รายงานฉบับสมบูรณ์
เรื่อง การปลูกฟิ ล์ มบาง TiWN บนเหล็กกล้ าเครื่องมือ
เพือ่ ยืดอายุการใช้ งาน
TiWN film on tool steels for prolong life

โดย
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บทคัดย่ อภาษาไทย
ฟิ ล์มไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์ถูกปลูกลงบนซิลิกอนระนาบ (100) และเหล็กกล้าเครื่ องมือด้วย
กระบวนการฉาบโลหะแมกนีตรอนระบบสองหัวแบบไม่ดุล ที่มีโลหะไททาเนียมและทังสเตน
บริ สุทธิ์เป็ นเป้ าภายใต้บรรยากาศอาร์กอนและไนโตรเจน
ความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนถูก
ปรับตั้งแต่ 0 ถึง 9% ของปริ มาณแก๊สในภาชนะสุ ญญากาศ ขณะที่กระแสแมกนีตรอนของขั้วโลหะ
ไททาเนียมและทังสเตนคงที่ คือ 0.6 แอมแปร์ และ 0.1 แอมแปร์ ตามลําดับ ผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนส่งผลอย่างมากต่อองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างของผลึก
และความต้านทานแผ่นฟิ ล์ม โดยค่าความต้านทานแผ่นของฟิ ล์มไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์มี
แนวโน้มมากขึ้นตามความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนที่เพิ่มขึ้น จาก 5.3 ถึง 11.0 โอห์ม/ตาราง
เอกซเรย์สเปกโทรสโกปี แบบกระจายพลังงานแสดงสัดส่ วนของไนโตรเจนในฟิ ล์มเพิ่มขึ้นเมื่อเพิม่
ความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนโดยสัดส่ วนไนโตรเจนในฟิ ล์มมีค่า 19% โดยอะตอม เมื่อความดัน
ย่อยของแก๊สไนโตรเจนเป็ น 9% ของปริ มาณแก๊สโครงสร้างของฟิ ล์มเป็ นลูกบาศก์แบบกลางหน้า
โซเดียมคลอไรด์ของสารละลายของแข็ง TixWYNZ ของฟิ ล์มที่มีส่วนประกอบของไนโตรเจนอยู่
ระหว่าง 10%ถึง19% โดยอะตอม นาโนอินเดนเทชันแสดงผลว่า ฟิ ล์มที่ปลูกที่ความดันย่อยของ
แก๊สไนโตรเจน 9% ของปริ มาณแก๊สและอบที่ 200 C มีความแข็งสูงสุ ดและโมดูลสั สูงสุ ด ที่ 82.07
GPa และ 465.9482 GPa ตามลําดับ สมบัติเชิงกลสามารถถูกพัฒนาโดยการอบหลังการปลูกฟิ ล์ม

iii

บทคัดย่ อภาษาอังกฤษ
Titanium tungsten nitride films on Si (100) and steel were grown by dual unbalanced magnetron
sputtering with pure Ti and W target under argon/nitrogen atmosphere. The nitrogen partial
pressure was varied from 0 to 9% of total gas in the vacuum chamber while the magnetron current
of Ti and W was kept constant, 0.6 A and 0.1 A respectively. The results showed that the nitrogen
partial pressure strongly affected on composition, crystal structure and sheet resistance. The sheet
resistance of Ti-W-N films tended to increase with addition nitrogen partial pressure from 5.3 to
11.0 /square. Energy dispersive x-ray analysis (EDX) showed that the nitrogen partial pressure
improved nitrogen concentration in films. The nitrogen concentration value 19 at. % when the
nitrogen partial pressure was 9% of total gas. FCC NaCl phase, probably solid solution TixWYNZ
was presented in the films with a nitrogen concentration between 10 at.% to 19 at.%. The nanoindentation showed that the films grown at a 9% nitrogen partial pressure and annealed at 200 C
had the highest hardness and reduced modulus at 82.07 GPa and 465.9482 GPa, respectively. The
mechanical properties of films can be improved by a post-annealing heat treatment.

iv

คํานํา
เมื่อวัสดุมีการใช้งานเป็ นเวลานาน วัสดุหรื อชิ้นงานเกิดการเสี ยดสี ระหว่างการใช้งาน หรื อทํา
ปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็ นออกไซด์ของโลหะ ทําให้เกิดเป็ นสนิม วิธีการที่ยดื อายุการใช้งานของ
วัสดุอย่างหนึ่งคือ การเคลือบสารที่มีลกั ษณะเป็ นชั้นเคลือบบางที่เรี ยกว่า ฟิ ล์มบาง โดยการเคลือบมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงชิ้นงานให้เป็ นไปตามต้องการ
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการเคลือบฟิ ล์มบางมีความสําคัญในอุตสาหกรรมเพราะเป็ นการ
เคลือบชิ้ นงานให้มีคุณสมบัติพิเศษจากเดิม เช่น ทําให้ชิ้นงานมีความแข็งมากขึ้น ลดสัมประสิ ทธิ์
แรงเสี ยดทานของชิ้นงาน ลดอัตราการสึ กกร่ อนและกัดกร่ อนของชิ้นงาน ซึ่งเป็ นการยืดอายุการใช้
งานของวัสดุ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการยืดอายุการใช้งานของวัสดุโดยการ
เคลือบฟิ ล์มบาง
ปัจจุบนั ความต้องการฟิ ล์มเคลือบแข็งที่ปลูกด้วยกระบวนการทางฟิ สิ กส์ อาทิ เช่น ฟิ ล์มไน
ไตรด์ ฟิ ล์มคาร์ไบด์ หรื อ ฟิ ล์มคาร์ไบไนไตรด์ของไททาเนียม โครเมียม หรื อ อลูมิเนียม และสาร
อื่นๆ นิยมนํามาเคลือบชิ้นงาน เพื่อพัฒนาสมบัติเชิงกลของชิ้นงานเช่น ลดสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยด
ทาน การสึ กกร่ อน การกัดกร่ อน เป็ นต้น เป็ นการยืดอายุการใช้งานของชิ้นงานและเป็ นการลด
ค่าใช้จ่ายในขบวนการผลิต จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าฟิ ล์มที่มีทงั สเตนเป็ นส่วนประกอบที่ถูก
ผลิตด้วยกระบวนการการฉาบด้วยโลหะแมกนีตรอน
เป็ นหนึ่งในทางเลือกของการสร้างฟิ ล์ม
เคลือบแข็งทังสเตนไนไตรด์และทังสเตนคาร์ไบด์ การเพิ่มธาตุที่สามเข้าไปในระบบการปลูกฟิ ล์ม
เพื่อพัฒนาการเกิดออกซิเดชันของทังสเตนไนไตรด์จึงเป็ นที่นิยมนํามาพัฒนาใช้เคลือบชิ้นงาน
สําหรับเครื่ องมือตัด หนึ่งธาตุที่นิยมนํามาเติม คือ ธาตุไททาเนียม งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์
พัฒนาการการปลูกฟิ ล์มไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์ ฟิ ล์มที่สงั เคราะห์ได้นาํ มาวิเคราะห์ ความ
ต้านทานแผ่น องค์ประกอบทางเคมี และโครงสร้างผลึกของฟิ ล์มบางไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์ที่
ขึ้นกับความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน

คณะนักวิจยั
กุมภาพันธ์ 2557
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บทที่ 1
บทนํา
งานวิจยั นี้เป็ นรายงานการทดลองเรื่ องการปลูกฟิ ล์มบาง TiWN บนเหล็กกล้าเครื่ องมือเพื่อ
ยืดอายุการใช้งาน ในบทนํานี้ ผูว้ ิจยั บรรยายถึงความเป็ นมาและความสําคัญของการวิจยั ภาพรวม
ของระเบียบวิธีวิจยั นิยามศัพท์ที่ใช้ และประโยชน์ที่ได้รับ

ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาทีท่ าํ การวิจยั
ปัจจุบนั เมื่อวัสดุมีการใช้งานเป็ นเวลานาน วัสดุหรื อชิ้นงานเกิดการเสี ยดสี ระหว่างการใช้
งาน หรื อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็ นออกไซด์ของโลหะ ทําให้เกิดเป็ นสนิม วิธีการที่ยดื อายุ
การใช้งานของวัสดุอย่างหนึ่งคือ การเคลือบสารที่มีลกั ษณะเป็ นชั้นเคลือบบางที่เรี ยกว่า ฟิ ล์มบาง
โดยการเคลือบมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงชิ้นงานให้เป็ นไปตามต้องการ
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีการเคลือบฟิ ล์มบางมีความสําคัญในอุตสาหกรรมเพราะเป็ นการ
เคลือบชิ้นงานให้มีคุณสมบัติพิเศษจากเดิม เช่น ทําให้ชิ้นงานมีความแข็งมากขึ้น ลดสัมประสิ ทธิ์
แรงเสี ยดทานของชิ้นงาน ลดอัตราการสึ กกร่ อนและกัดกร่ อนของชิ้นงาน ซึ่งเป็ นการยืดอายุการใช้
งานของวัสดุ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ได้เล็งเห็นความสําคัญของการยืดอายุการใช้งานของวัสดุโดยการ
เคลือบฟิ ล์มบางลง

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจยั :
1 ศึกษาภาวะที่เหมาะสมสําหรับการปลูกฟิ ล์มบางบนชิ้นงานเหล็กกล้าโดยกระบวนการฉาบ
ด้วยโลหะ
2 วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของชิ้นงานที่ผา่ นการเคลือบฟิ ล์มบาง
3 ได้ฟิล์มต้นแบบเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม

ขอบเขตของโครงการวิจยั
การวิจยั นี้จะทําการปลูกฟิ ล์มบาง TiWN ที่ภาวะต่างๆ เพือ่ หาภาวะที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน
การปลูกฟิ ล์ม และหาอัตราส่วนของ Ti และ W ที่เคลือบบนชิ้นงานเพือ่ นําไปประยุกต์ใช้ในเชิง
พาณิ ชย์ ซึ่งสมบัติต่างๆของฟิ ล์มจะถูกวิเคราะห์ดว้ ยวิธีต่างๆ ต่อไปนี้ โครงสร้างทางเคมีของ
ฟิ ล์มจะถูกวิเคราะห์ดว้ ยเอกซเรย์สเปกโทรสโกปี แบบกระจายพลังงาน (Energy dispersive
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spectroscopy) โครงสร้างของผลึก วิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ (X-ray
diffraction) ลักษณะพื้นผิวและความขรุ ขระด้วยวิธี AFM (Atomic Force Microscope) ลักษณะ
ของฟิ ล์มในภาคตัดขวางด้วย SEM (Secondary electron microscopy) ความแข็งและความ
ยืดหยุน่ ด้วยวิธี Nanoindentation

นิยามศัพท์
กระบวนการฉาบด้ วยโลหะ เป็ นกระบวนการที่ใช้เคลือบฟิ ล์มบางบนชิ้นงานหรื อ
วัสดุรองรับ ซึ่งเกิดขึ้นภายในระบบสุ ญญากาศ โดยจ่ายแหล่งจ่ายพลังงานเข้าไป
เพื่อให้แก๊สแตกตัวและเปลี่ยนเป็ นสถานะพลาสมา หลังจากนั้นอนุภาคพลังงานสู ง
วิ่งเข้าชนเป้ า ถ้าเป็ นไอออนของแก๊สไวปฎิกิริยา ไอออนจะเข้าทําปฎิกิริยากับ
พื้นผิวของเป้ า ในขณะเดียวกันไอออนของแก๊สเฉื่ อยจะวิ่งเข้าชนเป้ า แล้วทําให้
อนุภาคที่อยูท่ ี่ผวิ ของโลหะหลุดออก แล้วก่อตัวเป็ นฟิ ล์มบนชิ้นงาน หรื อวัสดุ
รองรับ

รู ปที่ 1.1 ไดอะแกรมของกระบวนการสปัตเตอริ ง
เหล็กกล้ าเครื่องมือ (tool steels)
เหล็กกล้าเครื่ องมือ คือ เหล็กกล้าที่ใช้ทาํ เครื่ องมือขึ้นรู ปโลหะเป็ นส่ วนใหญ่ รวมทั้ง เหล็ก
โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
เหล็กกล้าเครื่ องมือจัดเป็ นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนและธาตุผสมอื่นใน
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ปริ มาณสู ง เพื่อให้มีความสามารถในการชุบแข็งสูง ความเหนียว ความต้านทานการสึ กหรอ
รักษาความแข็งไว้ที่อุณหภูมิสูง
โลหะไนไตรด์ ฟิล์ม
เป็ นฟิ ล์มที่ประกอบด้วยโลหะและอโลหะทําพันธะกันอยูโ่ ดยเป็ นการผสมระหว่างพันธะโลหะ
โควาเลนต์ และไอโอนิกทําให้เกิดคุณสมบัติที่โดดเด่นของโลหะไนไตรด์ฟิล์ม คือ ความแข็งสูง จุด
หลอมเหลวสูง ทนต่อกรดและมีความเสถียรทางเคมี และไม่เป็ นอันตรายต่อมนุษย์

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
ได้ความรู ้ ใหม่เกี่ ยวกับฟิ ล์มบางที่ใช้เคลือบผิววัสดุ เพื่อยืดอายุการใช้งานของวัสดุ รองรั บ
(Substrate) ซึ่ งจะนําไปสู่ การตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ ซึ่ งย่อมมีผล
ต่อการยกระดับมาตรฐานงานวิจยั พื้นฐานและงานวิจยั ประยุกต์ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตและสร้างชิ้นส่ วนอะไหล่
ในบทต่อไปผูว้ ิจยั จะกล่าวถึง ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กรอบความคิด และงานวิจยั ในอดีต
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงทดลองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปลูกฟิ ล์มด้วยวิธีการฉาบด้วย
โลหะ ซึ่งเป็ นหนึ่งในหลายกระบวนการที่สามารถปลูกฟิ ล์มได้ ผูว้ ิจยั กล่าวถึงกระบวนการเกิดฟิ ล์ม
โดยวิธีการฉาบด้วยโลหะเป็ น อันดับแรก จากนั้นเริ่ มเข้าสู่วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในอดีต

ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1 การฉาบด้ วยโลหะ
การฉาบด้วยโลหะเป็ นกระบวนการที่นิยมใช้ในการปลูกฟิ ล์มบาง ซึ่งการฉาบด้วยโลหะ
ประยุกต์ใช้กบั สารกึ่งตัวนํา ตัวบันทึก อุตสาหกรรมรถยนต์ การผลิตเซนเซอร์ กระจกสวยงาม
เครื่ องมือทางแสงและอื่นๆอีกมากมาย วัสดุที่มีจุดหลอมเหลวสูงเช่นเซรามิก สามารถปลูกได้ยาก
ด้วยกระบวนการอื่น แต่สามารถปลูกได้ง่ายด้วยกระบวนการการฉาบด้วยโลหะ กระบวนการฉาบ
ด้วยโลหะเกิดจากอะตอมของเป้ าถูกระดมยิงด้วยไอออนที่มีพลังงานสูง ขณะเป้ าถูกระดมยิงนั้น มี
การแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตัมระหว่างไอออนและอะตอมของเป้ าโลหะ ถ้าระดับพลังงาน
ของอะตอมของเป้ าโลหะมีพลังงานมากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม อะตอมของเป้ าจะ
หลุดออกมาและก่อเกิดเป็ นฟิ ล์มที่ซบั สเตรต รู ปที่ 2.1 แสดงกระบวนการการฉาบด้วยโลหะพื้นฐาน
เป้ าจะถูกต่อกับแหล่งกําเนิดไฟฟ้ ากระแสตรง ซับสเตรต สามารถถูกต่อสายดิน ไบแอส และ
สามารถให้ความร้อนด้วยอุณหภูมิที่เฉพาะได้ โดยจะตั้งอยูต่ าํ แหน่งซับสเตรต ตรงข้ามกับเป้ า
หลังจากที่ระบบถูกทําให้เป็ นสุ ญญากาศ แก๊สเฉื่อยโดยเฉพาะอาร์กอนถูกปล่อยเข้าไปในระบบ เมื่อ
ศักย์ไฟฟ้ าที่เป็ นขั้วลบถูกจ่ายให้กบั เป้ า ถ้าในระบบมีพลังงานสูงพอจะทําให้แก๊สถูกทําให้แตกตัว
เป็ นไอออน (ArAr+ +e-) เป้ าจะถูกระดมยิงด้วยไอออนบวก จากนั้นอะตอมที่เป็ นกลางโดยส่ วน
ใหญ่ถูกทําให้กระเด็นออกจากผิวของเป้ า และมีพลังงานเพียงพอที่จะก่อเกิดเป็ นฟิ ล์มบนฐานซับส
เตรต
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รู ปที่ 2.1 แสดงการเกิดขบวนการการฉาบด้วยโลหะอย่างง่าย

2.2 ปฏิกริ ิยาระหว่ างไอออนกับผิวของเป้า
เมื่อไอออนระดมยิงที่เป้ า สามารถเกิดปรากฎการณ์ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ไอออนหรื ออะตอมที่เป็ นกลางสะท้อนออกจากผิวเป้ า
2. อิเล็กตรอนทุติยภูมิถูกปลดปล่อยจากเป้ าเนื่องจากการระดมยิง
3. อะตอมของเป้ าที่ถูกสปัตเตอร์
4. ไอออนถูกฝังในเป้ าโดยปราศจากการที่อะตอมของเป้ ากระเจิงออก
ปฏิกิริยาแต่ละประเภทขึ้นกับชนิดของไอออน (มวล, ประจุ) ธรรมชาติของอะตอมที่ผวิ
และพลังงานของไอออน ปฏิกิริยาระหว่างไอออนและอะตอมของเป้ านําไปสู่กระบวนการฉาบด้วย
โลหะ โมเมนตัมของอนุภาคพลังงานสูงถูกถ่ายเทไปยังอะตอมของเป้ า ทําให้อะตอมของเป้ ามี
พลังงานพียงพอทําให้หลุดออกจากผิวเป้ า
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รู ปที่ 2.2 ขบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่ผวิ เป้ า [1]
การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแสดงดังรู ป 2.2 [1] มีเหตุการณ์การเกิดหลักสามขบวนการ ขบวนการ
แรกไอออนที่มีระดมยิงที่มีพลังงานตํ่าพุง่ ชนอะตอมที่ผวิ เป้ าและถ่ายเทพลังงานไปยังอะตอม
ด้านข้าง หลังจากนั้นอะตอมที่ถูกสปัตเตอร์ถูกกระเจิงจากเป้ า อีกขบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้ คือ
อะตอมที่ถูกชนครั้งแรกจะเกิดการชนอีกหลายครั้งก่อนที่จะถ่ายเทโมเมนตัม และขบวนการสุ ดท้าย
คือ อะตอมที่ถูกชนครั้งแรกจะไปชนกับอะตอมที่พ้นื ผิวแล้วกิดกระบวนการฉาบด้วยโลหะ

2.3 การฉาบด้ วยโลหะแมกนีตรอน
การฉาบด้วยโลหะอย่างง่ายเป็ นที่ใช้อย่างแพร่ หลายสําหรับการปลูกฟิ ล์มบาง [2] แต่การฉาบด้วย
โลหะ อย่างง่ายมีจอ้ จํากัดคือ การเกิดกระบวนการแตกตัวเป็ นไอออนในพลาสมาตํ่าและผลของ
ความร้อนที่เกิดที่ซบั สเตรตสู ง แมกนีตรอนถูกนํามาใช้ในกระบวนการการฉาบด้วยโลหะเพื่อเพิ่ม
การแตกตัวเป็ นไอออน เทคนิคนี้เรี ยกว่า การฉาบด้วยโลหะแมกนีตรอน แมกนีตรอนประกอบด้วย
2 ขั้ว ขั้วแรกอยูท่ ี่แกนกลางของเป้ า ส่ วนขั้วที่สองเป็ นแม่เหล็กวงแหวนที่อยูร่ อบนอกของเป้ า
สนามแม่เหล็กจะจํากัดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนให้อยูใ่ กล้ๆเป้ า ซึ่งปรากฏการณ์น้ ีทาํ ให้เพิ่มการ
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แตกตัวเป็ นไอออนและความหนาแน่นของพลาสมาบริ เวณใกล้ผวิ เป้ า การเพิ่มของการแตกตัวเป็ น
ไอออนเป็ นการเพิ่มการระดมยิงของไอออนที่ผวิ เป้ า ส่ งผลให้อตั ราการการฉาบด้วยโลหะที่ผวิ สูง
กว่าการฉาบด้วยโลหะอย่างง่าย


ให้อิเล็กตรอนมีความเร็ ว v เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก B โดยทํามุมกับสนามแม่เหล็ก B
อิเล็กตรอนเกิดแรงกระทําเนื่องจากสนามแม่เหล็ก Bev sin  ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ถ้าไม่มีการ
ชนเกิดขึ้น อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็ นวงกลม โดยมีรัศมีดงั แสดง
me (v sin  ) 2
 Bev sin 
r

or

,

me v sin 
 r,
Be

(2.1)
(2.2)



ในขณะที่ความเร็ ว v cos  ขนานกับสนามแม่เหล็ก B การเคลื่อนที่เป็ นแบบเกลียว

a

b
c
รู ปที่ 2.3 แสดงลักษณะของแมกนีตรอน 3 ชนิด [3]

แมกนีตรอนแบ่งออกเป็ นสามชนิด ดังรู ปที่ 2.3 [3] a)แมกนีตรอนไม่ดุลชนิดที่ 1 b)แมกนีตรอนดุล,
c) แมกนีตรอนไม่ดุลชนิดที่ 2 สําหรับแมกนีตรอนดุลแม่เหล็กที่แกนกลางและแม่เหล็กวงแหวนมี
ความเข้มสนามแม่เหล็กเท่ากัน พลาสมาจะกระจายตัวจํากัดบริ เวณผิวเป้ า ถ้าฟิ ล์มก่อเกิดบนซับส
เตรตบริ เวณนี้ ตัวฟิ ล์มจะถูกไอออนระดมยิงขณะก่อเกิดฟิ ล์ม ซึ่งการถูกไอออนระดมยิงมีผลกับ
โครงสร้างและสมบัติของฟิ ล์ม สําหรับแมกนีตรอนไม่ดุลชนิดที่ 1 แม่เหล็กที่แกนกลางมีความเข้ม
สนามแม่เหล็กมากกว่าแม่เหล็กวงแหวน ในกรณี น้ ีเส้นสนามแม่เหล็กจะพุง่ ไปยังผนังของภาชนะ
สุ ญญากาศและความหนาแน่นของพลาสมาบริ เวณซับสเตรตตํ่า ซึ่งกรณี เช่นนี้แมกนีตรอนชนิดนี้ไม่
นิยมนํามาใช้เนื่องจากกระแสไอออนที่ซบั สเตรตตํ่า สําหรับแมกนีตรอนไม่สมดุลชนิดที่ 2แม่เหล็ก
วงแหวนมีความเข้มสนามแม่เหล็กมากกว่าแม่เหล็กแกนกลาง เส้นสนามแม่เหล็กอยูใ่ กล้ข้ วั แม่เหล็ก
แกนกลางและแม่เหล็กวงแหวน และบางเส้นพุง่ ไปยังซับสเตรต ดังนั้นอิเล็กตรอนทุติยภูมิสามารถ
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เคลื่อนที่ไปตามเส้นสนามแม่เหล็ก ส่ งผลให้พลาสมาไปยังซับสเตรต กระแสไอออนไปยังซับส
เตรตในปริ มาณสู งโดยไม่ตอ้ งใช้การไบแอส นอกจากนี้ กระแสไอออนที่ไปยังซับสเตรตและอัตรา
การเคลือบฟิ ล์มแปรโดยตรงกับกระแสเป้ า ดังนั้นอัตราส่ วนไอออนต่ออะตอมที่ถึงซับสเตรตคงที่
พร้อมกับการเพิม่ ขึ้นกับอัตราการเคลือบฟิ ล์ม

2.4 การฉาบด้ วยโลหะไวปฏิกริ ิยา
ในกระบวนการฉาบด้วยโลหะที่มีเป้ าโลหะและใช้แก๊สเฉื่อยในระบบ ฟิ ล์มโลหะสามารถเกิดขึ้น
ได้ แต่ถา้ ในระบบประกอบด้วยแก๊สไวปฏิกิริยา เช่น ออกซิเจน ไนโตรเจน และ มีเทน ปฏิกิริยา
ระหว่างเป้ าและแก๊สเกิดขึ้นเรี ยก การฉาบด้วยโลหะไวปฏิกิริยา [4] เป้ าโลหะสามารถถูกสปัตเตอร์
กับแก๊สไวปฏิกิริยา และก่อเกิดเป็ นฟิ ล์มประกอบ การฉาบด้วยโลหะไวปฏิกิริยา สามารถเกิดจาก
เป้ าประกอบ ที่ความดันสู งปฏิกิริยาระหว่างอะตอมที่ถูกสปั ตเตอร์กบั ก๊าซไวปฏิกิริยาสามารถเกิดที่
พลาสมาได้ แต่สาํ หรับความดันปกติ (3-30 มิลลิทอร์) ปฏิกิริยาเคมีสามารถเกิดได้ทวั่ ไปที่ผวิ ของ
เป้ าหรื อผิวของซับสเตรต เมื่อสารประกอบก่อเกิดที่เป้ า อัตราการเกิดการฉาบด้วยโลหะจะลดลง
และความดันย่อยของแก๊สไวปฏิกิริยาจะเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ ว เป้ ามีสถานะ “poisioned” ซึ่งปัญหานี้
สามารถแก้ได้โดยการใช้ความดันย่อยของแก๊สไวปฏิกิริยา
ระหว่างการฉาบด้วยโลหะไวปฏิกิริยา ฟิ ล์มเกิดจากโลหะของแข็งเกิดการเจือปนกับธาตุไว
ปฏิกิริยา ส่ วนประกอบหรื อเป็ นการผสมกัน เงื่อนไขสําหรับการเกิดฟิ ล์มส่ วนประกอบแสดงดังรู ป
ที่ 2.4 [5] ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันรวม (P) และอัตราการไหลของแก๊สไวปฏิกิริยา
(Qr) ถ้าแก๊สเฉื่ อยอย่างเช่น อาร์กอน เป็ นแก๊สเดียวในระบบ ความดันรวมจะขึ้นกับอัตราการไหล
ของแก๊สเฉื่อย ดังแสดงตามเส้นประ ขณะที่ Qi เพิ่มขึ้น P มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราสูบของ
ปั๊มคงที่ เมื่อแก๊สไวปฏิกิริยา อย่างเช่น ไนโตรเจน ถูกปล่อยในระบบ อัตราการไหลเพิ่มขึ้นจาก Qr
(0) ในตอนแรกความดันรวมคงที่ตอนเริ่ มต้นเพราะแก๊สไวปฏิกิริยาทําปฏิกิริยากับเป้ าและเปลี่ยน
จากสถานะแก๊ส ตามสถานะ A ในขั้นตอนนี้ฟิล์มยังไม่ก่อเกิดแต่สดั ส่ วนอะตอมของแก๊สไว
ปฏิกิริยาในเป้ าโลหะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการไหลของแก๊สไวปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น ขณะที่อตั รา
การไหลเพิ่มขึ้นจนถึงจุดอัตราการไหลวิกฤติ Q*r ความดันรวมเพิ่มขึ้นจนความดัน P1 ถ้าการฉาบ
ด้วยโลหะไวปฎิกิริยาไม่เกิดขึ้น ความดันรวมเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ P3 ที่จุดสมดุลของ P อัตราการ
เปลี่ยนของ Qr ที่ข้ ึนกับ P สามารถเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในแนวเส้นตรงได้ ดังในสถานะ B ถ้า Qr ลดลง
ถึงระดับหนึ่งความดันจะถึงความดันเริ่ มต้น
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System pressure (P)

P3
P1
(P-Qi)
P2

B

P0
A

Qr(0)

Qr*

Reactive Gas Flow (Qr)

ก)
Cathode voltage
Metal

Compound

Reactive gas flow

ข)
รู ปที่ 2.4 กราฟระหว่างการเกิดการฉาบโลหะไวปฏิกิริยา [6] ก) กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดันของระบบกับอัตราการไหลของแก๊สขณะเกิดการฉาบโลหะไวปฏิกิริยา ข) กราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ของแคโทดกับอัตราการไหลของแก๊สไวปฏิกิริยาที่กระแส
ไอออนคงที่
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การเปลี่ยนสถานะจาก A เป็ นสถานะ B เกิดขึ้นเพราะการก่อเกิดของสารประกอบบนผิวเป้ าโลหะ
เมื่อไอออนบวกระดมยิงกับเป้ าสารประกอบ อิเล็กตรอนทุติยภูมิจะถูกปลดปล่อยมากกว่าอะตอม
ของเป้ าโลหะ ปรากฏการณ์น้ ีทาํ ให้ความเข้มของพลาสมาในสถานะ B มีค่าน้อยกว่าในสถานะ A
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ที่จ่ายให้เป้ ากับอัตราการไหลของแก๊สไวปฏิกิริยา แสดงดัง
รู ปที่ 2.4

2.5 ขบวนการชนกันของสองอนุภาค
ในพลาสมา การชนระหว่างอิเล็กตรอนและอนุภาคอื่นทั้งหมด (ประจุหรื อกลาง) การชน
แบบยืดหยุน่ หรื อไม่ยดื หยุน่ ขึ้นกับพลังงานภายในที่ถูกอนุรักษ์ ในการชนแบบยืดหยุน่ อะตอม
ทั้งหมดไม่อยูใ่ นสถานะกระตุน้ พลังงานจลน์และโมเมนตัมคงที่ [6] ผลของการชนแบบยืดหยุน่
สามารถแสดงได้ดงั สมการ

M1


v1

M2

รู ปที่ 2.5 รู ปแสดงการเกิดการชนระหว่างสองอนุภาค

E2
4M 1 M 2

cos 2 
2
E1 ( M 1  M 2 )

,

(2.3)
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เมื่อ M 1 , M 2 และ E1 , E 2 เป็ นมวลและพลังงานตามลําดับ รู ปที่ 2.5 แสดงรู ปการชนของสอง
อนุภาค
ให้

M2

เป็ นมวลของอนุภาคเป็ นกลางในขณะที่

ความเร็ ว v1 โดยทํามุม  ขณะเกิดการชน เทอม

M1

เป็ นมวลของอนุภาคที่เคลื่อนที่ดว้ ย

4M 1 M 2
(M 1  M 2 ) 2

เป็ นพลังงานที่ถ่ายเทระหว่างการ

ชน ขณะอิเล็กตรอนชนโมเลกุลของแก๊ส M 1 (มวลอิเล็กตรอน) มีค่าน้อยกว่า M 2 (มวลแก๊ส) ดังนั้น
พลังงานที่ถ่ายเทคือ

4M 1
M2

ดังนั้นพลังงานจลน์เพียงบางส่ วนถ่ายเทขณะเกิดการชน

ในการชนแบบไม่ยดื หยุน่ พลังงานจลน์ของอิเล็กตรอนสามารถถ่ายเทไปยังอนุภาคที่หนัก
กว่า ดังนี้

U
1
M 1v12
2



M2
cos 2  ,
(M 1  M 2 ) 2

(2.4)

เมื่อ U คือ การเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน
v1

คือ ความเร็ วต้นของอนุภาค 1

2.6 การก่ อตัวของฟิ ล์ ม
ในขบวนการเกิดฟิ ล์ม ดังรู ปที่ 2.6 [6] ฟลักซ์ของอนุภาคที่ถูกสปั ตเตอร์ถึงที่ซบั สเตรต ใน
กระบวนการ A จากนั้นอนุภาคเคลื่อนที่บนซับสเตรต หรื อ สะท้อนกลับ ดังแสดงในกระบวนการ B
ถ้าเกิดการรวมตัวระหว่างอนุภาค จะเรี ยกว่า “คลัสเตอร์” ซึ่งมีการเคลื่อนตัวน้อยกว่าและมีความ
เสถียรมากกว่าอะตอมเดี่ยว ดังในกระบวนการ C ขณะที่อะตอมที่ถูกสปัตเตอร์มาถึง อะตอมเกาะตัว
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กัน 3 อะตอมหรื อ 4 อะตอม หรื อมากกว่านั้น ซึ่งขบวนการนี้เรี ยกว่า การเกิดนิวเคลียสผลึก ดัง
แสดงใน D, E และ F ตามลําดับ จากนั้นคลัสเตอร์ที่มีขนาดแน่นอน เรี ยกว่า “เกาะ” จะก่อตัวขึ้น
ระหว่างกระบวนการเกิดเกาะ แต่ละเกาะเป็ นผลึกเดี่ยวเมื่อซับสเตรตเป็ นผลึกเดี่ยว เช่น ซิลิกอน แต่
ถ้าซับสเตรตเป็ นพหุผลึก ทิศทางของแต่ละเกาะไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นฟิ ล์มมีลกั ษณะ
พหุ ผลึก เมื่อแต่ละเกาะเข้ามาใกล้ซ่ ึงกันและกัน จะเกิดอันตรกิริยาระหว่างกัน ซึ่งขบวนการนี้
เรี ยกว่า “การเชื่อมติด” ดังแสดงในขบวนการ G จากการสังเกตจากกล้องจุลทรรศน์ของส่ องผ่าน
เกาะแสดงลักษณะเหมือนของเหลว หลายครั้งพบว่ามีการหมุนทิศทางผลึกใหม่ เนื่องจากการ
แข่งขันระหว่างโครงสร้างของเกาะ ขบวนการเชื่อมติดจะดําเนินการจนกระทัง่ ได้ฟิล์มเต็มพื้นที่ ดัง
แสดงในกระบวนการ H
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ฟิ ล์มบาง

Substrate

A

B
Island of Atoms

C

D

Islands Growing

Cross-Section

Islands

Substrate

E

F

G

H
รู ปที่ 2.6 ขบวนการการก่อเกิดฟิ ล์มบาง [6]
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2.7 ผลของไบแอสต่ อการเคลือ่ นทีบ่ นพืน้ ผิว
พลาสมาประกอบด้วยไอออนที่เป็ นบวกและเป็ นลบ ฟิ ล์มสามารถถูกระดมยิงด้วยไอออน ซึ่ง
สามารถถูกควบคุมด้วยการจ่ายไบแอสที่ซบั สเตรต ขบวนการนี้เรี ยกว่า การฉาบด้วยโลหะไบแอส
โดยทัว่ ไป ศักย์ลบถูกต่อกับซับสเตรต ดังนั้นไอออนบวกที่อยูใ่ กล้กบั พื้นผิวซับสเตรตถูกเร่ งมาที่
ซับสเตรต โดยการเปลี่ยนศักย์ไบแอส พลังงานของไอออนจะถูกควบคุม ในขบวนการนี้ การ
เคลื่อนที่บนพื้นผิวสามารถเพิ่มขึ้นได้โดยปราศจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิการปลูกฟิ ล์ม
a b c ,d e f
g h
i

รู ปที่ 2.7 แสดงกระบวนการเกิดการระดมยิงของไอออน [3]
ในขณะต่อไบแอสมีปฏิกิริยาหลายอย่างบนพื้นผิวจากการระดมยิงไอออนที่มีพลังงานตํ่า ปฏิกิริยาที่
สําคัญระหว่างไอออนกับอะตอมที่พ้นื ผิวแสดงดังรู ปที่ 2.7 [3] ในขบวนการ a ไอออนที่ระดมยิงจะ
สะท้อนกลับหลังจากชนและ อะตอมที่ผวิ เมื่อถูกชนจะได้รับพลังงานเพียงพอในการทําลายพันธะที่
ผิว อะตอมนั้นจะหลุดจากผิว ในขบวนการ b หลังจากชนระหว่างไอออนและอะตอมที่ผวิ เกิดขึ้น
อะตอมที่ผวิ จะเคลื่อนที่บนผิว เมื่อพลังงานมากขึ้น อะตอมที่ผวิ ที่เคลื่อนที่สามารถทําให้เกิดช่องว่าง
ในขบวนการ c และ d ในขบวนการนี้ โมเมนตัมถูกถ่ายเทในระหว่างการชน ในทางตรงข้าม ถ้า
ไอออนมีพลังงานสู งกว่า ไอออนจะฝังตัวในฟิ ล์มดังกระบวนการ e นอกจากนี้ เมื่อไอออนชนกับผิว
ทําให้อะตอมที่ผวิ ฝังตัวในฟิ ล์ม ดังกระบวนการ f ในขบวนการ g, h และ i ไอออนและอะตอมที่ถูก
สปั ตเตอร์จะเติมเต็มในส่วนที่วา่ ง
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ตารางที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ของการปลูกฟิ ล์มที่มีต่อฟิ ล์ม
พารามิเตอร์
ความต่างศักย์แมกนีตรอน

ผล
- พลังงานจน์ของประจุบวกที่พงุ่ ชนเป้ า
[6]
- พลังงานสู งสุ ดของอะตอมที่ถูก
สปัตเตอร์จากเป้ า [7]
- การฉาบด้วยโลหะผลได้ ซึ่งเป็ นจํานวน
อะตอมที่ถูกสปัตเตอร์ต่อไอออนที่
ระดมยิง ซึ่งขึ้นกับ พลังงานจลน์ของ
ไอออนบวก หารด้วยพลังงานยึดเหนี่ยว
ที่ผวิ เป้ า [6]

กระแสแมกนีตรอน

- จํานวนของไอออนที่ระดมยิงต่อวินาที
[6]
- อัตราการเคลือบฟิ ล์มของอะตอมที่ก่อ
เกิดบนฐานซับสเตรต [5]

ความดันรวม

- วิถีเสรี เฉลี่ย [8]
- ความหนาแน่นของฟิ ล์มสัมพันธ์กบั วิถี
เสรี เฉลี่ย การลดลงของวิถีเสรี เฉลี่ย
เนื่องจากความดันสู ง ความหนาแน่น
ของฟิ ล์มลงลง ที่ความดันสู ง อะตอมที่
ถูกสปั ตเตอร์จะถูกปล่อยจากเป้ ามาชน
กับอะตอมแก๊ส เหตุการณ์น้ ีทาํ ให้
อะตอมที่ถูกสปัตเตอร์น้ ีมีพลังงานไม่
เพียงพอที่จะเคลื่อนที่บนผิวซับสเตรต
ในการก่อเกิดฟิ ล์ม ดังนั้นฟิ ล์มจะเกิด
หลุม หรื อช่องว่าง ทําให้ฟิล์มมีความ
หนาแน่นตํ่า [8]
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พารามิเตอร์
ความดันย่อย

ผล

ไบแอส

- เมื่อเพิ่มไบแอส ความหนาแน่นของ
ฟิ ล์มมากขึ้น [10]
-

- การเพิ่มขึ้นของความดันย่อยของแก๊ส
ไวปฏิกิริยา สัดส่ วนของอะตอมของ
แก๊สมีค่ามากขึ้น [9]

ฟิ ล์มบางแข็งถูกผลิตโดยกระบวนการเคลือบของอะตอมบนชิ้นงาน ความหนาของฟิ ล์มบางจะมีค่า
น้อยกว่าไมครอน
Bunsen และ Grove สามารถทําฟิ ล์มบางโลหะในระบบสุ ญญากาศ ได้ครั้งแรกในปี 1852
ฟิ ล์มบางนําไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ฟิ ล์มเคลือบด้านแสง
ส่ วนประกอบของเครื่ องประดับ ฟิ ล์มเคลือบแข็งและฟิ ล์มต้านการสึ กกร่ อน
ลักษณะของฟิ ล์มบางที่เป็ นเอกลักษณ์มีดงั ต่อไปนี้
1. สมบัติโดดเด่นของฟิ ล์มบางเนื่องจากกระบวนการเติบโตของอะตอม (atomic growth
process)
2. ผลของขนาดซึ่งผลจากความหนา, ระนาบที่มีความเป็ นผลึกสูง (crystal orientation)
วัสดุที่หนา ถูกผลิตจากวัสดุที่เป็ นฝุ่ นแข็ง ทําให้ขนาดของอนุภาคมีขนาดระดับ 1
ไมครอน ในขณะที่ฟิล์มบางเกิดจากการจัดเรี ยงตัวของอะตอมหรื อกลุ่มอะตอม

2.8 กระบวนการเคลือบฟิ ล์ ม
กระบวนเคลือบฟิ ล์มจะแบ่งเป็ น 3 ขั้นตอนหลัก
1. การผลิตชนิดของอะตอมหรื อไอออนิกที่เหมาะสม
2. การนําพาอะตอมหรื อไอออนิกไปยังซับสเตรต
3. ควบแน่นบนซับสเตรตแล้วเกิดเป็ นของแข็ง
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2.9 โครงสร้ างของฟิ ล์ มหลังผ่ านกระบวนการเคลือบ
รายละเอียดโครงสร้างของฟิ ล์มและพื้นผิวขึ้นกับพลังงานจลน์ของอะตอมที่เคลื่อนไป
ยัง ซับสเตรต อุณหภูมิของซับสเตรต แหล่งเจือปน พื้นผิวของชิ้นงาน แก๊สในระบบ รายละเอียดมี
ดังต่อไปนี้ [11]

2.9.1 โครงสร้ างระดับไมโคร
ขนาดของเกรนมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นเมื่อเพิม่ การเคลื่อนที่ของอนุภาคใดๆที่บนพื้นผิว
ของซับสเตรต
ขนาดของเกรนระหว่างการปลูกฟิ ล์ม

เพิม่ ขึน้ เมื่อ

ลดลงเมื่อ

การเคลื่อนที่ของอนุภาคใดๆบน
พื ้นผิวมากขึ ้น

การเคลื่อนที่ของอนุภาคใดๆบน
พื ้นผิวลดลง

เพิ่มความต่างศักย์ที่จ่ายให้ เป้า

การแพร่เข้ าสูเ่ นื ้อในซับสเตรต

อุณหภูมิของซับสเตรตเพิ่ม

ขนาดของเกรนหลังการเคลือบ

เพิม่ ขึน้ เมื่อ

อุณหภูมิที่ใช้ ในการอบเพิ่มขึ ้น
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2.9.2 ความขรุขระของผิวฟิ ล์ ม
เรียบ

- การเคลื่อนที่ของอนุภาคบนฟิ ล์มสูง
- ความหนาของฟิ ล์มน้ อย
- การเกิดนิวเคลียสผลึกสูง
- ขนาดของนิวเคลียสวิกฤต เล็ก
- ขนาดเกรนเล็ก

ขรุขระ

- บริเวณขวางกันการเกิ
้
ดนิวเคลียสผลึก
สูง
- เกรนใหญ่
- ความหนาของฟิ ล์มมาก

2.9.3 การยึดเกาะของฟิ ล์ ม (Adhesion)
การยึดเกาะของฟิ ล์มขึ้นกับธรรมชาติทางเคมี ความสะอาดของซับสเตรต ลักษณะพื้นฐาน
ของซับสเตรต
การยึดเกาะดีเมื่อ
- พลังงานของอนุภาคที่ลงมาที่ซบั สเตรตสู ง
- พลังงานการดูดซึม ของการตกเคลือบสูง
- การเกิดนิวเคลียสผลึกเริ่ มต้นสูง
- ขนาดของเกรนของซับสเตรตมีขนาดเล็ก หรื อ ซับสเตรตเคลือบด้วยวัสดุที่
เหมาะสม
สิ่ งเจือปนที่อยูท่ ี่ผวิ ของซับสเตรตจะส่ งผลให้การยึดเกาะดีข้ ึนหรื อเลวลงขึ้นกับพลังงาน
การดูดซึมว่ามากขึ้นหรื อลดลง

2.9.4 ค่ าคงทีแ่ ลตทิซ
ค่าคงที่แลตทิซขึ้นกับพลังงานพื้นผิว และความหนาของฟิ ล์ม ถ้าความหนา
ของฟิ ล์มมากขึ้น ค่าคงที่แลตทิซใกล้เคียงกับวัสดุเชิงปริ มาตร
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2.10 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั

ความดัน Ar/N2 ที่
เหมาะสม

สัดส่วนของโลหะต่อไนโตรเจนในฟิ ล์ม

กําลังที่จ่ายให้ เป้าโลหะ
ทังสอง
้

สัดส่วนของ Ti/W ในฟิ ล์ม

เวลาที่ใช้ ในการปลูก
ฟิ ล์ม

ความหนาของฟิ ล์ม

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั

2.11 งานวิจยั ในอดีต
คุณสมบัติของวัสดุข้ ึนกับปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างอะตอมภายในวัสดุ สําหรับวัสดุแข็ง
(Hard material) จะมีพนั ธะไอออนิกหรื อพันธะโควาเลนต์เป็ นหลัก ในเทคโนโลยีฟิล์มบาง
ประโยชน์ของวัสดุแข็งมีหลากหลาย วัสดุแข็งเหล่านี้จะพบจาก สารประกอบคาร์ไบต์ ไนไตรด์ ซิลิ
ไคล์ และบอไรด์ของโลหะทรานซิชนั ในกลุ่ม IIIA IVA และ VA VIA เช่นเดียวกับโลหะในหมู่
VIIA และVIIIA ซึ่งโครงสร้างเป็ นแบบสารละลายของแข็งแทรก (Interstitial solid solution)
วัสดุแข็งที่ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกคือ ทังสเตนคาร์ไบด์ (WC) ซึ่งถูกสังเคราะห์ได้ในปี ค.ศ.
1900 โดย Moissan วัสดุแข็งเป็ นวัสดุที่มีความแข็งสู งสุ ดและมีค่าความแข็งของโมห์สเกล (Moh’s
scale) มีค่าระหว่าง 9 ถึง 10 วัสดุแข็งจะมีความสามารถในการยึดติด (ductility) ตํ่า แต่มี
สัมประสิ ทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (thermal expansion coefficient) สูงและการนําไฟฟ้ า
(electrical conductivity) ดี
สําหรับวัสดุแข็งของกลุ่ม IVA และ VA โครงสร้างเป็ นลูกบาศก์หรื อเฮกซะโกนัล โดยกลุ่ม
โลหะคาร์ไบด์ เช่น TiC, ZrC, WC กลุ่มโลหะไนไตรด์ เช่น TiN, ZrN, CrN และกลุ่มโลหะบอไรด์
เช่น TiB, ZrB, HfB แสดงโครงสร้างแบบลูกบาศก์แบบกลางหน้า (face-centered-cubic) [11]
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สําหรับโลหะไนไตรด์ นิยมนํามาใช้เป็ นฟิ ล์มเคลือบต้านการกัดกร่ อนและการสึ กกร่ อนบน
พื้นผิวของเหล็กกล้า (High speed steel, HSS) และโลหะผสมแข็ง (metal alloy) เพราะว่าความแข็ง
สู ง โลหะไนไตรด์ที่นิยมใช้อย่างกวางขวางในอุตสาหกรรมเคลือบคือ ไททาเนียมไนไตร์ (TiN) ซึ่ง
ใช้สาํ หรับเครื่ องมือตัด (cutting tool) เพราะว่าความแข็งสูงและสัมประสิ ทธิ์แรงเสี ยดทานตํ่า ทําให้
เพิ่มอายุการใช้งานของเครื่ องมือต่างๆ [12-13] สําหรับฟิ ล์มทังสเตนไนไตรด์ (WN) นิยมนํามาทํา
บริ เวณขวางกั้นการแพร่ (diffusion barrier) สําหรับอลูมิเนียมและทองแดงในวงจรรวมความจุสูงยิง่
(ยูแอลเอสไอ) เนื่องจากการมีอนั ตกิริยาตํ่า และทังสเตนไนไตรด์มีประโยชน์ดา้ นไทรโบโลยี
(Tribology) ซึ่งทังสเตนไนไตรด์มีคุณสมบัติเด่นทางด้านสัมประสิ ทธิ์การเกาะติดผนัง (sticking
coefficient) ตํ่าทําให้นิยมใช้ทงั สเตนไนไตรด์ดา้ นป้ องกันผิวของเครื่ องมือตัด [14-15]
สารประกอบสามธาตุ (Ternary compound) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น
ค่าคงที่แลตทิซ ความแข็ง ความยืดหยุน่ การขยายตัวเนื่องจากความร้อน และความเสถียรต่อการกัด
กร่ อน เพือ่ ที่จะหาสมบัติที่ดีที่สุดของการปลูกฟิ ล์มซึ่งเป็ นผลเนื่องจากการแยกเฟส (phase
separation) และความแข็งของผลึกผสม (mixed crystal strengthening) [15]
ในงานวิจยั นี้ TiWN ถูกปลูกขึ้นเพือ่ พัฒนาความแข็งให้มากขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่ องมือตัดโดยใช้กระบวนการปลูกฟิ ล์มแบบการฉาบด้วยโลหะแมกนีตรอน
Caicedo และคณะ (2011) ได้ทาํ การปลูกฟิ ล์ม Ti-W-N ลงบนเหล็กโดยกระบวนการฉาบ
ด้วยโลหะ โดยมีเป้ า 2 เป้ า คือ ไททาเนียม และ ทังเสตน ใน แก๊สอาร์กอน และไนโตรเจน จากการ
ทดลองพบว่า การเพิ่มพลังงานของไอออนในการพุง่ เข้าชนชิ้นงานเป็ นการเพิ่มความแข็ง และเพิม่
ประสิ ทธิภาพการต้านทานการแปรสภาพของวัสดุชิ้นงาน และเพิ่มความต้านทานการกัดกร่ อนเมื่อ
เทียบกับชิ้นงานที่ไม่ได้เคลือบ
Silva และ คณะ (2005) ได้ปลูกฟิ ล์ม W-Ti-N ลงบนเหล็ก ด้วยกระบวนการฉาบด้วยโลหะ
ซึ่งพบว่า ฟิ ล์มมีความแข็งสูงที่ ปริ มาณไนโตรเจนในฟิ ล์มประมาณ 43% โดยที่ฟิล์มมีความแข็งสูง
การยึดเกาะชิ้นงานดี และ สัมประสิ ทธิ์ความเสี ยดทานตํ่า
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
บทนี้กล่าวถึงวิธีวิจยั ที่ผวู ้ ิจยั เลือกใช้ในงานนี้ ซึ่งคลอบคลุมถึงบริ บทในการวิจยั เครื่ องมือที่
ใช้ในการศึกษาโดยผูว้ ิจยั ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นพิเศษเนื่องจากเป็ นการวิจยั เชิง
ทดลอง

3.1 ประเภทของการวิจยั
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงทดลองและมีเครื่ องมือหลายประเภทในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ หาเงื่อนไขในการปลูกฟิ ล์มบาง TiWN ที่ทาํ ให้ฟิล์มบางมีคุณสมบัติดี
สุ ด

3.2 ปริบทการวิจยั
ผูว้ ิจยั ทําการทดลองการปลูกฟิ ล์ม ที่ ห้องปฏิบตั ิการวิจยั เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิ ล์มบาง
ภาควิชาฟิ สิ กส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3.3 การเลีย้ วเบนของรังสีเอกซ์
การเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์เป็ นเทคนิคที่ไม่ทาํ ลายชิ้นงาน ใช้สาํ หรับการวิเคราะห์
โครงสร้างผลึก ค่าคงที่แลตทิซ ขนาดผลึก แผนภาพการเกิดการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ แสดงดังรู ป
3.1 [16] จากกฎของแบรกก์ (Bragg’s Law) รังสี เอกซ์ที่มีคลื่นรังสี เดียว (ความยาวคลื่นเท่ากับ
1.5406 อังสตอม) ตกกระทบบนระนาบแลคทิซที่อยูใ่ นชิ้นงาน โดยทํามุม  และคลื่นเกิดการ
เลี้ยวเบนสู่เครื่ องตรวจหา (detector) การแทรกสอดสามารถเกิดขึ้นได้ถา้ ผลต่างระยะห่างระหว่าง
รังสี ที่กระเจิงจากระนาบบนสุ ดและระนาบข้างใต้ มีค่าเท่ากับ 2dsin แสดงดังรู ปที่ 3.1
2dsin=n

(3.1)
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เมื่อ d เป็ นระยะห่างระหว่างระนาบในผลึก
 เป็ นความยาวคลื่นของรังสี เอกซ์
 เป็ นมุมแบรกก์โดยมุมตกกระทบเท่ากับมุมหักเห

Incident beam

Reflected beam




d

Planes

dsin

รู ปที่ 3.1 รู ปแสดงการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ที่เกิดจากระนาบขนานในผลึกโดยกฎของ
แบรกก์[16]
Normal line
X-ray tube

X-ray detector


2


Sample

รู ปที่ 3.2 แผนพื้นฐานของการทดลองการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์
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ในงานนี้ ข้อมูลโครงสร้างวิเคราะห์ดว้ ย กระบวนการ 2  
เมื่อ  คือ มุมระหว่างรังสี ตกกระทบและชิ้นงาน
2 คือ มุมระหว่างรังสี ตกกระทบและรังสี สะท้อน
มุมตกกระทบ  ไม่เท่ากับมุมเลี้ยวเบน  หลอดรังสี เอกซ์และเครื่ องตรวจหารังสี เอกซ์
เคลื่อนที่ตามมุม  และ  ตามลําดับ ขณะที่ชิ้นงานวางอยูก่ บั ที่ ความเข้มของการเลี้ยวเบนของรังสี
เอกซ์ถูกวัดในรู ปของมุมหักเห 2 โหมดนี้สามารถใช้ในการหาค่าของโครงสร้างและทิศทางของ
ผลึก ถ้า  เท่ากับ  โหมดนี้เรี ยกว่า 2  
ชิ้นงานถูกวางตรงตําแหน่ง ขณะที่หลอดรังสี เอกซ์และเครื่ องตรวจหารังสี เอกซ์เคลื่อนที่ไป
ในทิศทางเดียวกัน ผลแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของรังสี เอกซ์ที่เลี้ยวเบนและ มุมการ
เลี้ยวเบนของแบรกก์ (2) โครงสรางผลึกสามารถศึกษาได้โดยใช้เทคนิคการวัดนี้
สําหรับโครงสร้างลูกบาศก์ที่มีแลคทิซพารามิเตอร์ a ความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่าง
ระหว่างระนาบ d โดยมีดชั นีมิลเลอร์ (hkl) และแลตทิซพารามิเตอร์ a คือ
d hkl 

a
h  k2  l2
2

(3.2)

เมื่อ d คือ ระยะห่ างระหว่างระนาบ (hkl)
h,k,l เป็ นจํานวนเต็ม
ในกรณี ที่ตวั อย่างเป็ นผงและโครงสร้างแบบคอลัมม์ ขนาดของเกรนหรื อความกว้าง
คอลัมน์สามารถประมาณด้วยสมการเชอร์เรอร์ (Scherrer’s equation)
t

0.9
B cos

(3.3)

เมื่อ t คือขนาดเฉลี่ยของขนาดผลึก
B คือความกว้างที่ครึ่ งหนึ่งของความสูงของพีคของระนาบหนึ่งๆ ในหน่วยเรเดียน
 คือ ความยาวคลื่นของรังสี เอกซ์ที่ใช้
 คือ มุมตกกระทบของรังสี เอกซ์สาํ หรับระนาบหนึ่งๆ
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3.4 กล้ องจุลทรรศน์ แรงอะตอม

Mirror

Laser
Photodetector

Cantilever
Sample

PZT scanner

รู ปที่ 3.3 แสดงไดอะแกรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม

กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมเป็ นเทคนิคสําหรับการหาภาพและข้อมูลทางพื้นผิว ปัจจัยที่
จํากัดของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม คือ ความขรุ ขระของพื้นผิวชิ้นงานต้องมีค่าไม่มาก ความ
ละเอียดของภาพถูกจํากัดด้วยรู ปร่ างและขนาดของหัวเข็ม เครื่ องมือประกอบด้วย หัวเข็มซิลิกอน
ที่ต้ งั อยูท่ ี่ปลายคานยืน่ ดังรู ปที่ 3.3 แรงของคานยืน่ (F) แปรโดยตรงกับการสัน่ ของคานยืน่ (x) ซึ่ง
เป็ นไปตามกฎของฮุค (F=kx) ขณะที่หวั เข็มกวาดบนพื้นผิวชิ้นงาน จะมีแรงวันเดอร์วาล์ล ซึ่งเป็ น
แรงระหว่างชิ้นงานและหัวเข็ม ในงานนี้ ใช้โหมดแทปปิ้ ง เนื่องจากลดการกระแทกระหว่างหัวเข็ม
กับชิ้นงาน หัวเข็มซิลิกอนเคาะบนพื้นผิวของชิ้นงาน ชิ้นงานเกือบทุกประเภทไม่วา่ จะเป็ น ฉนวน
สารกึ่งตัวนํา และตัวนํา สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมเพื่อให้ได้ภาพลักษณะพื้นผิว ความ
ขรุ ขระในโหมดค่ายังผล (root mean square) [17]
ความขรุ ขระยังผลเป็ นค่าที่วดั ความสูงของพื้นผิวภายในบริ เวณที่กาํ หนด [18]
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N

RMS 

 (Z
i 1

i

 Z ave ) 2

(3.4)

N

เมื่อ Zave เป็ นค่าความสูงเฉลี่ยภายในพื้นที่ที่กาํ หนด
Zร เป็ นค่าความสูง ณ ตําแหน่งนั้นๆ
N เป็ นจํานวนจุดภายในพื้นที่ที่ให้

3.5 กล้ องจุลทรรศน์ อเิ ล็กตรอนแบบส่ องกวาด
ในเครื่ องมือกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกวาด ที่มีเครื่ องตรวจหาสัญญาณ
อิเล็กตรอน ลําอิเล็กตรอนปฐมภูมิระดมยิงชิ้นงานในสภาวะสุ ญญากาศ สัญญาณหลายชนิดถูกสร้าง
จากปฏิกิริยาระหว่าง อิเล็กตรอนปฐมภูมิและชิ้นงาน เช่น อิเล็กตรอนทุติยภูมิ อิเล็กตรอนกระเจิง
กลับ อิเล็กตรอนส่ งผ่าน อิเล็กตรอนคาโธโดลูมิเนสเซนต์ ออเจียอิเล็กตรอน ดังรู ปที่ 3.4

X-rays

Primary electrons
Secondary electrons
Backscattered electrons
Auger electrons

Cathodoluminescence
Absorbed (specimen) current

รู ปที่ 3.4 การปลดปล่อยโฟตอนและอนุภาคมีประจุจากพื้นผิวหลังถูกอิเล็กตรอนระดมยิง
สัญญาณเหล่านี้สามารถนําไปหาสมบัติของชิ้นงานได้หลายประเภท เช่น ส่ วนประกอบ
ลักษณะพื้นผิว และโครงสร้างผลึก สัญญาณของอิเล็กตรอนทุติยภูมิและอิเล็กตรอนกระเจิงกลับ
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สามารถนํามาแปลงเป็ นลักษณะพื้นผิว อิเล็กตรอนทุติยภูมิจะเกิดใกล้ๆกับพื้นที่ที่ลาํ แสงยิงไปยัง
ชิ้นงาน ในเครื่ องตรวจหาสัญญาณอิเล็กตรอน (EPMA) รังสี เอกซ์ลกั ษณะเฉพาะจะถูกปล่อย
หลังจากถูกระดมยิงด้วยอิเล็กตรอนปฐมภูมิ ทําให้ได้ส่วนประกอบทางเคมีของชิ้นงาน รู ปที่ 3.4
แสดงขบวนการหลังจากที่การระดมยิงของอิเล็กตรอนปฐมภูมิ ถึงแม้วา่ กล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอน
แบบส่ องกวาด จะไม่สามารถดูรูปแบบสามมิติได้แต่ขอ้ มูลที่ได้จากกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบ
ส่ องกวาด มีความละเอียดกว่าภาพที่ได้จากกล้องตา นอกจากนี้ การวิเคราะห์ธาตุมาสามารถหาได้
ด้วยกล้องตา [19-20]
เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้น อิเล็กตรอนส่ วนใหญ่จะอยูภ่ ายในตัวอย่างโดยมีรูปร่ างเป็ นหยดนํ้าถ้าตัวอย่างมี
เลขอะตอมตํ่ากว่า และมีรูปร่ างครึ่ งวงกลมถ้าตัวอย่างมีเลขอะตอมสูงกว่า ดังรู ปที่ 3.5 ภายใน
ปริ มาตรที่อยูใ่ นสถานะกระตุน้ อิเล็กตรอนอิสระและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าถูกผลิตขึ้น สําหรับ
โครงสร้าง อิเล็กตรอนทุติยภูมิถูกตรวจหา

ก) เลขอะตอมน้อย

ข) เลขอะตอมมาก
รู ปที่ 3.5 แสดงปริ มาตรของสถานะกระตุน้ [21]

สําหรับอิเล็กตรอนทุติยภูมิถกู สร้างภายใน 10 นาโนเมตร ใกล้กบั ผิวตัวอย่าง และอิเล็กตรอนเหล่านี้
มีพลังงานจลน์นอ้ ยกว่า 50 อิเล็กตรอนโวลต์ อิเล็กตรอนเหล่านี้เกิดจากการชนแบบไม่ยดื หยุน่
ระหว่างอิเล็กตรอนปฐมภูมิกบั ตัวอย่าง การชนเหล่านี้ทาํ ให้อิเล็กตรอนที่อยูว่ งนอกหลุดจากวงโคจร
ทําให้อะตอมถูกทําให้แตกตัวเป็ นไอออนกลายเป็ นประจุบวก อิเล็กตรอนทุติยภูมิถูกปล่อยจากผิว
จนถึงสุ ญญากาศ และอิเล็กตรอนทุติยภูมิถกู ตรวจจับ
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เอกซเรย์สเปกโทรสโกปี แบบกระจายพลังงานถูกนํามาใช้สาํ หรับการหาส่ วนประกอบของ
ตัวอย่างโดยเครื่ องตรวจหารังสี เอกซ์เฉพาะ การปลดปล่อยรังสี เอกซ์เฉพาะแสดงดังรู ปที่ 3.6
อิเล็กตรอนปฐมภูมิระดมยิงชิ้นงาน เกิดการชนแบบไม่ยดื หยุน่ ระหว่างอิเล็กตรอนในชั้น K และ
อิเล็กตรอนทุติยภูมิ ถ้าอิเล็กตรอนปฐมภูมิมีพลังงานมากกว่าพลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนใน
ชั้น K อิเล็กตรอนในชั้น K จะถูกปล่อยออกมาจากอะตอม ดังนั้น ตําแหน่งว่างของชั้น K ถูกเติมด้วย
อิเล็กตรอนในระดับชั้นสู งกว่า เช่น L, M ระหว่างการเปลี่ยนชั้น รังสี เอกซ์เฉพาะถูกปล่อยออกมา
พลังงานของรังสี เอกซ์เฉพาะมีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวระหว่างชั้น ในกรณี น้ ี
K  และ K  ที่ปล่อยออกมาจากชิ้นงาน

M
L

K  X-ray emission

K

Photoelectron

K  X-ray emission

รู ปที่ 3.6 แสดงกระบวนการเกิดการปลดปล่อยรังสี เอกซ์เฉพาะ
ธาตุที่มีเลขอะตอมน้อยกว่ามียอดของรังสี เอกซ์นอ้ ยกว่า แต่ในทางตรงกันข้าม ธาตุที่มีเลขอะตอม
สู งกว่า มียอดของรังสี เอกซ์มากกว่า ในเสปกตรัม 0-20 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ธาตุต้ งั แต่โบรอนถึง
ยูเรเนียมถูกตรวจหา ดังนั้น ในขบวนการ เป็ นเทคนิคการไม่ทาํ ลายตัวอย่างเพื่อหาองค์ประกอบ
สัดส่ วนองค์ประกอบทางเคมีเป็ นเปอร์เซ็นต์สามารถคิดจากพื้นที่ใต้ยอด ครั้งแรก สัญญาณรบกวน
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ใน เอกซเรย์สเปกโทรสโกปี แบบกระจายพลังงานถูกกําจัด อัตราการนับเทียบกับอัตราการนับของ
สารอ้างอิง ดังนี้
kl 

Il
I ref

(3.5)

เมื่อ k l เป็ นสัดส่ วนของอัตราการนับ
Il

เป็ นอัตราการนับของชิ้นงานที่ไม่รู้องค์ประกอบ

I ref

เป็ นอัตราการนับของชิ้นงานที่รู้องค์ประกอบ

ค่า l เป็ นธาตุที่พิจารณา
สัดส่ วนที่แท้จริ ง Cl คือ
C l  k l ZAF

(3.6)

เมื่อ Z เป็ นการแก้เลขมวล การแก้ไขเพราะว่าความน่าจะเป็ นของสัมประสิ ทธิ์การกระเจิงกลับ มีค่า
เปลี่ยนแปลง
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รู ปที่ 3.7 สัมประสิ ทธิ์การเกิดการกระเจิงกลับที่ข้ ึนกับเลขอะตอม [21]
เมื่ออิเล็กตรอนปฐมภูมิระดมยิงชิ้นงาน อิเล็กตรอนบางตัวชนอะตอมและทําให้อะตอมเกิดการแตก
ตัวเป็ นไอออน อิเล็กตรอนอื่นเกิดการกระเจิงและรังสี เอกซ์ถูกผลิต ธาตุเบา ( z น้อย) มีค่าการ
กระเจิงน้อยกว่า ธาตุหนัก ( z มาก) [21] ในทางตรงกันข้าม ธาตุเบาสามารถเกิดการแตกตัวเป็ น
ไอออนได้มากกว่าธาตุหนัก ซึ่งเกิดจากผลของการกระเจิงกลับซึ่งขึ้นกับความต่างศักย์ที่จ่ายให้
ความต่างศักย์ที่จ่ายให้มีค่าคงที่
A เป็ นค่าแก้การดูดกลืน เพราะว่ารังสี เอกซ์จากธาตุต่างๆถูกสร้างขึ้นจากความลึกของตัวอย่าง
แตกต่างกัน ทําอัตราการดูดกลืนเปลี่ยนไป ปัจจัยนี้ข้ ึนกับปริ มาตรของสถานะกระตุน้ ซึ่งขึ้นกับ
พลังงานของอิเล็กตรอนปฐมภูมิและเลขอะตอมของชิ้นงาน นอกจากนี้ การดูดกลืนขึ้นกับมุม
ระหว่างผิวชิ้นงานกับลําอิเล็กตรอนปฐมภูมิ

F เป็ นค่าแก้ฟลูออเรสเซนต์ทุติยภูมิ รังสี เอกซ์ต่อเนื่อง ซึ่งถูกผลิตจากชิ้นงานโดยอิเล็กตรอนปฐมภูมิ
ที่มาระดมยิง และส่ งผลให้เกิดฟลูออเรสเซนต์ทุติยภูมิ รังสี เอกซ์แบบต่อเนื่องทําให้อิเล็กตรอนใน
ชั้นภายในถูกปล่อยจากชั้น อิเล็กตรอนที่อยูร่ ะดับชั้นสูงกว่ามาแทนที่ในตําแหน่งที่วา่ ง และทําให้
ฟลูออเรสเซนต์ทุติยภูมิถูกผลิตขึ้น แฟกเตอร์น้ ีข้ ึนกับส่ วนประกอบในปริ มาตรกระตุน้ ยกตัวอย่าง
เช่น องค์ประกอบของชิ้นงานมีเหล็กและนิกเกิล นิกเกิลมีเลขมวลมากกว่าเหล็ก อะตอมนิกเกิลสร้าง
รังสี เอกซ์เมื่ออิเล็กตรอนปฐมภูมิระดมยิงชิ้นงาน จากนั้นอะตอมของเหล็กดูดกลืนรังสี เอกซ์และ
ผลิตฟลูออเรสเซนต์ทุติยภูมิออกมา ผลที่เกิดขึ้นทําให้ความเข้มของนิกเกิลลดลงแต่ความเข้มของ
เหล็กเพิ่มขึ้น

30

การแก้ไขทั้งหมดนี้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์คาํ นวณทั้งหมด

3.6 นาโนอินเดนเทชัน
นาโนอินเดนเทชันเป็ นขบวนการที่ใช้ทดสอบสมบัติเชิงกลของวัตถุเช่น ค่าความแข็งและมอดูลสั
จากการอ่านค่าระหว่างแรงกดและความลึกที่กดลงบนพื้นผิว ในงานนี้ใช้หวั กดรู ปร่ าง ปิ รามิด
สามเหลี่ยม Berkovich

รู ปที่ 3.8 หัวกด Berkovich [22]
ความแข็งของฟิ ล์มสามารถหาได้จาก
H

P
Ap

Ap  24.5hp2

เมื่อ

(3.7)
(3.8)

คือพื้นที่เชิงภาพฉายที่สมั ผัสกับหัวกด
P คือ แรงสู งสุ ด
h p คือ ความลึกพลาสติก
Ap

เป้ าหมายของการใช้นาโนอินเดนเทชัน คือ การค่าความแข็งและโมดุลสั ความสัมพันธ์
ระหว่าง แรงกับความลึก แสดงในรู ปที่ 3.8 การวัดทางอ้อมของพื้นที่เชิงภาพฉายสามารถหาได้จาก
ความลึกที่หวั กดกดลงบนวัตถุ หลังจากที่หวั กดถูกถอนจากชิ้นงาน การไม่คืนรู ปของชิ้นงานจะ
ปรากฏขึ้นเป็ นหลุมตามรู ปร่ างของหัวกด การนิยามความแข็งคือ การต้านทานการทะลุทะลวงของ
วัตถุที่มีความแข็งมากกว่า หรื อการต้านทานการเปลี่ยนรู ปร่ าง [23]
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P

Pt
dP
dh

h
he

hr
hp

ha
ht

รู ปที่ 3.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง แรงกดและความลึกระหว่างกดและถอนหัวกด [24]
เมื่อ

เป็ นค่าแรงสูงสุ ด
ht เป็ นความลึกสู งสุ ดที่แรงกดสู งสุ ด
hr เป็ นความลึกที่คงเหลือหลังจากถอนหัวกด
่ ระหว่างการถอนหัวกด
he เป็ นความลึกยืดหยุน
ha เป็ นความลึกจากการสัมผัสกับผิวขณะที่หวั กดใช้แรงกดสู งสด

Pt

32

มอดุลสั ลดทอนสามารถหาค่าได้จากความชันระหว่างกราฟขณะเกิดการถอนหัวกดในขณะมีแรงกด
สูงสุ ด
Er 

1  P
2 A h

1 (1   i2 ) (1   s2 )


Er
Ei
Es

(3.9)

(3.10)

3.7 เครื่องขั้วปลายแหลมสี่ ข้วั
เครื่ องขั้วปลายแหลมสี่ ข้ วั เป็ นเครื่ องมือที่ง่ายสุ ดในการวัดความต้านทานจําเพาะโดยการวัดความ
ต่างศักย์ที่โพรบภายใน
การวัดค่าความต้านทานจําเพาะ
การวัดความต้านทานจําเพาะของแผ่นฟิ ล์มโดยจ่ายกระแสไฟฟ้ าที่โพรบด้านนอกสองอัน และวัด
ความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นระกว่างโพรบภายใน 2 โพรบ


 V
ln 2 I

เมื่อ  คือ ความต้านทานจําเพาะของฟิ ล์ม
V คือ ความต่างศักย์ระหว่างโพรบภายใน
I กระแสไฟฟ้ าระหว่างโพรบภายนอก

(3.11)
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รู ปที่ 3.10 เครื่ องขั้วปลายแหลมสี่ ข้วั [25]

3.8 เครื่องสเปกโทรสโกปี ของอนุภาคอิเล็กตรอนทีถ่ ูกปลดปล่ อยด้ วยรังสี เอกซ์
เครื่ องสเปกโทรสโกปี ของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสี เอกซ์เป็ นเครื่ องมือที่
วัดพลังงานของอิเล็กตรอนที่ปล่อยออกมาจากตัววัสดุ สัญลักษณ์ของโฟโตอิเล็กตรอน มีท้ งั หมด 4
ตัวคือ n, l, s, j สัญลักษณ์แรก คือ n เลขควอนตัม ซึ่งบ่งบอกถึงชั้นอิเล็กตรอน ตั้งแต่ 1, 2, 3 เป็ นต้น
สัญลักษณ์ที่สอง คือ l โมเมนตัมเชิงมุม บ่งบอกถึงชั้นย่อย ค่าของ l เริ่ มต้นจาก 0 ถึง n-1 ( 0 คือ ชั้น
s, 1 คือ ชั้น p, 2 คือ ชั้น d และ 3 คือ ชั้น f) สัญลักษณ์ที่สาม คือ s เลขควอนตัวสปิ น บ่งบอกถึงการ
หมุนของอิเล็กตรอน โดยมีการหมุนสองแบบ หมุนแบบทวนเข็ม ( s=-1/2) และหมุนตามเข็ม
(s=1/2) สัญลักษณ์ที่สี่ j เลขโมเมนตัมเชิงมุมรวมซึ่งคํานวณจาก l+s สําหรับสัญลักษณ์ของพลังงาน
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ของอิเล็กตรอน ตัวห้อยหมายถึงค่าของ j ดังแสดงในตารางที่3.1เมื่อชิ้นงานถูกระดมยิงด้วยรังสี
เอกซ์ อิเล็กตรอนจากในวงจรจะถูกปลดปล่อยออกมา พลังงานของโฟโตอิเล็กตรอนที่ปลดปล่อย
ออกมาถูกวิเคราะห์ดว้ ย

อิเล็กตรอนสเปกโทรโฟโตมิเตอร์

พลังงานยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอน

สามารถคํานวณได้จาก
EB  h  Ek  W

เมื่อ h เป็ นพลังงานของโฟตอน
Ek เป็ นพลังานจลน์ของอิเล็กตรอน
W

เป็ นฟังก์ชนั งานของเครื่ องสเปกโทรมิเตอร์

(3.12)
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ตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างเลขควอนตัม สัญลักษณ์ของเครื่ อง และสัญลักษณ์เอกซ์เรย์ [26]
Quantum numbers

Spectroscopists’

X-ray

n

L

S

J

notation

notation

1

0

+1/2,-1/2

1/2

1s1/2

K

2

0

+1/2,-1/2

1/2

2s1/2

L1

2

1

+1/2

1/2

2p1/2

L2

2

1

-1/2

3/2

2p3/2

L3

3

0

+1/2,-1/2

1/2

3s1/2

M1

3

1

+1/2

1/2

3p1/2

M2

3

1

-1/2

3/2

3p3/2

M3

3

2

+1/2

3/2

3d3/2

M4

3

2

-1/2

5/2

3d5/2

M5

ขบวนการการเกิดของการปลดปล่อยอิเล็กตรอน แสดงดังรู ป อิเล็กตรอนจากชั้น K ถูกปล่อยจาก
อะตอมถ้าพลังงานยึดเหนี่ยวมีค่าน้อยกว่าพลังงานของโฟตอนจากเอกซ์เรย์
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บทที
่4
Ejected
K electron
(1s electron)
ผลการทดลอง

Vacuum
Fermi
Valence band
L2,3
L1

Incident
X-ray
( h )

K

รู ปที่ 3.11 แสดงขบวนการเครื่ องสเปกโทรสโกปี ของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสี
เอกซ์ [26]
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บทที่ 4
ผลการทดลอง
4.1 การเตรียมชิ้นงาน
ในงานวิจยั นี้ฐานรองรับคือ ซิลิกอน ระนาบ (100) และเหล็กกล้า ก่อนการปลูก
ฟิ ล์มด้วยเทคนิคการฉาบด้วยโลหะไวปฎิกิริยา ซับสเตรตถูกทําความสะอาดด้วยเครื่ องอุลต้าโซนิค
ใน สารเคมี อะซีโตน แอลกฮอล์ และนํ้าดีไออไนซ์ ตามลําดับ ขบวนการท้ายสุ ด ซับสเตรตถูกเป่ า
ให้แห้งก่อนนําใส่ เข้าภาชนะสุ ญญากาศ

4.2 การปลูกฟิ ล์ ม Ti-W-N โดยเปลีย่ นความดันย่ อยของแก๊ สไนโตรเจน
ฟิ ล์มบางไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์ถูกปลูกลงบน ซิลิกอนระนาบ (100) ด้วยระบบการฉาบด้วย
โลหะแมกนีตรอนไวปฏิกิริยา โดยใช้เป้ าโลหะบริ สุทธิ์ 2 เป้ า คือ ไททาเนียมและทังสเตน ใน
บรรยากาศอาร์กอนและไนโตรเจน โดยเปลี่ยนความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนตั้งแต่ 0 ถึง 9
เปอร์เซ็นต์ของปริ มาณแก๊ส ความดันพื้นฐานในระบบก่อนที่ปลูกฟิ ล์มอยูท่ ี่ 5  105 มิลลิบาร์
ความดันในขณะทําการปลูกฟิ ล์ม คือ 5 10 3 มิลลิบาร์ กําลังไฟฟ้ ากระแสตรงจ่ายให้กบั เป้ าทั้ง
สองโดยให้กระแสแมกนีตอนของเป้ าไททาเนียมและทังสเตนคงที่คือ 0.6 แอมแปร์ และ 0.1
แอมแปร์ ตามลําดับ ค่าความต้านทานแผ่นวัดด้วยเครื่ องขั้วปลายแหลมสี่ ข้ วั พลังงานยึดเหนี่ยวของ
ธาตุ ทังสเตน ไททาเนียม และ ไนโตรเจนวัดด้วยเครื่ องสเปกโทรสโกปี ของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูก
ปลดปล่อยด้วยรังสี เอกซ์ (XPS, AXIS Ultra DLD) โครงสร้างผลึกของไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์
วัดด้วยเครื่ องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ (XRD, Brukers D8 Discover)

4.2.1 การวิเคราะห์ โครงสร้ างด้ วยเทคนิคการเลีย้ วเบนรังสี เอกซ์
รู ปที่ 4.1 แสดงแบบอย่างการเลี้ยวเบนของฟิ ล์มไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์ (Ti-W-N) ที่
เคลือบลงบนซิลิกอนระนาบ (100) ที่เปลี่ยนความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน สําหรับฟิ ล์มไททา
เนียมทังสเตน (Ti-W) ที่ปลูกด้วยความดันไนโตรเจนย่อย 0%ของปริ มาณแก๊สพบว่ามียอดปรากฏที่
2 = 39.218 ซึ่งอยูร่ ะหว่างยอด -Ti (110) และ -W (210) ทังสเตนบริ สุทธิ์มีโครงสร้างแบบ
ลูกบาศก์ที่มีแลตทิซพารามิเตอร์5.05 อังสตอม โดยยอดของ ระนาบ -Ti(110) และ -W(210) อยู่
ที่ตาํ แหน่ง 2 = 38.759 และ 39.885 ตามลําดับ เฟสของ -W เป็ นการจัดตัวที่ไม่เสถียรของ
โครงสร้าง W3-W [27] หรื ออาจเกิดจากการก่อเกิดของ ทังสเตนออกไซด์ (W3O) [28] การที่
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ตําแหน่งยอดจากการทดลองอยูต่ าํ แหน่งมุมน้อยกว่าตําแหน่งอ้างอิงของ -W เพราะว่าค่าของแลต
ทิซพารามิเตอร์มีค่ามากขึ้นจากทังสเตนบริ สุทธิ์ ที่เกิดจากการจัดเรี ยงตัวเป็ นสารละลายของแข็งของ
ไททาเนียมในเมทริ กซ์ทงั สเตนทําให้แลตทิซผลึกมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน
เพิ่มเป็ น 6-9% ของปริ มาณแก๊ส ไม่ปรากฏเฟส -W แต่ปรากฏโครงสร้าง FCC ถึงแม้ตาํ แหน่งยอด
ใกล้เคียงกับเฟส TiN พิจารณาได้วา่ เป็ นการผสมกันของเฟส W2N/TiN ( สารละลายของแข็ง
WxTiyNz) ทั้งนี้ ถ้ามีเพียงเฟส TiN อย่างเดียว เฟสของทังสเตนต้องปรากฏในรู ปแบบของการ
เลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ [29-30] กระบวนการเกิดฟิ ล์มเป็ นการแทนที่ของอะตอมไทเทเนียมด้วย
อะตอมทังสเตน จากข้อมูลไม่ปรากฏโครงสร้างผลึกของทังสเตนไนไตรด์

รู ปที่ 4.1 แบบอย่างการเลี้ยวเบนของฟิ ล์มไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์ที่เคลือบลงบนซิลิกอน
ระนาบ (100) ที่เปลี่ยนความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน

4.2.2 การวิเคราะห์ องค์ ประกอบทางเคมีของฟิ ล์ ม
สัดส่ วนของ W/Ti และ N ในฟิ ล์มเมื่อเปลี่ยนความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน แสดงดังรู ป
ที่ 4.2 เส้นกราฟสัดส่ วนของ W/Ti ต่อความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนแสดงด้วยสัญลักษณ์
สี่ เหลี่ยมทึบ ในขณะที่ร้อยละของไนโตรเจนในฟิ ล์มต่อความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนแสดงด้วย
สัญลักษณ์สามเหลี่ยมทึบ จากกราฟแสดงว่า เมื่อความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนมากขึ้นส่ งผลให้
ร้อยละของไนโตรเจนในฟิ ล์มมีแนวโน้มมากขึ้น ที่ความดันย่อยของไนโตรเจนในระบบเป็ น 0%
ของปริ มาณแก๊ส ฟิ ล์มที่สงั เคราะห์ได้ คือ Ti-W แสดงว่า อะตอมของทังสเตนถูกสปัตเตอร์ดว้ ย
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ไอออนของอาร์กอนได้ง่าย แม้เป้ าไททาเนียมจะถูกระดมยิงด้วยกระแสไอออนมากกว่า (จาก
เงื่อนไขของการปลูกฟิ ล์ม) แต่เมื่อป้ อนแก๊สไนโตรเจนเข้าไปในระบบสัดส่ วนของ W/Ti ลดลงจาก
เดิม แต่สดั ส่ วนW/Tiมีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อปริ มาณไนโตรเจนในฟิ ล์มมีค่าเพิ่มขึ้นซึ่งในงานวิจยั นี้
เป้ าไททาเนียมและเป้ าทังสเตนแยกออกจากกันและไม่ข้ ึนแก่กนั การเกิดชั้นไนไตรด์ที่บริ เวณผิวเป้ า
ของไททาเนียมจะไวกว่าบนผิวเป้ าทังสเตนเนื่องจากไททาเนียมจับตัวกับไนโตรเจนได้ดีกว่า
ทังสเตน [31] ดังนั้น เมื่อความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนในระบบมากขึ้น ผิวเป้ าของไททาเนียม
เกิดชั้นไนไตรด์และทําให้อตั ราการเกิดการฉาบด้วยโลหะที่ผวิ เป้ าไททาเนียมลดลงในขณะที่อตั รา
การเกิดชั้นไนไตรด์บนผิวเป้ าทังสเตนเกิดขึ้นได้ชา้ เป็ นผลให้สดั ส่ วนอะตอมของ W/Ti ที่เคลื่อนที่
มายังซับสเตรตมีค่าสู งขึ้นในขณะที่อตั ราการเกิดฟิ ล์มลดลง [32]

รู ปที่ 4.2 สัดส่ วนของ W/Ti และ N ในฟิ ล์มเมื่อเปลี่ยนความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน สัดส่ วน
ของW/Ti แสดงด้วย สัดส่ วน N แสดงด้วย 

4.2.3 การวิเคราะห์ สมบัตทิ างไฟฟ้าของฟิ ล์ ม
ขณะที่ความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนเป็ น 0% ของปริ มาณแก๊ส ค่าความต้านทานแผ่นมี
ค่า 9.97  0.20 โอห์ม/ตาราง แต่เมื่อป้ อนแก๊สไนโตรเจนเข้าไปในภาชนะสุ ญญากาศ พบว่าความ
ต้านทานแผ่นของฟิ ล์มลดลง ดังรู ปที่ 4.3 เป็ นผลเนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างจากสารละลาย
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ของแข็งของไททาเนียมในเมทริ กซ์ทงั สเตน ซึ่งวิถีเสรี เฉลี่ยของอิเล็กตรอนในเนื้อฟิ ล์มมีค่าน้อย
เนื่องจากการแทรกตัวในโครงสร้างผลึกของอะตอมไททาเนียม มาเป็ นโครงสร้างแบบ FCC เมื่อ
ความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนมากขึ้นแนวโน้มความต้านทานแผ่นมีคา่ มากขึ้น
เนื่องจากการ
แทรกของอะตอมไนโตรเจนในโครงสร้างฟิ ล์ม [33] การปรากฏของ defect เป็ นปัจจัยสําคัญในการ
เพิ่มขึ้นของความต้านทานจําเพาะของฟิ ล์ม ในขณะที่เพิม่ ความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนในระบบ
การเป็ นผลึกของฟิ ล์ม (crystallization) เป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทาน [0.1]
การเพิ่มขึ้นของความต้านทานจําเพาะเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของไนโตรเจนในแลตทิซและการเพิ่มขึ้น
ของ ความหนาแน่น defect

รู ปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานแผ่นกับความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน

4.2.4
การวิเคราะห์ พลังงานยึดเหนี่ยวของฟิ ล์ มด้ วยสเปกโทรสโกปี ของอนุภาค
อิเล็กตรอนทีถ่ ูกปลดปล่ อยด้ วยรังสี เอกซ์
เมื่อนําฟิ ล์มมาตรวจสอบด้วยสเปกโทรสโกปี ของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วย
รังสี เอกซ์ (XPS) พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของคาร์บอน และ ออกซิเจนถูกพบ คาร์บอนที่พบเกิด
จากการเจือปนที่ผวิ ชิ้นงาน ในขณะที่ออกซิเจนเกิดจากการออกซิไดส์ของชิ้นงานที่อยูใ่ นอากาศ
หรื อออกซิเจนที่เหลืออยูใ่ นภาชนะสุ ญญากาศ ฟิ ล์ม Ti-W ที่ปลูกที่ความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน
0% ของปริ มาณแก๊สไนโตรเจน แสดง W 4f 7/2 และ W 4f 5/2 ที่ตาํ แหน่ง 30.2 อิเล็กตรอนโวลต์
และ 32.4 อิเล็กตรอนโวลต์ ตามลําดับ ดังรู ป 4 (ก) การเลื่อนของตําแหน่งยอด W 4f ของฟิ ล์ม TiW-N ที่ปลูกที่ความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน 7.6 % ของปริ มาณแก๊ส เนื่องจากการก่อเกิดของ
ทังสเตนไนไตรด์(WN) โดยเลื่อนจากเดิมประมาณ 2 อิเล็กตรอนโวลต์ [33-34] การที่ยอดของ WN
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เลื่อนตําแหน่งแสดงถึงการถ่ายโอนประจุจากทังสเตนไปสู่ไนโตรเจนระหว่างการก่อเกิดฟิ ล์ม [35]
ยอดอื่นๆ ที่ปรากฏ คือ ทังสเตนออกไซด์ โดย W ใน WO3 ที่ 35.5 อิเล็กตรอนโวลต์ และ 37.6
อิเล็กตรอนโวลต์ [29] เปรี ยบเทียบ Ti 2p ของฟิ ล์ม Ti-W และ ฟิ ล์ม Ti-W-N ที่ความดันย่อยของ
ก๊าซไนโตรเจน 7.6 % ของปริ มาณแก๊สดังรู ป 4 (ข) ฟิ ล์ม Ti-W แสดง Ti 2p3/2ที่ 453.4อิเล็กตรอน
โวลต์ ยอดแสดงการเกิด TiO2 ที่ 458.5 และ 464.3 อิเล็กตรอนโวลต์ที่ผวิ [36]

(ก)

(ข)

รู ปที่ 4.4 การแยกชัดสู งของ XPS ของ W 4f (ก) และ Ti 2p (ข) ของ Ti-W และ Ti-W-N ที่ปลูกด้วย
ความดันย่อยแก๊สไนโตรเจน 0% และ 7.6 %ของปริ มาณแก๊สตามลําดับ
สําหรับฟิ ล์ม Ti-W-Nยอดที่ตาํ แหน่ง 454.9 และ 458.4 อิเล็กตรอนโวลต์เป็ นผลเนื่องจากการรวมกัน
ของหลายพันธะ คือ Ti ใน TiO ที่ตาํ แหน่ง 454.7 อิเล็กตรอนโวลต์ Ti ใน TiN ที่ตาํ แหน่ง 455.8
อิเล็กตรอนโวลต์ และ Ti ใน TiO2ที่ตาํ แหน่ง 458.6 อิเล็กตรอนโวลต์ [17] ยอดทั้งหมดนี้แสดงถึง Ti
2p3/2 สําหรับธาตุไททาเนียม ยอดของ Ti 2p3/2 และ Ti 2p1/2 ห่างกัน 6.1 อิเล็กตรอนโวลต์ [36]
ดังนั้น ยอดตําแหน่ง 460.8 และ 464.1อิเล็กตรอนโวลต์ แสดงถึง Ti 2p1/2 เส้นเสปกตรัม ของ N 1s
แสดงดังรู ปที่ 5 ยอดเด่นของ N 1s อยูท่ ี่ 397.3 อิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเป็ นตําแหน่งที่บ่งบอก N ใน
TiN [36] และ WNx [35] ยอดรองลงมาที่ตาํ แหน่ง 400 อิเล็กตรอนโวลต์ บ่งบอก N ใน CxNy [38]
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รู ปที่ 4.5 การแยกชัดสู งของ XPS ของ N 1s ของ Ti-W-N ฟิ ล์มที่ปลูกด้วยความดันย่อยของแก๊ส
ไนโตรเจน 7.6 % ของปริ มาณแก๊ส

รู ปที่ 4.6 แสดงรู ปแบบการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ของฟิ ล์มไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์ที่ปลูกลง
บนเหล็กกล้าเมื่อเปลี่ยนความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนตั้งแต่ 0% ถึง 9%
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เมื่อซับสเตรตเปลี่ยนจากซิลิกอนซึ่งเป็ นผลึกเดี่ยวมาเป็ นเหล็กกล้า ซึ่งปรากฏยอดของ -Fe ระนาบ
(110) (200) และ (211) โครงสร้างผลึกของฟิ ล์มบาง Ti-W-N เปลี่ยนจากการจัดเรี ยงตัวเป็ น
สารละลายของแข็งของไททาเนียมในเมทริ กซ์ทงั สเตน เป็ นเป็ นการผสมกันของเฟส W2N/TiN
สารละลายของแข็ง (WxTiyNz) เมื่อความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนของระบบแก๊สทั้งหมด เพิ่มขึ้น
ตําแหน่งยอดของ
TiN(200) มีแนวโน้มเลื่อนไปทางมุมที่สูงกว่า บ่งบอกถึงค่าคงที่แลตทิซมี
ค่าลดลง
ถ้าฐานรองรับเป็ นพหุ ผลึก โครงสร้างฟิ ล์มประกอบด้วยหลายระนาบมากขึ้น โดยปรากฏ
ยอดของ ทังสเตนขึ้นมา เป็ นการบ่งบอกว่า โครงสร้างของฟิ ล์มบนฐานรองรับต่างกัน ส่ งผลถึง
โครงสร้างทางผลึกต่างกัน
เมื่อพิจารณารู ปความขรุ ขระของฟิ ล์ม เมื่อความดันย่อยของไนโตรเจนมีค่ามากขึ้น ความ
ขรุ ขระย่อยมีคา่ มากขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันการเกิดระนาบของ TiN(111), TiN(200) และ
TiN(220)

Ti0.6W0.1N 6% RMS= 2.068 nm

Ti0.6W0.1N 7.6% RMS= 3.62 nm

รู ปที่ 4.7 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิ ล์ม Ti-W-N บน Si (100) เมื่อความดันไนโตรเจนมากขึ้น

44

ตารางที่ 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันย่อยของไนโตรเจนกับความแข็งของฟิ ล์ม
ความดันย่อย
ความแข็ง GPa
6%
36.915.54
7.6%
32.998.33
9%
49.138.51

4.3 การปลูกฟิ ล์ ม Ti-W-N โดยการเปลีย่ นกระแสแมกนีตรอน
ในส่ วนงานวิจยั นี้ได้ทาํ การควบคุมความดันย่อยของไนโตรเจนคงที่ ที่ 9 % โดยเปลี่ยนกระแส
แมกนีตอนของทังสเตน จาก 0-0.5 A ในขณะที่ กระแสแมกนีตรอนของไททาเนียมคงที่ ที่ 0.6 W
เมื่อกระแสแมกนีตรอนของทังสเตนมากขึ้น องค์ประกอบทางเคมีของทังสเตนในฟิ ล์ม Ti-W-N มี
มากขึ้นตั้งแต่ 0A-0.2 A และมีแนวโน้มคงที่เมื่อกระแสแมกนีตรอนมีต้ งั แต่0.2 -0.5 A ในขณะที่
กระแสแมกนีตรอนของไททาเนียมและไนโตรเจนมีค่าลดลง
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รู ปที่ 4.8 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์ม Ti-W-N บน Si (100) เมื่อเปลี่ยนกระแสแมกนีตรอน
ของทังสเตน
เมื่อฟิ ล์ม Ti-W-N ปลูกลงบนเหล็กกล้า ระนาบ TiN (200) มีแนวโน้มมากขึ้นเมื่อแมกนีตรอนของ
ทังสเตนมีค่ามากขึ้น ซึ่งระนาบ (200) เป็ นระนาบที่มีพลังงานพื้นผิวตํ่าสุ ดของ TiN ซึ่งบ่งบอกถึง
สภาวะการก่อเกิดฟิ ล์มว่าเข้าใกล้สมดุลเทอร์โมไดนามิค เมื่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคมีพลังงาน
เพียงพอที่ก่อเกิดผลึกที่ระนาบพลังงานตํ่า ระหว่างการเกิดขบวนการเกิดนิวเคลียสผลึกและหรื อ
ขบวนการเกิดการเชื่อมติด ซึ่งในกรณี น้ ีอุณหภูมิในการปลูกตํ่า การถ่ายเทโมเมนตัมจะเกิดที่บริ เวณ
ผิว ในขณะที่ระนาบ TiN (111) มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็ นระนาบที่มีพลังงานมากกว่า [39]ซึ่ง
ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงระนาบมีผลเหมือนกันทั้งซับสเตรตทั้งซิลิกอนและเหล็กกล้า
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รู ปที่ 4.9 แสดงโครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม Ti-W-N บนซิลิกอนเมื่อเปลี่ยนกระแสแมกนีตรอนของเป้ า
ทังสเตน

รู ปที่ 4.10 แสดงโครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม Ti-W-N บนเหล็กกล้าเมื่อเปลี่ยนกระแสแมกนีตรอน
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รู ปที่ 4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสแมกนีตรอนกับความต้านทานของฟิ ล์ม
ความต้านทานของฟิ ล์มมีค่าใกล้เคียงกันเมื่อเพิ่มค่ากระแสแมกนีตรอน นัน่ แสดงว่ากระแส
แมกนีตรอนไม่มีผลต่อความต้านทาน ทําให้ในที่นี่เราเลือกปลูกเงื่อนไขคงที่ กระแสแมกนีตรอน
ของทังสเตน 0.1 A และ กระแสแมกนีตรอนของไททาเนียม 0.6 A

4.4 การปลูกฟิ ล์ ม Ti-W-N โดยการเปลีย่ นอุณหภูมิการอบชิ้นงาน
เมื่อได้เงื่อนไขของการปลูกฟิ ล์มแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การทําให้โครงสร้างผลึก หรื อสมบัติของ
ฟิ ล์มเปลี่ยนไป โดยการนําชิ้นงานไปอบที่อุณหภูมิต่างๆ ในอากาศ อุณหภูมิ 200 C, 400 C และ
600 C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง องค์ประกอบทางเคมีของ Ti-W-N
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รู ปที่ 4.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนประกอบทางเคมีและอุณหภูมิหลังการอบ
เมื่อนําชิ้นงานไปอบทําให้ไนโตรเจนที่อยูใ่ นฟิ ล์มจะหลุดออกมาจากตําแหน่งที่อยูร่ ะหว่าง
เกรน ทําให้ไนโตรเจนลดลง ซึ่งส่ งผลกับองค์ประกอบทางเคมีของไททาเนียมและทังสเตน ซึ่งการ
ที่องค์ประกอบทางเคมีเปลี่ยนหลังการอบ บ่งบอกถึงฟิ ล์มบาง Ti-W-N ถูกปรับปรุ งหลังจากการอบ
เมื่ออุณหภูมิของการอบเพิม่ ขึ้น ตําแหน่งยอดของ TiN มีแนวโน้มเลื่อนไปทางมุมที่สูงกว่า บ่งบอก
ถึงระยะห่ างระหว่างระนาบมีค่าน้อยลง สัมพันธ์กบั สัดส่ วนของไนโตรเจนในฟิ ล์มที่ลดลง
ปรากฏการณ์น้ ีเป็ นผลเนื่องจากไนโตรเจนที่อยูข่ อบของเกรนเกิดการสัน่ และถ้าการสัน่ นั้นมี
พลังงานสู งพอทําให้ไนโตรเจนหลุดออกจากตําแหน่งที่ยดึ เกาะในฟิ ล์ม ซึ่งเป็ นเหตุให้มีการเปลี่ยน
โครงสร้างผลึก [40]
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รู ปที่ 4.13 แสดงโครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม Ti-W-N บน Si(100) เมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิของอบชิ้นงาน
จากรู ปแบบแสดงการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ของฟิ ล์ม Ti-W-N บน Si ระนาบ (100) พบว่า ระนาบ
(100) เป็ นระนาบที่มีพลังงานพื้นผิวตํ่าสุ ด [0.2] จากผลของการเลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์ ฟิ ล์ม Ti-WN มีความเสถียรหลังจากการอบที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสซึ่งพิจารณาจากการคงอยูข่ องระนาบ
เมื่อทําการอบสารชิ้นงาน ขนาดผลึกสามารถคํานวณได้จาก FWHM ของกราฟ ซึ่งพบว่า FWHM มี
ค่ามากขึ้น ทําให้ขนาดของผลึกในฟิ ล์มมีคา่ ลดลงซึ่งส่ งผลต่อความแข็งของฟิ ล์ม จากตารางที่ 4.2
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันย่อยของไนโตรเจนกับความแข็งของฟิ ล์ม Ti-W-N หลังการอบ
พบว่า ความแข็งสูงสุ ดของฟิ ล์มหลังการอบที่อุณหภูมิ 200 C เมื่ออุณหภูมิในการอบมากขึ้น
ระนาบผลึกของฟิ ล์มมีการจัดเรี ยงตัวใหม่ โดย TiN (200) ไม่ปรากฏเมื่อเมื่ออุณหภูมิหลังการเป็ น
เป็ น 400C และ 600 C ซึ่งส่ งผลต่อความแข็งของฟิ ล์ม Ti-W-N
เมื่อพิจารณาความขรุ ขระหลังการอบ พบว่า ฟิ ล์มมีความขรุ ขระมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการ
อบมีค่ามากขึ้น ซึ่งแปรผกผัน กับสัดส่ วนของไนโตรเจนในฟิ ล์ม
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Ti0.6W0.1N 9% 200 C RMS= 1.833 nm

Ti0.6W0.1N 9% 400 C RMS= 2.96 nm

Ti0.6W0.1N 9% 600 C RMS= 3.276 nm
รู ปที่ 4.14 แสดงลักษณะพื้นผิวของฟิ ล์ม Ti-W-N บน Si (100) เมื่ออบที่อุณหภูมิมากขึ้น
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ตารางที่ 4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันย่อยของไนโตรเจนกับความแข็งของฟิ ล์ม Ti-W-N หลัง
การอบ
อุณหภูมิการอบ (C)
อุณหภูมิปกติ
200
400

ความแข็ง GPa
49.13  8.51
82.07 15.09
38.382.83

4.5 การปลูกฟิ ล์ ม Ti-W-N โดยการไบแอส
การเคลื่อนที่ของ adatoms บนฟิ ล์มสามารถทําให้เพิ่มขึ้นได้โดยการเพิม่ ขึ้นของพลังงานของ
adatoms ซึ่งในการวิจยั นี้ใช้การไบแอสเพือ่ ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพการเคลื่อนที่ของ adatoms
สําหรับการไบแอส ไอออนถูกดึงดูดให้เคลื่อนที่เข้าหาซับสเตรตเมื่อต่อความต่างศักย์ข้วั ลบแก่ซบั ส
เตรต สําหรับการฉาบด้วยโลหะแบบไม่ดุล ไอออนจะเคลื่อนที่พงุ่ เข้าหาซับสเตรตเนื่องจาก
สนามแม่เหล็ก และเมื่อจ่ายศักย์ลบให้แก่ซบั สเตรต ไอออนจะมีพลังงานเพิม่ ขึ้นในการพุง่ เข้า
หาซับสเตรต ส่ งผลให้การเคลื่อนที่ของ adatoms บนฟิ ล์มดีข้ ึนจนฟิ ล์มสามารถเปลี่ยนโครงสร้าง
จากความไม่เป็ นผลึก เป็ นฟิ ล์มที่มีความเป็ นผลึก [41] ดังรู ป 4.15
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รู ปที่ 4.15 แสดงโครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม Ti-W-N บน -Fe เมื่อเปลี่ยนความดันย่อย
ไนโตรเจน
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รู ปที่ 4.16 แสดงโครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม Ti-W-N บน -Fe เมื่ออบที่อุณหภูมิมาก
ขึ้น
จากรู ป ตําแหน่งยอดของระนาบ TiN(111) มีแนวโน้มเลื่อนไปทางองศาที่มากกว่าเมื่อ
อุณหภูมิของการอบมากขึ้น บ่งบอกถึงระยะห่างระหว่างระนาบมีค่าน้อยลงเมื่ออุณหภูมิในการอบ
สูงขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กบั อะตอมไนโตรเจนในฟิ ล์มลดลง และเมื่ออุณหภูมิในการอบ 400 องศา
เซลเซียส
ยอดของ TiN(220) ไม่ปรากฏ ซึ่งเป็ นผลเนื่องจากการจัดเรี ยงตัวใหม่ของระนาบ
ภายหลังการอบ
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บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองทําให้ได้ขอ้ สรุ ปว่าเงื่อนไขที่สามารถฟิ ล์มบาง Ti-W-N ที่ยดึ เกาะได้ดีคือ
ความดันย่อยไนโตรเจน ตั้งแต่ 6 %, 7.6 % และ 9 % โดยกระแสแมกนีตรอนที่เหมาะสมของไททา
เนียม คือ 0.6 แอมแปร์ และกระแสแมกนีตรอนที่เหมาะสมของทังสเตน คือ 0.1 แอมแปร์ โดย
สามารถเพิม่ คุณสมบัติทางกายภาพของฟิ ล์มได้ดว้ ยการอบที่อุณหภูมิต่าํ น้อยกว่า 500 C
อิทธิพลของความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนมีผลต่อสมบัติของฟิ ล์ม
ทั้งความต้านทานแผ่น
องค์ประกอบทางเคมีของฟิ ล์ม และโครงสร้างผลึกของฟิ ล์มบางไททาเนียมทังสเตนไนไตรด์ ที่ปลูก
ด้วยกระบวนการฉาบด้วยโลหะแมกนีตรอนไวปฏิกิริยา ความต้านทานแผ่นลดลงเมื่อเปลี่ยนจาก
Ti-W เป็ น Ti-W-Nเนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม ค่าความต้านทานแผ่นเพิ่มขึ้นเมื่อ
ความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนมากขึ้น เป็ นผลจากการแทรกตัวของอะตอมไนโตรเจนในฟิ ล์ม
สเปกโทรสโกปี ของอนุภาคอิเล็กตรอนที่ถูกปลดปล่อยด้วยรังสี เอกซ์แสดงพลังงานยึดเหนี่ยวของ
W 4f, Ti 2p และ N 1s ซึ่งบ่งบอกการเกิดพันธะของ TiN, WN, TiO, TiO2 และ WO3 ในฟิ ล์มการ
เลี้ยวเบนของรังสี เอกซ์แสดงโครงสร้างผลึกของฟิ ล์ม โดยเปลี่ยนจากโครงสร้างผสมของ -W และ
-Ti เป็ นโครงสร้างสารละลายของแข็งTixWYNZ โดยทุกฟิ ล์มที่ปลูกด้วยเงื่อนไขที่ความดันย่อย
ของแก๊สไนโตรเจนไม่เกิน 9 % ของปริ มาณแก๊สฟิ ล์มแสดงพหุที่มีเม็ดผลึกวางตัวในทิศที่ชอบนา
โนอินเดนเทชันแสดงผลว่า ฟิ ล์มที่ปลูกที่ความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจน 9% ของปริ มาณแก๊ส
และอบที่ 200 C มีความแข็งสูงสุ ดและโมดูลสั สูงสุ ด ที่ 82.07 GPa และ 465.9482 GPa ตามลําดับ
สมบัติเชิงกลสามารถถูกพัฒนาโดยการอบหลังการปลูกฟิ ล์ม
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