก 
กลไกของการหลุดออกของเส้นใยแบ่งได้เป็น 4 ระยะ 
ดังนี้ (Lamon, 1993; Dassios, 2007) 

ระยะท่ี 1: initial debonding---ผิวหน้า
ของรอยร้าวจะเริ่มเกิดข้ึนในเนื้อพ้ืนเนื่องจากเนื้อพ้ืนมี
ความแข็งแรงน้อยกว่าเส้นใย และเม่ือความเค้นเพ่ิมข้ึน 
ทําให้รอยร้าวขยายตัวผ่านไปยังบริเวณรอบ ๆ เส้นใย 
ส่งผลให้เกิดการแตกของพันธะท่ียึดเหนี่ยวระหว่างเฟส
ของเนื้อพ้ืนกับเส้นใย (interfacial debonding) ตลอด
แนวของเส้นใย ดังแสดงในรูปท่ี 7 และ 8 การแตกของ
พันธะจะสิ้นสุดลงเม่ือพลังงานของกลไกน้ีสมดุลกับ
พลังงานที่ต้องการสําหรับการโตของรอยร้าว 

 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 แบบจําลองแสดงระนาบของรอยร้าวท่ีเกิดข้ึนตามแนวของเส้นใย (Rice, 2000) 
\ 

 
 
 
 



25
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท

 

พลั
พ้ืน
ข้ึน
ร ะ
(int
ของ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท

 

ควา
เส้น
เชือ่
ให้ป

8 

ท่ี 8 ลักษณะร
ส่องกวาด 

ระยะท่ี 2:
ังงานท่ีให้แก่วัสดุ

นท่ีบริเวณรอบ ๆ 
 รอยร้าวจะขย
ห ว่ า ง เ นื้ อ พ้ื น
terphase) ระห
งพันธะ และรอยร

ท่ี 9 แบบจําลอ
(ดัดแปลงจ

การกางออ
ามฝืด (friction) 
นใยตลอดแนวขอ
อมเป็นพ้ืนท่ีรับพลั
ปลายของรอยร

KKU Sc

ะนาบของรอยร้
(Mei et al., 20

: crack deflect
ดุผสมมีค่าสูงเพียง
เส้นใย ซ่ึงทําให้ร
ายตัวไปอีกด้าน

น กั บ เ ส้ น ใ ย ห รื
หว่างเนื้อพ้ืนกับเส้
ร้าวจะโตไปตลอด

องกลไกของ fibe
จาก Warren, 19

อกของสะพานเชื
จากการเลื่อนไถล
องอินเตอร์เฟส บ
ลังงานหรือแรงท่ีม
ร้าวมีพลังงานล

FI

cience Journ

ร้าวท่ีเกิดข้ึนตาม
14) 

tion---เป็นระยะ
งพอต่อการทําลา
รอยร้าวเกิดได้มา
นหน่ึงของบริเวณ
ร อ อิ น เ ต อ ร์ เ ฟ
ส้นใยท่ีเกิดการแต
ดแนวของเส้นใยใ

er-bridging 
992) 

ชื่อมน้ีถูกจํากัดด้ว
ล (sliding) ของผิ
บริเวณของสะพา
มากระทํา จึงส่งผ
ลดลง นอกจาก

BER FAILURE

al Volume 4

แนวของเส้นใยที

ะท่ี
าย
าก
ณ
ส 

ตก
ใน

ระนาบเดีย
ร้าวเกิดการ

ร
ของรอยร้า
(stretch) 
(bridging) 

และลักษณะขอ

วย
ผิว
าน
ผล
น้ี 

พลังงานขอ
เน่ืองมาจา
ยังคงเป็นก
พลังงานได้
ของพันธะ 

E &PULL-OUT 

4 Number 2 

ท่ีถ่ายจากกล้องจ

ยวกันด้วยพลังงา
รหักเห 
ระยะท่ี 3: bridg
าวเคลื่อนท่ีผ่านไ

ระหว่างเส
ดังแสดงในรูปท่ี 

งการหลุดออกข

องรอยร้าวยังสูญ
กกลไกการเลื่อนไ
กลไกท่ีสามารถก
้น้อยกว่าการเกิด
การหักเหของรอ

 

 

จุลทรรศน์อิเล็กต

านท่ีลดลง ซ่ึงอาจ

ging and slidin
ไป จะมีพ้ืนท่ีอิสร
ส้นใยเรียกว่าสะ
8 และ 9 

องเส้นใยท่ีเกิดข้ึ

ญเสียบริเวณอินเต
ไถล อย่างไรก็ตา
การกระจาย (di
สะพานเชื่อม กลไ
ยแตก การเกิดสะ

Review 

ตรอนแบบ 

จทําให้รอย

ng---เม่ือผิว
ระกางออก 
ะพานเชื่อม 

ข้ึนใน CMC 

ตอร์เฟสอัน
ม ความฝืด
issipation) 
ไกการแตก
ะพานเชื่อม



บทความ 
 
และการเล่ือนไถ
ร้าวเคลื่อนท่ีไปป

ระยะที
เม่ือวัสดุผสมรับ
ภายในบริเวณข
วิกฤติ ซ่ึง เป็นส
(failure) โดยเฉ
ความเสียหายข
แตกของพันธะ เ
(รูปท่ี 9 และ 10
ต่อการพัฒนาวัส
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 10 ภาพ
ลักษ

 

บทสรุป 
วัส ดุ เ

ประโยชน์ในห
(sculpture) 
ทนทานต่อการแ
นํา วัสดุเซรามิ
(structure) 

การแต
จากรอยร้าวท่ีไม
กับทิศทางของแ
ผลจากตําหนิขน

ถล จะเกิดข้ึนตลอ
ปะทะกับเส้นใย 
ท่ี 4: fiber failu
บแรงต่อไปเร่ือย 
ของสะพานเชื่อ
สา เหตุใ ห้ เส้นใ
ฉพาะบริเวณท่ีมี
องเส้นใยน้ันเกิด
เส้นใยเหล่าน้ันจะ
0) ซ่ึงปรากฏการ
สดุผสมเป็นอย่าง

ถ่ายจากกล้องจุล
ษณะของการหลุดอ

เซรา มิก เปราะ
หลายด้าน  เช่น
และงานขัดผิว (p
แตกหักเป็นสิ่งสํา
กไปใช้ประโยช

ตกหักแบบเปราะ
ม่เสถียร ผิวรอยร
แรงดึงท่ีกระทํา โด
นาดเล็กท่ีอยู่ในเนื

วารสารวิทยาศ

อดท้ังวัสดุทุกคร้ัง

ure and pull-o
ๆ พลังงานท่ีสะ

อมจะเพ่ิมข้ึนถึงร
ยเ กิดความเสีย
ตําหนิบนเส้นใย
ข้ึนตลอดแนวขอ
ะถูกดึงออก (pull
รณ์ดังกล่าวมีประ
มากเน่ืองจากพลั

ลทรรศน์อิเล็กตรอ
ออกของเส้นใยใน

เป็น วัส ดุ ท่ี นํ าม
 งานประติมาก
polishing) ซ่ึง
คัญท่ีต้องพิจารณ
ชน์ในเชิง โครง

ะของวัสดุเซรามิก
ร้าวจะขยายตัวต้ั
ดยการเกิดรอยร้า
น้ือวัสดุ กลศาสต

ศาสตร์ มข. ปีท่ี

ท่ีรอย

out---
ะสมไว้
ระดับ
ยหาย 
ย หาก
องการ
l-out) 
ะโยชน์
ลังงาน

รอยร้า
frictio
เสียหา
กระจา
ร้าว หา
มีพ้ืนที
พลังงา
เค้นจะ
จนในที
ขยายตั

อนแบบส่องกวาด
นวัสดุผสม Cf/SiO

มาใช้
กรรม 
ความ

ณาเม่ือ
สร้าง 

ก เกิด
ต้ังฉาก
าวเป็น
ตร์การ

แตกหัก
เป็นส่ว
มิกเพ่ือ
กลไกก
วัสดุให้
ตัวเสริ
มิก ซ่ึง
ระหว่า
ลงหรือ
ส่งผลให
 

ท่ี 44 ฉบับท่ี 2 

วถูกใช้ไปในการส
nal force) ในระ
ายตลอดแนวของ
ายใหม่ของพลังงา
ากมีเส้นใยจํานวน
ท่ีผิวสําหรับเลื่อ
านของรอยร้าวส่ว
ะกระจายและถูกใ
ท่ีสุดรอยร้าวน้ัน
ตัวได้อีกต่อไป 

ดของพ้ืนผิวแตกหั
O2 (Gao, 2015) 

กทําให้เข้าใจกระ
วนช่วยในการออ
อลดความเสียหา
การเพ่ิมความทนท
ห้อยู่ในรูปแบบขอ
มแรง เช่น อนุภา
ตัวเสริมแรงจะส
างกระบวนการร้า
อหยุดการขยายต
ห้วัสดุมีอายุการใช

สร้างแรงเสียดทา
ะหว่างการเลื่อนไ
งอินเตอร์เฟส ซ่ึง
านในบริเวณท่ีติด
นมากในวัสดุผสม 
นไถลมากด้วยเ
วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเ
ใช้ไปในการสร้าง
นมีพลังงานไม่เพี

หัก (fracture su

ะบวนการแตกหัก
กแบบโครงสร้าง
ายโดยอาศัยพ้ืนฐ
ทานต่อการแตกหั
งวัสดุผสมโดยกา
าคหรือเส้นใยลงใ
สร้างกลไกการดูด
าว ทําให้รอยร้าว
ตัว ทําให้การแต
ช้งานท่ีนานข้ึน 

259 

นเฉือน (shear 
ถลของเส้นใยท่ี
งก่อให้เกิดการ
ดกับปลายรอย
ซ่ึงน่ันหมายถึง

เช่นกัน ดังน้ัน
เน่ืองจากความ
งแรงเสียดทาน 
พียงพอต่อการ

rface) ท่ีแสดง

กได้ดีย่ิงข้ึน ซ่ึง
งของวัสดุเซรา- 
ฐานความรู้จาก
ักด้วยการสร้าง
ารฝัง (embed) 
ในเน้ือพ้ืนเซรา
ดซับพลังงานใน
วเคลื่อนท่ีได้ช้า
กหักไม่เกิดข้ึน 



260 KKU Science Journal Volume 44 Number 2 Review 
 
เอกสารอ้างอิง 
Askeland, D. and Fulay, P. (2009). Composites: 

Teamwork and Synergy in Materials. In 
Essentials of Materials Science and 
Engineering, Second Edition. USA: Cengage 
Learning. pp. 543-579. 

Barsoum, M. (2003). Mechanical properties: Fast 
fracture. In Fundamentals of Ceramics. UK: 
IOP Publishing Ltd. pp. 35-366. 

Callister, W. and Rethwisch, D. (2014). Composites. In 
Materials Science and Engineering: An 
Introduction. USA: John Wiley & Sons, Inc. 
pp. 634-680. 

Carter, B. and Norton. G. (2007). Fracturing: Brittleness. 
In Ceramic Materials/ Science and 
Engineering. USA: springer. pp. 325-337. 

Chanadee, T. and Niyomwas. S. (2016). Self-
propagating high-temperature synthesis of 
Si-SiC composite powder. Key Engineering 
Materials 675-676: 623-626. 

Cheng, Y., Sun, S. and Hu, H. (2014). Preparation of 
Al2O3/TiC micro-composite ceramic tool 
materials by microwave sintering and their 
microstructure and properties. Ceramics 
International 40: 16761-16766. 

Danzer, R., Lube, T., Supancic, P. and Damani, R. 
(2008). Fracture of ceramics. Advanced 
Engineering Materials 10(4): 275-298. 

Dassios, K. (2007). A review of pull-out mechanism in 
the fracture brittle-matrix fiber-reinforced 
composites. Advanced Composites Letters 
16(1): 17-24. 

Ghahremani, D., Ebadzadeh, T. and Maghsodipour, A. 
(2015). Spark plasma sintering of mullite: 
Relation between microstructure, properties 
and spark plasma sintering (SPS) parameters. 
Ceramics International 41: 6409–6416. 

Guo, W., You, Y., Zheng, G., Wu, S. and Lin, H. (2015). 
Improvement of fracture toughness of ZrB2-
SiC composites with carbon interfaces. 
Journal of the European Ceramic Society 35: 
1985-1989. 

Guo, T., Zhao, Y., Zhou, G., Han, Y., Zheng, Y., Shan, Z., 
Hui, D., Xu, F. and Qiu, Y. (2015). Fabrication 
and characterization of three dimensional 
woven carbon fiber/silica ceramic matrix 
composites. Composites Part B 77: 122-128. 

Hull, D. and Bacon, D. (2001). Dislocations and 
Fracture. In Introduction to Dislocations. MA: 
Butterworth-Heinemann. pp. 232-235. 

Khor, K., Yu, L., Li, Y., Dong, Z. and Munir, Z. (2003). 
Spark plasma reaction sintering of ZrO2-
mullite composites from plasma 
spheroidized zircon/alumina powders. 
Materials Science and Engineering A 39: 286-
296. 

Krenkel, W. (2008). CMC Fiber-Matrix Interfaces. In 
Ceramic Matrix Composites: Fiber Reinforced 
Ceramics and their Applications. Weinheim: 
WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. pp. 189-191. 

Lamon, J. (1993). Interfaces and interfacial mechanics: 
influence on the mechanical behavior of 
ceramic matrix composites (CMC). Journal 
de Physique IV 3(C7): 1607-1616. 

Maiti, K. and Sil, A. (2010). Relationship between 
fracture toughness characteristics and 
morphology of sintered Al2O3 ceramics. 
Ceramics International 36: 2337-2344. 

Matthews, F. and Rawlings, R. (2008). Ceramic Matrix 
Composites. In Composite Materials: 
Engineering and Science. Cambridge: 
Woodhead Publishing Limited. pp 18-125. 

Mei, H., Zhang, L., Xu, H. and Cheng, L. (2014). Damage 
mechanism of a carbon fiber ceramic 
composite during the step-loading 



บทความ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 261 
 

indentation and its effect on the mechanical 
properties. Composites: Part B 56: 142-148. 

Mitchell, B. (2004). Structure of Composites. In An 
Introduction to Materials Engineering and 
Science: for chemical and materials 
engineers. New Jersey: John Wiley & Sons, 
Inc. pp 103-105. 

Moshtaghioun, B., Ortiz, A., García, D. and Rodríguez, A. 
(2013). Toughening of super-hard ultra-fine 
grained B4C densified by spark-plasma 
sintering via SiC addition. Journal of the 
European Ceramic Society 33: 1395–1401. 

Rice, R. (2000).  Particle (and grain) effects on elastic 
properties, crack propagation, and fracture 
toughness of ceramic composites at ~ 22C. 
In Mechanical Properties of Ceramics and 
Composites. USA: Marcel Dekker, Inc. pp. 
457-472. 

Richie, R. (1999). Mechanisms of fatigue-crack 
propagation in ductile and brittle solids. 
International Journal of Fracture 100: 55-83. 

Rösler, J., Harders, H. and Bäker, M. (2007). Fracture 
Mechanics. In Mechanical Behavior of 
Engineering Materials. Berlin Heidelberg: 
Springer-Verlag. pp. 129-164. 

Rosso, M. (2006). Ceramic and metal matrix 
composites: Routes and properties. Journal 
of Materials Processing Technology 175: 
364–375. 

Somiya, S., Aldinger, F., Claussen, N., Spriggs, R., 
Uchino, K., Koumoto, K. and kaneno, M. 
(2003). High-Temperature High-Strength 
Ceramics. In Handbook of Advanced 
Ceramics VOLUME II Processing and their 
Applications. UK: Elsevier Inc. pp. 267-275. 

Wang, Z. and Li, P. (2015). Dynamic failure and 
fracture mechanism in alumina ceramics: 
Experimental observations and finite 
element modeling. Ceramics International 
41: 12763-12772. 

Warren, R. (1992). Introduction. In Ceramic-Matrix 
Composite. New York: Chapman & Hall. pp. 
5-6. 

Yunlong, Z., Ming, H., Xiangga, Q. and Xiaogang, S. 
(2013). The influence of additive content on 
microstructure and mechanical properties 
on the Csf/SiC composites after annealed 
treatment. Applied Surface Science 279: 71-
75.

 

 

 


