ปฏิบัติการทดลองที่ 5
การทดสอบแรงดึงในทิศทางเดียว
(Uniaxial tensile testing)
วัตถุประสงค (Objectives)
• เพื่อศึกษาหลักการและวิธีการทดสอบโลหะหรือวัสดุเมื่อไดรับแรงดึงทิศทางเดียว (Uniaxial
tensile test)
• เพื่อหาความสัมพันธระหวางแรงและระยะการยืดตัว (Load - extension relation), ความเคนและ
ความเครียด (Stress - strain relation) โดยแสดงผลในรูปแบบของกราฟ
• เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางกล (Mechanical behavior) และคุณสมบัติทางกล (Mechanical
propoties) ภายใตแรงกระทําของแรงดึง ซึ่งประกอบดวย
a. Young’s modulus (Modulus of elasticity, E )
b. ความเคนและความเครียด ณ. จุดคราก (Stress and strain at yield, σ y and ε y )
c. คาความแข็งแรงสูงสุดหรือความตานทานแรงดึงสูงสุด (Ultimate tensile strength, σ TS )
d. เปอรเซ็นตการยืดตัว ( % Elongation, % El )
• เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนรูปเเละการเเตกหักของโลหะตางชนิดกัน เมื่อไดรับเเรงดึงทิศทาง
เดียว

1. ทฤษฎีเบื้องตน (Literature review)
1.1 การทดสอบแรงดึงทิศทางเดียว
การทดสอบเเรงดึง เปนการทดสอบพื้นฐานทางวิศวกรรมเพี่อศึกษาความเเข็งเเรงของวัสดุเมื่อ
ไดรับเเรงดึงในทิศทางเดียว (Uniaxial tensile test) ซึ่งเปนการทดสอบที่มีการยอมรับกันอยางกวางขวาง
โดยคาสมบัติเชิงกลที่เราสนใจก็คือ Yield strength, Ultimate tensile strength (UTS) เเละ % Elongation
จะถูกนํามาใชสําหรับการออกแบบและเลือกสรรวัสดุเพื่อนํามาใชงานทางวิศวกรรมไดอยางถูกตองเเละ
เหมาะสม
ชิ้นงานมาตรฐานที่ใชในการทดสอบเเรงดึง อาจเปนชิ้นงานรูปทรงกระบอกหรือเปนชิ้นงานที่มี
ลักษณะเปนเเผน ดังเเสดงในรูปที่ l a) เเละ b) ตามลาดับ ปลายทั้งสองขางของชิ้นงานที่ใชสําหรับยึด
ชิ้นงานเขากับเครื่องทดสอบจะตองมีขนาดและพื้นผิวที่เหมาะสม เพื่อปองกันการหลุดออกระหวางการดึง
ชิ้นงาน สวนขนาดความยาวของเกจ (Gauge length, L0 ) จะถูกกําหนดใหเปนคามาตรฐานซึ่งจะเเปรผัน
กับขนาดเสนผานศูนยกลาง (D0 ) หรือพื้นที่หนาตัดของชิ้นงาน (A0 ) ดังเเสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้
เนื่องจากวา ถาหากชิ้นงานมีขนาดของ Gauge length ที่มากเกินไปอาจทําใหเปอรเซ็นตการยืดตัว
(%Elongation) ที่ไดมีคานอยกวาความเปนจริง นอกจากนี้เเลวกอนการกลึงขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบเเรงดึง
ชิ้นงานโลหะควรผานการอบชุบหรือผานการทํา Treatment ขั้นสุดทายเพื่อเปลี่ยนเเปลงโครงสรางทาง
โลหะวิทยากอนการทดสอบเปนการปองกันรอยตําหนิ เชน การเกิด Oxide scale ที่ผิวชิ้นงาน ซึ่งอาจจะ
เปนสาเหตุของการเเตกหักกอนเวลาอันควร (Premature failure) อันเนื่องมาจาก Stress concentration ที่
รอยตําหนินั้น อยางไรก็ดีถาหากวาชิ้นงานตองมีการผานกระบวนการทางความรอน เพื่อปรับปรุงสมบัติ
ทางดานความเเข็งที่ผิวของชิ้นงาน หรือที่เรียกวาการทํา Surface hardening ตัวอยางเชน การทํา Nitriding,
Carburizing หรือการเคลือบที่ผิว (Surface coating) ในกรณีนี้ เราควรนําชิ้นงานมาผานกระบวนการตางๆ
เหลานี้ภายหลังการกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน เพื่อที่วาผลการทดสอบสมบัติแรงดึงของชิ้นงานที่เราสนใจนั้นจะ
รวมถึงสมบัติพื้นผิวของชิ้นงานที่ผานการปรับปรุงเหลานี้ดวย

รูปที่ 1: ตัวอยางชิ้นงานทดสอบแรงดึง [1]

Type specimen
Sheet ( L / A )
Rod ( L / D )
0

0

0

0

United State (ASTM)
4.5
4.0

Great Britain
5.65
5.0

Germany
11.3
10.0

ตารางที่ 1 ขนาดของชิ้นงานทดสอบแรงดึงที่ใชเปนมาตรฐานในประเทศตางๆ [2]
1.2 ความสัมพันธระหวาง Stress และ Strain
โดยปกติเเลว เมื่อโลหะหรือวัสดุไดรับเเรงดึง (Tensile loading) จะมีการเปลี่ยนรูปทั้งเเบบอิลาส
ติกเเละเเบบพลาสติก (Elastic and plastic deformation) โดยในตอนเเรกโลหะจะเกิดการเปลี่ยนรูปเเบบ
Elastic กอน โดยมีความสัมพันธของคาเเรงที่กระทํากับชิ้นงาน (Applied load) เเละการยืดตัว (Extension)
ที่เปนเสนตรง (Linear relationship) คา Load เเละ Extension ดังกลาวนี้สามารถนํามาคํานวณหาคาความ
เคนทางวิศวกรรม (Engineering stress) เเละความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering strain) ที่จุดใดๆ
รวมถึงความเคนจริง (True stress) และความเครียดจริง (True strain) ดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งในการทดสอบ
จะใชเพียงความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดทางวิศวกรรมเทานั้น โดยมีความสัมพันธ
ดังตอไปนี้
σ=

P
A0

... (1)

ε=

L f − L0 ΔL
=
L0
L0

... (2)

และ

โดยที่

σ
ε
P
A0
L0
Lf

= ความเคนทางวิศวกรรม (Engineering stress)
= ความเครียดทางวิศวกรรม (Engineering strain)
= เเรงดึงที่กระทําตั้งฉากกับพื้นที่หนาตัดของชิ้นงาน (External tensile load)
= พื้นที่หนาตัดเดิมของชิ้นงาน (Original cross-sectional area)
= ความยาวเดิมของชิ้นงาน (Original length)
= ความยาวสุดทายของชิ้นงาน (Final length)

Engineering stress - strain
True stress - strain

รูปที่ 2: Stress-strain relationship under uniaxial tensile loading
1.2.1 คาโมดุลัสของยังส (Young’s modulus, E)
หากเราพิจารณากราฟความสัมพันธ Engineering stress-strain ในชวงที่โลหะมีการเปลี่ยนเเปลง
รูปรางเเบบอิลาสติก ถาเรานําเเรงที่กระทําตอชิ้นงานออกไปจะทําใหรูปทรงของชิ้นงานโลหะกลับคืนสู
สภาพเดิมได ซึ่งเปนไปตามกฎของ Hooks (Hooks' Law) โดยที่คาความชันของความสัมพันธ
Engineering stress - Engineering strain นี้คือคา Young's modulus (E)
E=

σ
ε

… (3)

คา Young's modulus นั้นมีความสําคัญในเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงรูปรางของ
วัสดุ (Deflection of material) ตัวอยางเชนในเรื่องของการโกงตัว การงอของเเทงคานเหล็กเมื่อไดรับเเรง
กระทําจากภายนอกในสิ่งกอสรางตางๆ เชน สะพาน อาคาร เรือ เปนตน นอกจากนี้แลว ในการใชงานของ
อุปกรณกีฬา เชน เทนนิส เเบดมินตัน กอลฟ ก็ยังตองการสมบัติเฉพาะของวัสดุดังกลาวเพื่อใหสัมพันธกับ
การใชงานที่ตองการ

1.2.2 จุดคราก (Yield point, σ y )
หากชิ้นงานไดรับเเรงกระทําอยางสม่ําเสมอตอไป จะเกิดปรากฏการ Yielding ซึ่งเปนจุดเเรกที่
ชิ้นงานโลหะเกิดการเปลี่ยนรูปเเบบพลาสติก (Plastic deformation) โดยคาความเเข็งเเรงที่จุดนี้เรียกวา
Yield strength ( σ y ) เเละสามารถหาคาไดจากคาเเรงที่กระทําตรงตําเเหนงการเกิด Yielding ( Py ) หารดวย
พื้นหนาตัดเริ่มตนของชิ้นงานดังสมการ
σy =

Py

… (4)

A0

การเกิด Yielding สามารถพบในโลหะที่มีโครงสรางผลึกเเบบ BCC เชน เหล็กเเละเหล็กกลาหรือ
ในเหล็กกลาคารบอนต่ํา (Low carbon steels) จะสามารถสังเกตจุด Yield ไดอยางชัดเจนจากกราฟ
ความสัมพันธของ Engineering stress-strain ดังเเสดงในรูปที่ 3 a) การเกิดปรากฏการณ Yield point
elongation จะเริ่มจากการเกิด Yielding ของชิ้นงานโลหะครั้งเเรกที่จุด Upper yield point ซึ่งสังเกตได วา
คาเเรงดึงจะลดลงอยางกะทันหันจนมาถึงจุด Lower yield point ตอมาโลหะจะเกิดการยืดตัวโดยมีการ
เปลี่ยนเเปลงคาเเรงดึงในชวงนี้แคเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งในชวงนี้จะเรียกวา Yield point elongation
นั่นเอง หลังจากนั้นเราจะตองใชเเรงเพิ่มขึ้นในการทําใหชิ้นงานเปลี่ยนรูป
สวนโลหะที่ไมปรากฏ Yield point ที่ชัดเจน ยกตัวอยาง เชน อะลูมิเนียม ซึ่งมีโครงสรางผลึกเปน
เเบบ FCC นั้น จะแสดงเสนความสัมพันธระหวาง Engineering stress-strain ที่คอนขางตอเนื่องดังเเสดง
ในรูปที่ 3 a) ในกรณีที่วัสดุไมแสดง Yield point อยางชัดเจนนั้น อาจกําหนดใหใช 0.2% ของ Plastic
strain ที่เกิดขึ้นในแผนภาพความเคนและความเครียด เปนคากําหนดในการหา Yield point อาจเรียกไดอีก
อยางหนึ่งวา offset yield โดยเขียนเปนสมการไดดังนี้
σ 0.2% y =

P0.2%
A0

… (5)

การหาคา Yield strength ของชิ้นงานที่ไมเสดง Yield point ที่ชัดเจนนี้สามารถทําไดโดยลากเสน
ตรงขนานกับเสนความชันของ Stress-strain curve โดยมีจุดตัดแกน x ที่ 0.2% offset หรือคิดเปน Strain =
0.002 ดังเเสตงในรูปที่ 3 b) จุดตัดของเสนตรงที่ 0.2% offset นี้กับ Stress-strain curve จะแสดงคา Stress
ที่ 0.2% strain หรือคา Yield strength ที่ 0.2% offset นั่นเอง อยางไรก็ดีการหาคา Yield ดวยวิธีนี้สามารถ
กําหนดคา % offset ที่ 0.1% หรือ 0.5% ไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับการนําไปใชงานใหเหมาะสม คา
Yield strength ของวัสดุที่มีความออนมาก เชน ทองแดงหรือเหล็กหลอเทา ซึ่งจะไมแสดงความสัมพันธ

ระหวาง Stress และ Strain ที่เปนเสนตรง คา Yield stress นั้นสามารถคํานวณไดจากคา Strain ทั้งหมด
ตัวอยางเชน ε = 0.005

steel

รูปที่ 3: ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด a) ของ Low carbon steel กับ Aluminium alloy
และ b) การหาคา Yield strength ที่ 0.2% offset
คา Yield strength ซึ่งเปนคาที่บอกถึงจุดเริ่มตนการเปลี่ยนรูปเเบบพลาสติกนั้นมีความสําคัญอยาง
มากทางวิศวกรรมดานการกอสราง โครงสราง การออกเเบบ โดยมีการใชคาเเฟกเตอรความปลอดภัย
(Safety factor) เขามาคํานวณดังเเสดงในสมการที่ 6 ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งเพื่อใชในการประมาณหรือทํานาย
คาความเเข็งแรงของวัสดุ ใหสามารถนํามาใชงานทางวิศวกรรมไดอยางปลอดภัยหรือที่เรียกวา “Working
stress, σ w ” ตัวอยางเชน ถาหากคา Working strength σ w = 500 MPa ถูกกําหนดในการใชงานโดยมี
Safety factor = 1.8 นั่นหมายถึง เราควรเลือกวัสดุที่มีคา Yield strength = 900 MPa เพื่อนํามาใชงานใน
กรณีดังกลาว อยางไรก็ดี ในสมการที่ 6 นั้นเราสามารถใชคาความเเข็งเเรงแรงดึงสูงสุด Ultimate tensile
strength เเทนคา Yield strength ไดเชนเดียวกัน
โดยทั่วไปเเลวในการสรางอาคารตางๆจะใช Safety factor เทากับ 2 ซึ่งคอนขางต่ํากวาการใชงาน
ประเภทอื่น เนื่องจากเราถือวา การคํานวณเรื่องการรับเเรงตางๆในกรณีนี้มีการศึกษากันอยางกวางขวาง
เเละมีความเเมนยํามากขึ้นในปจจุบัน ในขณะเดียวกันทางดานยานยนตจะใชคา Safety factor เทากับ 2
สวนทอความดันสูงจะใชคา Safety factor ประมาณ 3-4 เปนตน

σw =

σy

,

σ TS

Safety Factor Safety Factor

… (6)

1.2.3 คาความเเข็งเเรงเเรงดึงสูงสุด ( Ultimate Tensile Strength, σ TS )
เมื่อชิ้นงานโลหะไดรับเเรงกระทําอยางตอเนื่องเลยจากจุดที่เกิดการ Yield ไปเเลว จะสังเกตเห็น
ไดวา เราจะตองใชเเรงเพิ่มมากขึ้นเพื่อทําใหชิ้นงานโลหะเกิดการเปลี่ยนเเปลงรูปรางอยางถาวร ดังเเสดง
จากกราฟ Stress-strain curve ที่เพิ่มขึ้น ในชวงนี้โลหะจะมีความเเข็งเเรงเพิ่มขึ้น เรียกวา การเกิด Work
hardening หรือ Strain hardening โลหะเเตละชนิดจะมีความสามารถในการเกิด Strain hardening ไม
เทากันขึ้นอยูกับโครงสรางผลึก (Crystal structure) เเละสวนผสมทางเคมี (Chemical composition)
เมื่อเรายังคงใหเเรงกระทําอยางตอเนื่อง กราฟ Stress-strain จะเพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดที่เรียกวา
Ultimate tensile strength (UTS, σ TS ) ที่จุดนี้เเสดงถึงคาความแข็งเเรงสูงสุดที่โลหะหรือวัสดุสามารถ
รับเเรงกระทําได จากนั้นพื้นที่ภาคตัดขวางของชิ้นงานโลหะจะเริ่มเกิดการคอดลงเเละโดยทั่วไปมักจะเกิด
ที่จุดกึ่งกลางของชิ้นงาน เรียกวาการเกิด Necking ดังแสดงในรูปที่ 4 ภายหลังจากการเกิด Necking
ชิ้นงานโลหะจะเกิดการเปลี่ยนรูปเเบบพลาสติกอยางไมสม่ําเสมอ (Non-uniform plastic deformation)
เนื่องจากพื้นที่ในการรับเเรงมีขนาดลดลงตามลําดับ กราฟ Engineering stress-strain จะลดต่ําลงจนกระทั่ง
เขาสูสภาวะการเเตกหัก (Fracture) ในที่สุด โดยคาความเเข็งเเรงของวัสดุที่จุดเเตกหัก ( σ fracture ) สามารถ
หาไดจากคาเเรงกระทําสุ ดท ายที่เกิ ดการเเตกหักหารด วยพื้นที่หน าตัดเดิมของชิ้นงานดังสมการที่ 7
อยางไรก็ตามคาความตานทานแรงดึงสูงสุดนี้ ยังสามารถบงชี้ไดวาโลหะนั้นมีความสมบูรณหรือไมถา
โลหะนั้นไมสมบูรณ เชน มีรูพรุน (Porosity) จะทําใหคา Strength ลดลง
σ fracture =

Pfracture
A0

รูปที่ 4: การเกิด Necking กอนการแตกหักในชิ้นงานทดสอบแรงดึง

… (7)

1.2.4 ความเเข็งเเรง ณ จุดเเตกหัก (Fracture strength, σ f )
ภายหลังที่ชิ้นงานทดสอบคอดลงเมื่อความสัมพันธของ Stress-strain เลยจุดสูงสุด พฤติกรรมการ
เสียรูปของวัสดุเปนเเบบพลาสติกที่ไมสม่ําเสมอ (Non-uniform plastic deformation) เเละคา Stress จะ
ลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่วัสดุเกิดการเเตกหัก จุดนี้เรียกวา ความเเข็งเเรง ณ จุดเเตกหักหรือ Fracture
strength ซึ่งสามารถคํานวณไดจาก คาเเรงกระทํา ณ จุดที่วัสดุเกิดการเเตกหักหารดวยพื้นที่หนาตัดเริ่มตน
ของชิ้นงาน ดังเเสดงในสมการที่ 8
σ fracture =

Pfracture
A0

… (8)

1.2.5 ความเครียด ณ จุดแตกหัก (Fracture strain, ε f )
คา Fracture strain สามารถหาไดจากกราฟความสัมพันธ Stress-strain โดยการลากเสนขนานกับ
เสนความชันของกราฟตรงจุดสุดทายที่เกิดการเเตกหักตามลําดับลงมาตัดกับเเกน x ระยะหางระหวางเสน
ขนานทั้งสองเสนตามเเกนนอนนี้เเสดงคา Fracture strain
1.2.6 ความยืดหยุนตัว (Tensile ductility)
คาความยืดหยุนตัวของชิ้นงาน (Tensile ductility) สามารถหาไดจากเปอรเซ็นตการยืดตัว (%
Elongation) หรือเปอรเซ็นตการลดลงของพี้นที่หนาตัดชิ้นงาน (%RA) ดังสมการ
% Elongation =

ΔL
× 100
L0

… (9)

และ
% RA =

โดยที่

Af

A0 − A f
A0

× 100 =

ΔA
× 100
A0

… (10)

คือ พื้นที่ภาคตัดขวางของชิ้นงานหลังการเเตกหัก

ในทางปฏิบัติเรามักใชคา %Elongation มากกวาเพราะสะดวกในการวัด ความเหนียวของวัสดุนี้
จะเปนตัวบอกความสามารถในการขึ้นรูป ถาวัสดุมีความเหนียวดี (%Elongation สูง) ก็สามารถนําไปขึ้น
รูป เชน รีด ตีขึ้นรูป ดึงเปนลวดไดงาย แตถามีความเหนียวต่ําหรือเปราะ (Brittle) ก็จะนําไปขึ้นรูปยาก
หรือทําไมได เปนตน

1.3 ลักษณะการแตกหักของชิ้นงาน (Fracture characteristic of the tested specimens)
สําหรับโลหะที่มีความยืดหยุนสูง (Ductile metals) โดยทั่วไปจะเเสดงการเเตกหักเเบบถวยเเละ
กรวย (Cup and cone) ดังเเสดงในรูปที่ 5 เมื่อพื้นที่หนาตัดของชิ้นงานเกิดการคอดลง (Necking) ภายหลัง
จากกราฟ Stress-strain ผานจุดสูงสุด ภายในบริเวณพื้นที่หนาตัดดังกลาวจะเกิดชองวางเล็กๆที่เรียกวา
Microvoid จํานวนมาก และ Microvoid ตางๆเหลานี้จะมีขนาดใหญขึ้นจนมาเชื่อมกันเกิดเปนรอยเเตก
ขนาดใหูบริเวณตรงกลางโดยมีระนาบของรอยเเตกตั้งฉากกับทิศทางเเรงดึง กอนชิ้นงานเกิดการเเตกหัก
จะมีการฟอรมตัวของรอยเเตกตามระนาบเเรงเฉือน (Shear plane) ขึ้นที่ขอบของชิ้นงานและเกิดการ
เชื่อมโยงของรอยเเตกทั้งสองเกิดเปนลักษณะการเเตกหักเเบบ Cup and cone ดังกลาว เมื่อเราสังเกตพื้นผิว
การเเตกหักดวยตาเปลาจะเห็นเปนสีเทาเนื่องจากเปนพื้นผิวที่ขรุขระ ดังเเสดงในรูปที่ 6 การเเตกหักเเบบ
Ductile fracture นี้จะมีการดูดซับพลังงานระหวางการเเตกหักคอนขางมากเพราะระหวางการเเตกหักจะ
เกิดการเปลี่ยนรูปเเบบพลาสติกอยางเห็นไดชัด ชิ้นงานจึงมักมีคา Tensile ductility ที่คอนขางดี

Cup

Cone

รูปที่ 5: ลักษณะการแตกหักแบบถวยและกรวย (Cup and cone fracture) [3]
สําหรับโลหะที่มีความเปราะ (Brittle metals) จะมีลักษณะพื้นผิวการเเตกหักที่เรียบเเละแวววาว
ในบางกรณีอาจมองเห็นเปนกลุมของ Brittle facets ไดหากชิ้นงานมีขนาดของเกรน (Grain) ที่หยาบมาก
หรือหากเกรนของโลหะมีขนาดเล็ก เราสามารถตรวจสอบ Brittle facets ไดจากกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope :SEM) ดังแสดงในรูปที่ 7 การแตกหักแบบ

Brittle fracture นี้จะมีการดูดซับพลังงานระหวางการเเตกหักคอนขางนอย โดยสวนใหญวัสดุนั้นจะมีคา
Yield strength ที่คอนขางสูง เเละมีคา Tensile ductility ที่ต่ํา ซึ่งสังเกตุไดจากการที่ชิ้นงานเกิดการเปลี่ยน
รูปเเบบพลาสติกนอยนั่นเอง

รูปที่ 6

รูปที่ 7

ตารางที่ 2 Material property of steel ( ASTM A514 ) [4]

2. วัสดุและอุปกรณ (Materials and equipment)
2.1 ชิ้นงานทดสอบเเรงดึง
2.2 ไมโครมิเตอรหรือเวอรเนียคาลิปเปอร
2.3 เครื่องมือทดสอบ Universal testing machine
3. วิธีการทดลอง (Experimental procedure)
3.1 วัดขนาดชิ้นงานทดสอบเเรงดึงของอะลูมิเนียม เหล็กกลาเเละทองเหลือง บันทึกลงในตาราง
บันทึกผล พรอมทําเครื่องหมายเเสดงระยะของ Gauge length ของเเตละชิ้นงานเพี่อใชคํานวณหา
คา Stress เเละ Strain
3.2 นําชิ้นงานโลหะมาทดสอบเเรงดึงโดยใชเครื่องมือทดสอบ Universal testing machine (UTM)
ใหบันทึกขอมูล Load เเละ Extension เพื่อเเสดงผลในรูปของ Stress-strain curve
3.3 คํานวณหาคา Young’s modulus, Yield strength, Ultimate tensile strength, Fracture strain, %
Elongation ของเเตละชิ้นงานเเลวบันทึกลงในตารางบันทึกผล เพื่อวิเคราะหเเละเปรียบเทียบผล
การทดลอง
3.4 ศึกษาพื้นผิวการเเตกหักของชิ้นงาน โดยใชตาเปลาเเละวาดรูปประกอบการอธิบาย
3.5 วิเคราะหผลการทดลองและสรุปผล

4. ผลการทดลอง (Results)

Details
Gauge length (mm)
Width (mm)
Thickness (mm)
Cross-sectional area (mm2 )
Speed (mm/min)
Young's modulus (GPa)
Load at yield point (N)
Yield strength (MPa)
Maximum load (N)
Ultimate tensile strength (MPa)
% Elongation at Fracture
Fracture strain

Speciment 1
Formulation
Result

Speciment 2
Formulation Result

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบแรงดึงของวัสดุทางวิศวกรรม

• Engineering stress-strain curve of Speciment 1

อธิบายลักษณะของกราฟ Engineering stress-strain

• Engineering stress-strain curve of Speciment 2

อธิบายลักษณะของกราฟ Engineering stress-strain

5. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง (Discussion and conclusions)
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