
WEEK 8

Failure of Engineering Materials

• สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะและจ าแนกความแตกต่างระหว่างความ
เสียหายในรูปแบบต่าง ๆ ที่พบในงานทางวิศวกรรมได้

• นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องความเสียหายในงานวิศวกรรมไปสู่การ
เลือกใช้วัสดุในการออกแบบเพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสียหายได้
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TYPES OF MECHANICAL FAILURE

General types of mechanical failure
1. Excessive deformation
2. Buckling
3. Creep failure
4. Wear
5. Fracture due to static overload
6. Fatigue fracture
7. Stress corrosion cracking
8. Impact fracture
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TYPES OF MECHANICAL FAILURE

1. Failure from excessive deformation is usually due to

 Improper design

 Improper use
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2. Buckling
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Ref.: alert.air-worldwide.com
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3. Creep
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4. Wear
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Ref.: www.treadfirst.co.uk
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1. การป้องกันการสึกหรอที่นิยมมากที่สุด คือใช้สารหล่อลื่นในรูปของ ของเหลว 
เช่น Lubricant oil,ในรูปของ ของแข็ง เช่น graphite และเซรามิกส์ผง เพื่อ
จุดประสงค์ดังนี้
 ลดแรงเสียดทาน
 ระบายความร้อน
 ป้องกันการรั่วของแรงดัน
 ท าให้ผิวสะอาด ป้องกันการเกิดการกัดกร่อน

2. การเคลือบผิวแข็ง 
การชุบผิวแข็ง โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ชั้นของผิวแข็งมากจะต้องมีความบางมาก ส่วน
บริเวณที่รับแรงดันจะต้องมีพื้นที่ ที่สามารถรับแรงอัดได้ดี 

Wear control
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Fracture
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Fracture

Potential sites for crack:
 Discontinuities
 Heterogeneities
 Flaws
 Inclusions
 Microstructure defects: point defect/ line defect/ surface 

defect
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Cracks occur from
 Microstructural feature
 Processing defect
 Damage during service

Ref.: www.atomsinmotion.com
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Fracture
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Fatigue failures
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Fatigue loading and fatigue process
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Crack initiation

Crack propagation

Fracture

Fatigue failures



Fatigue strength

19

Ref.: http://www.haiyangshiyou.com/

Fatigue failures



Crack initiation
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www.materials-news.com http://practicalmaintenance.net

Fatigue failures

http://www.materials-news.com/2009/02/b-asically-fatigue-crack-propagation.html
http://practicalmaintenance.net/
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การกัดกร่อน (Corrosion) หมายถึง การสูญเสียเนื้อวัสดุเนื่องจากการที่วัสดุเกิดปฏิกิริยากับ
สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี หรือปฏิกิริยาทางกายภาพของโลหะ ซึ่ง
น าไปสู่การเสื่อมสภาพของวัสดุเหล่านั้น และก่อให้เกิดความเสียหายของวัสดุ ท าให้วัสดุไม่สามารถรับ
แรงหรือใช้งานได้ตามที่ออกแบบ

Corrosion



 การกัดกร่อน (Corrosion) ส่วนใหญ่มักเกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 
(Electrochemical reaction)

 ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี (Electrochemical reaction) คือ ปฏิกิริยาเคมีที่มี
การแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนระหว่างเซลล์ไฟฟ้าเคมี เป็นปฏิกิริยาแบบรีด๊
อกซ์ (Redox) คือ เกิดปฏิกิริยา Oxidation และ Reduction พร้อมกัน

Corrosion



Corrosion: Galvanic cell

• Oxidation เ ป็ น ป ฏิ กิ ริ ย า เ ค มี ที่ ขั้ ว 
Anode มีการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากสาร
ชนิดหนึ่งไปสู่สารอีกชนิดหนึ่ง (มีการเพิ่ม
เลขอ๊อกซิเดชั่น) อะตอมของโลหะสูญเสีย
อิเล็กตรอน

• Reduction เ ป็ น ป ฏิ กิ ริ ย า เ ค มี ที่ ขั้ ว 
Cathode สารมีการรับอิเล็กตรอน (มีการ
ลดเลขออ๊กซเิดชั่น)



Standard electrode potential

Corrosion: Galvanic cell



Corrosion: Galvanic cell



Corrosion of iron in water containing oxygen

Corrosion: Single metal cell



Types of corrosion

 General corrosion
 Galvanic corrosion
 Crevice corrosion
 Pitting corrosion
 Intergranular corrosion



General corrosion

Uniform or general attack corrosion



Galvanic corrosion

Brass
Steel



Crevice corrosion

Anode

Cathode



Crevice corrosion



Pitting corrosion



Intergranular corrosion

For example, unstabilized stainless steels at the temperature of 550-850°C.



Combined action of stress and corrosion

 Stress corrosion cracking
 Corrosion fatigue
 Erosion corrosion
 Cavitation corrosion
 Fretting corrosion



Stress corrosion cracking

• Stress corrosion cracking (SCC) is 
the growth of cracks in a 
corrosive environment. 

• Corrosion attacks locally at the 
cracks (not the whole surface).

• The fracture from SCC can be 
either intergranular or  
transgranular.



Corrosion fatigue

• Corrosion fatigue occurs with structures carrying fatigue load 
in the corrosive environment.

• Corrosion attacks locally at the fatigue cracks.



Erosion corrosion

• Thinning or removal of surface 
films by rapidly flowing solutions 
results in accelerated corrosion, 
called erosion-corrosion.  

• The attack is accelerated at 
elbows, tube constrictions, burrs, 
and other structural features 
that alter flow direction or 
velocity, and increase 
turbulence.



Cavitation corrosion

Cavitation-corrosion is particular form of erosion caused by the "implosion" 
of gas bubbles on a metal surface. It is often associated with sudden 
variations in pressure related to the hydrodynamic parameters of the fluid 
(e.g. hydraulic turbine blades, propellors, stirrer blades, etc.).



Fretting corrosion

• Fretting corrosion refers to corrosion damage at the asperities of 
contact surfaces. 

• Pits or grooves and oxide debris characterize this damage, typically 
found in machinery, bolted assemblies and ball or roller bearings.


