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applications. In order to form porous NiTi with
บทคัดย่อ
วัสดุรูพรุ นนิกเกิลไทเทเนียมมีสมบัติและโครงสร้างที่
น่าสนใจต่อการประยุกต์ใช้เป็ นกระดูกเทียมในอนาคตได้ การขึ้น
รู ปวัสดุรูพรุ นนิกเกิลไทเทเนียม โดยอาศัยกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป
เพื่อทาให้ได้มาซึ่งรู ปทรงของกระดูกเทียมภายนอกที่ซบั ซ้อน ต้อง
อาศัยตัวเชื่อมประสานในการผลิตที่เหมาะสมในการฉี ดขึ้นรู ป ใน
โครงงานนี้ จึงมุ่งประเมินความเป็ นไปได้ของการใช้ตวั เชื่อม
ประสานใหม่ที่ประกอบด้วย โพลีเอทธีลีนไกคอล โพลีเมททิลเม
ทาครี เลตในการฉี ดขึ้นรู ปผงนิเกิลไทเทเนียม โดยได้ศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ สัดส่วนปริ มาณระหว่างตัวเชื่ อม
ประสาน สัดส่วนปริ มาณของตัวเชื่ อมประสานต่อนิ กเกิล
ไทเทเนียม รวมถึงการใช้วสั ดุแทนที่รูพรุ น ชนิด โพลีเมททิลเม
ทาครี เลต และโซเดียมคลอไรด์ในการผลิต ผลการทดลองพบว่า
สามารถใช้ตวั เชื่อมประสานโพลีเอทธีลีนไกคอล โพลีเมททิลเม
ทาครี เลตในการขึ้นรู ปวัสดุรูพรุ นนิ กเกิลไทเทเนี ยม ให้มีความคง
รู ปหลังการขึ้นรู ป และหลังการเผาผนึ ก โดยควรใช้กรดสเตียริ ก
เป็ นส่ วนผสมร่ วมเพื่อเพิ่มการยึดเกาะ โดยสัดส่ วนระหว่างพอลิ
เอทธี ลีนไกลคอลต่อโพลีเมททิลเมทาครี เลตต่อกรดสเตียริ กที่
เหมาะสม คือ 78:20:2 เปอร์เซนต์โดยปริ มาตร และ นิ กเกิล
ไทเทเนียมต่อตัวเชื่ อมประสาน คือ 60:40 - 70:30 เปอร์เซ็นต์โดย
ปริ มาตร การใช้วสั ดุแทนที่รูพรุ นส่ งผลต่อโครงสร้างรู พรุ นของนิ
เกิลไทเทเนี ยม โดยวัสดุรูพรุ นที่ผลิตได้มีลกั ษณะรู พรุ นปรากฏที่
ผิวชิ้นงานล้อมรอบเนื้อโลหะภายในที่มีความหนาแน่นสู ง

Porous NiTi exhibits properties and
microstructure promising for artificial bone

complex shape, injection molding is commonly used
and proper binder system is required. In this work, a
new binder system composed of polyethyleneglycol and
polymethymethacrylate is evaluated and their process
parameters such as binder composition, NiTi powder to
binder ratio as well as effect of space holders (in this
case, polymethacrylate and sodium chloride) are
investigated. The result shows that this binder system,
with help of stearic acid, can be used to produce porous
NiTi with sufficient stability after compaction and
sintering. The optimize binder composition and NiTi to
binder ratio is 78:20:2 percent by weight and 60:40 70:30 percent by weight, respectively. Porous NiTi
produced in this study shows high porosity on the outer
part and high density in the center. Moreover, use of
space holders affects porosity of the porous structure.
คาสาคัญ นิ กเกิลไทเทเนี ยม กระบวนการฉี ดขึ้นรู ป วัสดุรูพรุ น
กรดสเตียริ ก โพลีเอทธีลีนไกคอล โพลีเมททิลเมทาครี เลต วัสดุ
แทนที่รูพรุ น

1. บทนา
นิกเกิลไทเทเนียม(NiTi)เป็ นโลหะผสมจัดอยูใ่ น
ประเภทวัสดุฉลาด (Smart Materials) เนื่องจากมีสมบัติพิเศษใน
การจารู ป โดยเมื่อได้รับแรงกระทาให้เปลี่ยนรู ปไป ก็สามารถ
เปลี่ยนกลับคืนสู่รูปเดิมได้ภายหลังจากการคลายความร้อน หรื อ
สามารถยืดหยุน่ กลับสู่ รูปเดิมได้ภายหลังจากการคลายแรงกระทา
ซึ่งความเครี ยดในการคืนรู ปจะสูงกว่าวัสดุประเภทโลหะ
โดยทัว่ ไป ทาให้นิกเกิลไทเทเนียมมีค่ามอดูลสั ต่าในขณะที่ยงั คงมี
ความแข็งแรงสูง สามารถดูดซับพลังงานได้มาก ทนทานต่อการ
สึ กกร่ อน และไม่เป็ นพิษต่อเนื้อเยือ่ มนุษย์ จึงเหมาะที่จะนามาใช้
ประโยชน์ทางด้านการแพทย์
เนื่องจากวัสดุรูพรุ นนิ กเกิลไทเทเนี ยมมีโครงสร้างที่
เป็ นลักษณะเป็ นรู พรุ น ทาให้เนื้ อเยือ่ กระดูกสามารถเจริ ญเติบโต
ได้ ส่งผลให้กระดูกและกระดูกเทียมประสานรวมกันได้ และ
เนื่องจากความพรุ นตัวนี้เองทาให้ เป็ นวัสดุตวั เลือกหนึ่งที่สามารถ
พัฒนาให้มีสมบัติความยืดหยุน่ คล้ายกระดูกจริ ง
วัสดุรูพรุ นนิกเกิลไทเทเนียมสามารถขึ้นรู ปได้หลาย
วิธี ตัวอย่างเช่น กระบวนการอัดขึ้นรู ป กระบวนการฉี ดขึ้นรู ป โดย
กระบวนการฉี ดขึ้นรู ปเป็ นวิธีที่สามารถผลิตวัสดุให้มีความ
ซับซ้อนได้ และสามารถผลิตชิ้นงานได้ท้ งั ขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ มีข้นั ตอนที่ไม่ซบั ซ้อน การลงทุนต่า ใช้แรงงานน้อย และ
ชิ้นงานที่ได้มีขนาดและมิติที่แน่นอนตามที่กาหนด ซึ่ งไม่จาเป็ นที่
จะต้องผ่านกรรมวิธีการขึ้นรู ปเชิ งกล (Machining) ก่อนนาไปใช้
งานอีกแต่อย่างใด การฉี ดวัสดุรูพรุ นต้องมีการผสมตัวเชื่อม
ประสานให้มีสดั ส่วนที่เหมาะสมในการฉี ดขึ้นรู ป โดยตัวเชื่ อม
ประสาน(Binder) ที่ใช้ในกระบวนการฉี ดขึ้นรู ป มีหลากหลาย
ชนิด ได้แก่ ขี้ผ้ งึ (Wax) กรดสเตียริ ก (Stearic Acid,SA) โพลีเอทธี
ลีนไกคอล (Polyethylene glycol,PEG) โพลีเมททิลเมทาครี เลต
(Polymethyl methacrylate,PMMA) ประโยชน์ของตัวเชื่อม
ประสานเหล่านี้ ก็คือ การช่วยยึดเกาะของผงโลหะ และอุดช่องว่าง
ระหว่างผงโลหะ และยังช่วยในการหล่อลื่น รวมทั้งเพิ่ม
ความสามารถในการไหล เพื่อทาให้การฉี ดดาเนิ นไปได้อย่าง
สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น โพลีเอทธีลีนไกคอล มีสมบัติเด่นคือการ
ไหลตัวดีเมื่ออยูใ่ นสถานะของเหลว และสามารถกาจัดออกได้ง่าย
โดยการละลายน้ า กรดสเตียริ ก ช่วยในการคงตัวของอนุภาค
พร้อมทั้งช่วยในการไหลตัวที่ดี และโพลีเมททิลเมทาครี เลต เป็ น
ตัวช่วยในการยึดเกาะระหว่างอนุภาคทาให้ชิ้นงานมีความแข็งแรง
ขึ้น ทนต่อกรดและเบส และสามารถกาจัดออกจากชิ้นงานได้โดย
การเผา
การทาให้เกิดรู พรุ นโดยทัว่ ไปในวัสดุรูพรุ นอาศัยการ
เกิดฟองก๊าซ หรื ออาศัยการเผาผนึ ก(Sintering)ที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งรู
พรุ นที่เกิดขึ้นไม่สามารถควบคุมได้ การใช้วสั ดุแทนที่(Space
holder) เพื่อการปรับให้ชิ้นงานมีรูพรุ นมากขึ้นและสามารถ

ควบคุมสัดส่ วนปริ มาณ และขนาดของรู พรุ นได้ จึงเป็ นทางเลือกที่
น่าสนใจในการผลิตวัสดุรูพรุ น สาหรับการผลิตวัสดุรูพรุ นนิ กเกิล
ไทเทเนี ยม โดยทัว่ ไปนิยมใช้ แอมโมเนี ยมไบคาร์ บอเนต
(NH4HCO3)โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) และโพลีเมททิลเมทาครี เลต
(PMMA) เป็ นวัสดุแทนที่
ในงานวิจยั นี้ จึงทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการฉี ดขึ้น
รู ปวัสดุรูพรุ นนิ กเกิลไทเทเนียม โดยใช้ตวั เชื่ อมประสานคือ กรดส
เตียริ ก โพลีเอทธีลีนไกคอล โพลีเมททิลเมทาครี เลต และใช้วสั ดุ
แทนที่ คือ โซเดียมคลอไรด์ และโพลีเมททิลเมทาครี เลต เพื่อให้
เกิดแนวทางในการผลิตวัสดุรูพรุ นนิ กเกิลไทเทเนี ยมที่มีรูปร่ าง
ภายนอกตามต้องการ มีขนาดและปริ มาณรู พรุ นที่ควบคุมได้ต่อไป
2. วิธีดาเนินงานวิจัย
2.1 การเตรียม Feedstock
1) ชัง่ และนาผงนิ กเกิลไทเทเนี ยมผสมกับสารละลาย
โพลีเมททิลเมทาคริ เลตในสัดส่ วนที่ตอ้ งการผสมน้ ากลัน่ เล็กน้อย
และคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและนาไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซี ยส เพื่อไล่น้ า
2) นาส่ วนผสมนิกเกิลไทเทเนี ยมและโพลีเมททิลเม
ทาคริ เลตที่ได้มาผสมกับเกล็ดโพลีเอทีลีนไกคอลและมีการใส่ ผง
กรดสเตียริ กเพื่อศึกษาผลของกรดสเตียริ กต่อการจับตัวของโลหะ
โดยนาเกล็ดโพลีเอทีลีนไกคอลไปหลอมในเตาที่อุณหภูมิ 57 องศา
เซลเซี ยส ในสัดส่ วนที่ตอ้ งการและถ้าหากต้องการที่จะผสมวัสดุ
แทนที่รูพรุ นก็สามารถใส่ ไปได้ในขั้นตอนนี้ โดยในงานวิจยั นี้ ได้
ใส่ วสั ดุแทนที่คือ เกลือโซเดียมคลอไรด์และผงโพลีเมททิลเมทาค
ริ เลต
3) นาแบบกดขึ้นรู ปเข้าเตาอบเพื่อปรับอุณหภูมิของ
แบบกดให้เหมาะสมกับการกดและนาส่วนผสมที่ได้จากการผสม
ทั้งหมดมาทาการกดขึ้นรู ปด้วยแบบตัวกดจะได้เป็ น feedstock
2.2. การสลายตัวเชื่อมประสานด้วยนา้
นา
feedstock ที่ได้จากหัวข้อที่ 2 .1 มาใส่ในตะแกรง
เนื่ องจากว่าต้องการจะสลายตัวเชื่ อมประสานได้ทุกทิศทาง นาไป
แช่น้ าเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง และยกตะแกรงขึ้นทิศให้ชิ้นงานแห้งอีก
24 ชัว่ โมง
2.3. การเผาผนึก
นาชิ้นงานที่ผา่ นการสลายตัวเชื่ อมประสานไปทาการ
เผาผนึกโดยใส่ชิ้นงานในภาชนะที่มีฝาปิ ดซึ่ งทามาจาก กราไฟต์
และนาไปเผาในสุญญากาศ
2.4. การฉีดขึน้ รูป
เนื่ องจากการฉี ดขึ้นรู ปต้องอาศัยการใช้ feedstock ที่
เพียงพอต่อการบรรจุในกระบอกฉี ดและแม่พิมพ์ ซึ่ งปริ มาณของ
ผงนิ กเกิลไทเทเนียมขนาดที่ใช้ในการวิจยั ไม่เพียงพอ จึง

จาเป็ นต้องปรับการทดลองในส่ วนนี้เป็ นการอัดรี ดขึ้นรู ปแทนโดย
ใช้เครื่ องฉี ดขึ้นรู ประดับห้องปฏิบตั ิการเช่นเดิม ในการดันอัด
feedstock ให้ไหลผ่านทางปากกระบอก (Die) แทน
3. ขั้นตอนในการดาเนินโครงงาน
3.1. การศึกษาช่ วงอัตราส่ วนผสมที่เหมาะสมระหว่าง
นิกเกิลไทเทเนียมและโพลีเอทีลนี ไกคอล
ทาการหาส่ วนผสมของนิกเกิลไทเทเนียมต่อโพลีเอที
ลีนไกคอลโดยผสมในอัตราส่ วนร้อยละ 50:50 โดยปริ มาตร พบว่า
ส่วนผสมเหลวเกินไปไม่สามารถขึ้นรู ปได้จึงได้ทาการผสมใน
อัตราส่วนร้อยละ 60:40 – 70:30 โดยปริ มาตร พบว่าในอัตราส่ วน
นี้สามารถทาการอัดขึ้นรู ปได้แต่นื่องจากอัตราส่ วนร้อยละ 70:30
โดยปริ มาตร มีความหนืดที่นอ้ ยจึงใด้หยุดการผสมไว้ใน
อัตราส่วนนี้
3.2. การศึกษาอิทธิพลของตัวเชื่อมประสานต่ อการคง
ตัวของชิ้นงานภายหลังจากการขึน้ รู ป สลายตัวในนา้ และการเผา
ผนึก
ทาการหาส่วนผสมของนิกเกิลไทเทเนียมต่อโพลีเอที
ลีนไกคอลต่อโพลีเมททิลเมทาคริ เลต เพื่อดูการคงรู ปของชิ้นงาน
หลังการสลายโพลีเอทีลีนไกคอลด้วยการแช่น้ า โดยได้นา
อัตราส่วนร้อยละ 70:30 โดยปริ มาตร จากในหัวข้อที่ 3.1. มาใช้ใน
การหาส่วนผสมเนื่องจากว่าเป็ นอัตราส่ วนที่สามารถใส่ ปริ มาณ
ของนิกเกิลไทเทเนี ยมได้มากที่สุดและเมื่อนาไปแช่น้ าผลปรากฏ
ว่า ชิ้นงานไม่สามารถคงรู ปอยูไ่ ด้ จึงได้นาส่ วนผสมอัตราส่ วนร้อย
ละ 60:40 โดยปริ มาตร จากขั้นตอนแรกนามาทาการทดลองอีก
ครั้งเนื่องจากคิดว่าในอัตราส่ วนร้อยละ 70:30 โดยปริ มาตร มี
ปริ มาณผงนิกเกิลไทเทเนียมมากทาให้ชิ้นงานไม่สามารถคงรู ปได้
ภายหลังจากการแช่น้ าเพื่อสลายโพลีเอทีลีน
3.3. การศึกษาอิทธิพลของวัสดุแทนที่รูพรุ นต่ อการคง
ตัวของชิ้นงานภายหลังจากการขึน้ รู ปสลายในนา้ และ การเผาผนึก
ได้มีการผสมวัสดุแทนที่รูพรุ นคือ ผงโพลีเมททิลเม
ทาคริ เลต และ โซเดียมคลอไรด์ โดยได้มีการผสมวัสดุแทนที่รู
พรุ นในอัตรส่วนของนิกเกิลไทเทเนียมต่อตัวเชื่ อมประสานเป็ น
อัตราส่วนร้อยละ 60:40 โดยปริ มาตร อัตราส่วนของตัวเชื่อม
ประสานคือ โพลีเอทีลีนต่อโพลีเมททิลเมทาคริ เลตต่อกรดสเตียริ ก
เป็ นอัตราส่วนร้อยละ 83:15:2 และ 78:20:2 โดยปริ มาตร และ
อัตราส่วนของนิกเกิลไทเทเนี ยมต่อตัวเชื่ อมประสานต่อวัสดุ
แทนที่รูพรุ นเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ 80:20 โดยปริ มาตร
3.4. การศึกษาการขึน้ รูป
ในการทดลองฉี ดขึ้นรู ปได้นาอัตราส่ วนที่ดีที่สุดคือ
อัตราส่วนนิ กเกิลไทเทเนี ยมต่อตัวเชื่ อมประสานเป็ นอัตราส่ วน
ร้อยละ 60:40 โดยปริ มาตร โดยสัดส่ วนของตัวเชื่ อมประสานเป็ น

อัตราส่ วนร้อยละ 73:20:2 โดยปริ มาตร ไปทาการทดลองฉี ดขึ้นรู ป
และเนื่ องจากผงนิกเกิลไทเทเนียมที่ทาการคัดกรองขนาดมามี
จานวนจากัดไม่เพียงพอต่อการนาไปฉี ดเข้าในแม่แบบ จึงได้ทา
การฉี ดเพื่อดูการไหลของชิ้นงาน
4. ผลการดาเนินโครงงานและวิจารณ์
4.1. ผลการศึกษาช่ วงอัตราส่ วนผสมที่เหมาะสมระหว่างนิกเกิล
ไทเทเนียมและโพลีเอทีลนี ไกคอล
จากการนาผงนิ กเกิลไทเทเนี ยมผสมกับโพลีเอทีลีนไก
คอลในอัตราส่ วนนิกเกิลไทเทเนี ยมต่อโพลีเอทีลีนไกคอลร้อยละ
50:50 60:40 65:35 และ 70:30 โดยปริ มาตร ตามลาดับ พบว่าเมื่อ
นาส่ วนผสมในช่วงที่ได้ไปทาการอัดขึ้นรู ปเพื่อดูการคงรู ปของ
ชิ้นงานเริ่ มมีความร่ วนที่ 70:30 โดยปริ มาตร จึงสรุ ปว่าช่วงอัตรา
ส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบคือ 50:50 ถึง 70:30 โดยปริ มาตร
พบว่าสัดส่ วน 50:50 มีลกั ษณะที่เหลวเกินไปที่จะทาการอัดขึ้นรู ป
ได้เมื่อเพิ่มสัดส่ วนของผงนิกเกิลไทเทเนี ยมเป็ น 60:40 65:35
เพื่อให้มีความหนื ดมากขึ้นพบว่าสามารถอัดขึ้นรู ปได้และสามารถ
เพิ่มได้สูงสุ ดจนถึงสัดส่วนร้อยละ 70:30 โดยปริ มาตร เนื่องจาก
พบว่าในการผสมส่ วนผสมนี้ มีความร่ วนมากหรื อมีความหนื ดที่
น้อยมาก
4.2. ผลการศึกษาสัดส่ วนที่เหมาะสมของสารตั้งต้ น
4.2.1. ศึกษาการขึน้ รู ปและการคงตัวหลังจากการ
สลายตัวเชื่อมประสาน
จากการศึกษาในหัวข้อ 4.1 พบว่าอัตราส่ วนนิ กเกิล
ไทเทเนี ยมต่อตัวเชื่ อมประสาน(PEG) ร้อยละ 54:46, 60:40, 65:35,
70:30 โดยปริ มาตร สามารถขึ้นรู ปและคงรู ปได้ จึงได้นา
อัตราส่ วนร้อยละ 70:30 โดยปริ มาตร ที่มีการใส่ ผงนิกเกิล
ไทเทเนี ยมมากสุดและอัตราส่ วนร้อยละ 60:40 โดยปริ มาตร ใน
เบื้องต้นผลการขึ้นรู ปของชิ้นงานสามารถขึ้นรู ปได้ดีมาใช้โดย
เปลี่ยนตัวเชื่อมประสานจากโพลีเอทิลีนไกคอลล้วนเป็ นโพลีเอ
ทิลีนและโพลีเมททิลเมทาคริ เลตดังเอกสารอ้างอิง[1] ทาการผสม
PMMA ที่อตั ราส่ วนร้อยละ 85:15 โดยปริ มาตรและสลาย PEG
ออกโดยการละลายในน้ าเพื่อสังเกตดูการคงรู ป แต่เมื่อทาการแช่
น้ าสลายโพลีเอทิลีนไคอลออกพบว่า ชิ้นงานมีการยึดเกาะที่ไม่ดี
สลายหมดภายในเวลา 1 นาที
เมื่อแช่น้ าชิ้นงานที่ 2 (60:40) พบว่าเมื่อเปลี่ยนโพลีเอ
ทิลีนไกคอลและโพลีเมททิลเมทาคริ เลตอัตราส่ วนให้มีปริ มาณ
ของผงนิ กเกิลไทเทเนียม ที่นอ้ ยลงแล้วชิ้นงานก็ยงั สลายตัวเมื่อ

ผ่านการแช่น้ าจึงได้คาดว่าชนิดของตัวเชื่อมประสานไม่แข็งแรง

แต่ปริ มาณเศษผงโพลีเมททิลเมทาคริ เลตที่หลุดจะน้อยกว่าชิ้นงาน

พอที่จะช่วยให้ชิ้นงานคงรู ปอยูไ่ ด้จึงได้มีการเพิ่มตัวเชื่ อมประสาน

ที่ใส่เกลือโซเดียมคลอไรด์และเห็นรู พรุ นที่ชิ้นงานไม่ชดั เจน

คือ SA เนื่องจาก SA ช่วยในการคงตัวของอนุภาคและช่วยในการ

เหมือนกับชิ้นงานที่ใส่ เกลือโซเดียมคลอไรด์ดว้ ยเช่นกัน โดย

ไหลตัวของอนุภาคเข้าสู่ แม่พิมพ์

หลังจากผ่านการแช่น้ าพบว่าชิ้นงานที่ใส่ เกลือโซเดียมคลอไรด์มี

เมื่อมีการเพิ่มตัวเชื่ อมประสานคือ กรดสเตียริ ก ใน

ความแข็งแรงที่นอ้ ยกว่าชิ้นงานที่ใส่ ผงโพลีเมททิลเมทาคริ เลต

อัตราส่วนโพลีเอทิลีนไกคอลต่อโพลีเมททิลเมทาคริ เลตต่อกรดส
เตียริ ก ในอัตราส่ วนของตัวเชื่ อมประสาน PEG:PMMA:SA เป็ น

4.3. ผลการศึกษาการไหลของชิ้นงานเมื่อผ่าน
กระบวนการขึน้ รู ป

85:15:2 ผลที่ได้พบว่า ชิ้นงานไม่สลายตัว สังเกตเห็นฟองอากาศที่
ตัวชิ้นงานและ PEG ที่สลายออกมาจากชิ้นงานที่ทาการแช่น้ าและ
ชิ้นงานยังคงรู ปอยูไ่ ด้ภายหลังการแช่น้ าเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
จากการทดลองเพิ่มตัวเชื่ อมประสานคือ SA เข้าไปใน
ชิ้นงานทาให้พบว่าชิ้นงานเมื่อผ่านการแช่น้ าแล้วยังสามารถคงรู ป
อยูไ่ ด้และมีการสลายของ PEG ออกมาหมด พบว่าน้ าหนักที่
หายไปหลังการแช่น้ ามีปริ มาณที่มากกว่าปริ มาณของ PEG ที่ใส่
เข้าไปเนื่องมาจากชิ้นงานทั้ง 3 ชิ้น ไม่ค่อยมีความแข็งแรงสังเกต

เนื่องจากปริ มาณของผงที่ทาการคัดกรองขนาดมี
ปริ มาณน้อยจึงไม่เพียงพอต่อการนาไปฉี ดในแม่แบบขนาดความ
ยาว 55 มิลลิเมตร กว้าง 5 มิลลิเมตร จึงทาการฉี ดเพื่อดูการไหล
ของชิ้นงาน โดยนาสัดส่ วนตัวเชื่อมประสาน
PEG78:PMMA20:SA2 ไปทาการทดลองฉี ด ผลที่ได้จากการฉี ด
เพื่อดูการไหลของชิ้นงานพบว่าสามารถไหลได้เมื่อผ่าน
กระบวนการฉี ดขึ้นรู ป

จากตรงบริ เวณขอบของชิ้นงานที่ทาการแช่น้ าที่สมั ผัสกับตะแกรง

4.4 ผลการศึกษาโครงสร้ างรู พรุนภายหลังจากการเผา

หลังจากการแช่น้ าหลุดออกได้ง่ายทาให้น้ าหนักที่หายไปมีปริ มาณ

ผนึก

ที่มากกว่าปริ มาณที่ควรจะเป็ น

ภายหลังจากการเผาผนึ ก ชิ้นงานที่ได้มีลกั ษณะยุบตัว
ลงและมีลกั ษณะบิดเบี้ยวเนื่ องมาจากว่าในขณะทาการสลายตัว
เชื่อมประสาน มีการหลุดร่ วงบริ เวณขอบของชิ้นงาน และพบว่า
ชิ้นงานที่มีการผสมวัสดุแทนที่รูพรุ นคือ ผงPMMA มีการยุบตัวลง
ของชิ้นงานที่มากกว่าชิ้นที่ไม่ได้ใส่ วสั ดุแทนที่รูพรุ น
4.4.1. ศึกษาโครงสร้ างรูพรุ นบริเวณขอบของชิ้นงาน
เมื่อนาชิ้นงานที่ได้หลังการเผาผนึ กไปวิเคราะห์พบว่า
โครงสร้างภายในบริ เวณขอบของชิ้นงานในสัดส่ วนของนิ กเกิล
ไทเทเนี ยมต่อตัวเชื่ อมประสานที่ต่างกันมีลกั ษณะไม่ต่างกันมาก
นัก แต่จะเห็นว่าอัตราส่วนร้อยละ70:30 โดยปริ มาตร
(PEG83:PMMA15:SA2) มีการเชื่ อมกันได้ดีกว่าเนื่ องจากมีผง
นิกเกิลไทเทเนี ยมในปริ มาณที่มากกว่าและเนื่ องมาจากในขณะทา
การสลายตัวเชื่ อมประสานด้วยการแช่น้ ามีการหลุดร่ วงบริ เวณ
ขอบของชิ้นงานด้วย

4.2.3 ผลการศึกษาอิทธิพลของวัสดุแทนที่รูพรุ น
เนื่องจากชิ้นงานที่ผา่ นการสลายตัวเชื่ อมประสาน
พบว่าชิ้นงานที่ได้ไม่ค่อยมีความแข็งแรงมากนักและยิง่ เป็ นชิ้นงาน
ที่มีปริ มาณของ NiTi (สัดส่ วน 70:30 %vol) ที่มากและชิ้นงานที่มี
การใส่ Space holder ที่เป็ น NaCl ก็ยงิ่ จะไม่ค่อยมีความแข็งแรง จึง
ได้มีการปรับปรุ งสัดส่วนของตัวเชื่อมประสานที่ใช้โดยเปลี่ยน
สัดส่วนเป็ นดังนี้ 78:20:2 (PEG:PMMA:SA) คือจะมีการเพิ่ม
PMMA และลด PEG ลงเนื่องมาจากว่า PMMA ช่วยในการยึดเกาะ
ระหว่างอนุภาคของผงและเพิ่มความแข็งแรงให้กบั ชิ้นงาน ซึ่ งผล
ที่ได้จากการเปลี่ยนสัดส่วนทาให้ความแข็งแรงมีแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น
เมื่อนาวัสดุแทนที่รูพรุ น ที่ใช้ในการทดลองก็คือ เกลือ
โซเดียมคลอไรด์ และผงโพลีเมททิลเมทาคริ เลตใส่ เพิ่มในอ
อัตราส่วนในหัวข้อที่ 3.3ซึ่ งพบว่าเมื่อนาชิ้นงานที่ใส่ เกลือโซเดียม
คลอไรด์ ไปทาการสลายตัวเชื่อมประสานจะสังเกตเห็นว่ามีเศษ
เกลือโซเดียมคลอไรด์ หลุดออกมาขณะทาการแช่น้ าและ
สังเกตเห็นว่าชิ้นงานมีรูพรุ นเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เนื่ องจากทั้งโพ
ลีเอทีลีนไกคอลและ เกลือโซเดียมคลอไรด์ สามารถละลายน้ าได้ดี
ซึ่งผลที่ได้จากการใส่

ผงโพลีเมททิลเมทาคริ เลตก็จะคล้ายกัน

รู ปที่ 1 โครงสร้างบริ เวณขอบของชิ้นงานที่มีสดั ส่ วนของนิ กเกิล
ไทเทเนี ยมต่อตัวเชื่ อมประสานที่ต่างกัน

โครงสร้างภายในบริ เวณขอบชิ้นงานในสัดส่ วน
ตัวเชื่อมประสานที่ต่างกันพบว่ามีรูพรุ นโดยในสัดส่ วน
(PEG83:PMMA15:SA2) มีลกั ษณะเป็ นเม็ดผงนิกเกิลไทเทเนียม
และในสัดส่วนของ(PEG78:PMMA20:SA2) ลักษณะมีเชื่ อมต่อ
กันของเม็ดผงมากกว่า ดังแสดงในรู ปที่ 2

รู ปที่ 2โครงสร้างบริ เวณขอบของชิ้นงานที่มีสดั ส่ วนของตัวเชื่ อม
ประสานที่ต่างกัน
โครงสร้างของสัดส่ วนที่มีการใช้วสั ดุแทนที่รูพรุ น จะไม่
ค่อยมีผลต่อลักษณะของรู พรุ นเนื่ องจากว่าปริ มาณของวัสดุแทนที่
รู พรุ นน้อยเกินไปทาให้โครงสร้างของรู พรุ นไม่ต่างกันมากนัก

รู ปที่ 3 โครงสร้างบริ เวณขอบของชิ้นงานที่มีการใส่ วสั ดุแทนที่รู
พรุ น
4.4.2. ศึกษาโครงสร้ างรูพรุนภายในบริเวณของชิ้นงาน
โครงสร้างรู พรุ นภายในชิ้นงานพบว่ามีความหนาแน่น
ที่มากเหมือนกันทุกชิ้นงานเนื่ องมาจากเกิดการปนเปื้ อนของเฟส
อื่นภายในชิ้นงาน

60:40

60:40 PMMA Space holder

PEG78:PMMA20:SA
รู ปที่ 4 โครงสร้างบริ เวณภายในของชิ้นงาน
(PEG78:PMMA20:SA
2
2)

5. สรุปผลการดาเนินงานและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผล
1) ตัวเชื่อมประสานประเภทโพลีเอทธีลีนไกคอล
(PEG) โพลีเมททิลเมทาครี เลต(PMMA)แบบ emulsion สามารถ
ประสานให้นิกเกิลไทเทเนี ยมมีการคงตัวได้ และช่วยในการขึ้นรู ป
ของนิ กเกิลไทเทเนี ยม โดยชิ้นงานสามารถคงตัวหลังการขึ้นรู ป
โดยสัดส่ วนที่เหมาะสมระหว่างนิ กเกิลไทเทเนี ยมต่อตัวเชื่ อม
ประสาน ร้อยละ 60:40 ถึง 70:30 โดยปริ มาตร
2) กรดสเตรี ยริ ก (SA) ช่วยในการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ของตัวเชื่อมประสาน PEG PMMA โดยจะช่วยให้เกิดการคงตัว
ภายหลังจากการสลายตัวเชื่ อมประสาน ซึ่ งสัดส่ วนที่เหมาะสม คือ
2 เปอร์เซนต์ของตัวเชื่อมประสาน
3) สัดส่ วนตัวเชื่ อมประสาน PEG:PMMA:SA คือ
ร้อยละ 83:15:2 โดยปริ มาตร มีประสิ ทธิภาพในการคงตัวของ
ชิ้นงานภายหลังการสลายตัวเชื่ อมประสานในน้ าได้
5.2 ข้ อเสนอแนะ
1) ควรต้องมีการยืนยันเฟสที่เกิดขึ้นที่ทาให้ชิ้นงาน
มีความหนาแน่นตรงบริ เวณกลางชิ้นงาน
2) ขนาดของวัสดุแทนที่รูพรุ น (Space holder) คือ NaCl ที่
ใช้ควรมีขนาดอนุภาคที่เล็กกว่านี้
3) ควร Hold เวลาทิ้งไว้ระหว่างการสลายตัวของตัวเชื่อม
ประสานภายในเตาเผาผนึก
4) ควรให้ Heating rate ที่ชา้ กว่านี้ โดยให้เป็ น 2 องศาต่อ
นาที
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