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บทคัดย่ อ

Abstract

โลหะผสมนิ กเกิ ล-ไทเทเนี ยมเป็ นวัสดุที่มีสมบัติโดดเด่น คือ เป็ น
โลหะที่สามารถเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิ และ
ยังมีสมบัติยืดหยุ่นยิ่งยวด จากสมบัติที่กล่ าวมาจึ งมี การนาโลหะผสมนี้ ม า
ประยุกต์ทาวัสดุใช้งานอย่างแพร่ หลาย ในปั จจุบนั กระบวนการที่ใช้ในการ
ขึ้ นรู ปโลหะจ ารู ปเป็ นกระบวนการที่ มี ต้ น ทุ น สู ง จึ ง มี ก ารพัฒ นา
กระบวนการผลิ ต อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งกระบวนการหนึ่ งที่ อ ยู่ ใ นขั้น ตอน
การศึกษาเพื่อใช้ข้ ึนรู ปโลหะผสมนี้ ดว้ ยต้นทุนที่ต่า คือ กระบวนการสะสม
ทางไฟฟ้ าแบบร่ วม จากบทความทางวิชาการที่ ผ่านมาพบว่ามี ปัจจัยหลาย
อย่างที่ มีผลต่อลักษณะของชั้นฟิ ล์ม อีกทั้งการควบคุมสัดส่ วนของนิ กเกิ ล
และไทเทเนียมด้วยกระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วมนั้นทาได้ค่อนข้าง
ยาก
ในงานวิจยั นี้ จึ งเป็ นการพัฒนาและหาแนวทางในการปลู ก ฟิ ล์ม
โดยศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของการวางขั้ว อิ เ ล็ ก โทรดระหว่ า งการวางขั้ ว
อิเล็กโทรดตั้งฉากกันกับการวางขั้วอิเล็กโทรดขนานกันต่อการสะสมไฟฟ้ า
แบบร่ วมของอนุ ภาคไทเทเนี ยมบนเนื้ อพื้นนิ กเกิ ล และศึกษาอิทธิ พลของ
รอบภาระการกวนสารละลาย โดยการปรั บ ระยะเวลาในการกวนกับ
ระยะเวลาที่ไม่กวนสารละลายตามเงื่อนไขต่างๆ (เปิ ดตลอด 10 นาที, เปิ ด 9
นาที-ปิ ด 1 นาที, เปิ ด 8 นาที-ปิ ด 2 นาที, เปิ ด 6 นาที-ปิ ด 4 นาที, เปิ ด 2 นาทีปิ ด 8 นาที และเปิ ด 1 นาที-ปิ ด 9 นาที)

Nickel-titanium alloys are metals that can change shapes under
thermal stimulus. As a result, they have shape memory and superelasticity
properties. The applications of these materials are various including
engineering and medical applications. Till date the processes for
fabricating such materials have high costs. One of the alternative processes
that can potentially reduce processing cost is an electrochemical
codeposition process, but this process has many factors that affect the
deposits such as the difficulty in controlling nickel and titanium
composition in codeposition.
This research was conducted to develop the processing of Ni-Ti
layers by investigating the effect of the electrodes’ relative positions
(perpendicular and parallel) and the stirring duty cycle on the coelectrodeposition of titanium-dispersed nickel matrix. For the stirring duty
cycle, different stirring duty cycles (on 10 min, on 9 min - off 1 min, on 8
min-off 2 min, on 6 min-off 4 min, on 2 min-off 8 min and on 1 min-off 9
min) were applied to observe the effect of duty cycle on the codeposited
films.
Keywords : Co-electrodeposition, Titanium-dispersed on nickel matrix,
NiTi alloys, Film electrodeposition

คำสำคัญ กระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วม โลหะผสมนิ กเกิ ล และ
ไทเทเนียม การปลูกฟิ ล์ม
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1. บทนำ
กระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วม (Co-deposition) เป็ น
กระบวนการหนึ่ งที่ใ ช้ศาสตร์ ทางด้านไฟฟ้ าเคมี มาประยุกต์ใ ช้ หลัก การ
พื้ น ฐานของกระบวนการนี้ ไม่ ต่ า งจากกระบวนการสะสมทางไฟฟ้ า
(Electrodeposition) และกระบวนการชุ บโลหะด้วยไฟฟ้ า (Electroplating)
โดยจะใช้พลังงานไฟฟ้ าจากเครื่ องจ่ายไฟเพื่อทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทาง
เคมีของสารละลายและชิ้ นงานที่อยูใ่ นระบบ ทาให้เกิ ดการสะสมทางไฟฟ้ า
ของอนุ ภาคโลหะลงบนชั้นฟิ ล์มโลหะ กระบวนการนี้ จึงเหมาะแก่ การชุ บ
ผิวชิ้ นงานเพื่อเพิ่มสมบัติท างกล ความเป็ นไปได้ใ นการใช้ก ระบวนการ
สะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วมเพื่อสร้างชั้นฟิ ล์มของโลหะผสมจึงมีสูง
โลหะผสมระหว่างนิกเกิลและไทเทเนียมเป็ นโลหะผสมหนึ่ งที่มี
ความโดดเด่นจากโลหะผสมอื่น เนื่ องจากโลหะผสมนิ กเกิ ลและไทเทเนี ยม
หรื อนิ ทินอลเป็ นโลหะผสมจารู ป (Shape memory alloy, SMA) คือ เป็ น
โลหะที่สามารถในการตอบสนองต่อสิ่ งเร้า โดยสามารถเปลี่ ยนแปลงรู ปร่ าง
ได้ เมื่ออุณหภูมิของโลหะนั้นเปลี่ยนแปลงไป โลหะผสมชนิ ดนี้ มีสมบัติการ
คืนตัวของความเครี ยด (Recovery strain) ที่โดดเด่นมาก อีกทั้งยังมีสมบัติ
ยืดหยุน่ ยิง่ ยวด (Superelastic)
วิธีในการขึ้นรู ปโลหะผสมนิ กเกิลและไทเทเนี ยมหลากหลายวิธี
วิธีที่เป็ นที่นิยม คือ กระบวนการตกตะกอนของไอสารโดยวิธีการทางฟิ สิ กส์
(Physical vapor deposition, PVD) เป็ นกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง แต่
ต้นทุนในการทาก็สูงด้วย เนื่ องจากต้องทาภายในเตาสุ ญญากาศ (Vacuum
chamber) อีกทั้งยังใช้พลังงานไฟฟ้ าในกระบวนการสู ง เป็ นกระบวนการที่
อาศัยระยะเวลาในการทาค่อนข้างนาน และกระบวนการนี้ มีขอ้ จากัดในเรื่ อง
ของรู ป ร่ างชิ้ น งาน ไม่ ส ามารถผลิ ต ชิ้ น งานที่ มี รู ป ร่ า งซับ ซ้ อ นได้ ส่ ว น
กระบวนการเคลื อบด้วยไอระเหยทางเคมี (Chemical vapor deposition,
CVD) เป็ นกระบวนการที่ทาให้สารเกิดการทาปฏิ กิริยากันจนได้เป็ นไอของ
สารประกอบที่ตอ้ งการและทาให้ไอเหล่านั้นไปเคลื อบอยูท่ ี่บริ เวณวัสดุฐาน
กลายเป็ นชั้นฟิ ล์ ม ความหนาของชั้น ฟิ ล์ ม ที่ ไ ด้ ค่ อ นข้า งสม่ า เสมอ แต่
กระบวนการนี้ เป็ นกระบวนการที่ ใ ช้เ วลาและพลัง งานในการท ามาก
เนื่ อ งจากต้อ งใช้ อุ ณ หภู มิ เ พื่ อ ให้ ส ารกลายเป็ นไอ อี ก ทั้ง ยัง ควบคุ ม การ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ยาได้ย าก กระบวนการถัด มา คื อ กระบวนการขึ้ น รู ป เชิ ง ผง
(Powder metallurgy, PM) วัตถุดิบเริ่ มต้นของกระบวนการนี้ จะต้องเป็ นผง
ซึ่ งจะถูก นามาอัดขึ้นรู ป และมีก ารให้ความร้ อนในระหว่างขึ้ นรู ปชิ้ นงาน
ด้วย กระบวนการนี้ เหมาะกับชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ชิ้ นงานที่ได้จากการขึ้ น
รู ปด้วยกระบวนการนี้ จะมี ปริ มาณรู พรุ นสู ง ส่ วนกระบวนการสะสมทาง
ไฟฟ้ าแบบร่ วมเป็ นกระบวนการที่ต้นทุ นต่ า สามารถทาได้ใ นบรรยากาศ
ปกติ อัตราในการผลิตค่อนข้างรวดเร็ ว สามารถทาได้ท้ งั ในระดับเล็กขนาด

ไมครอนไปจนถึงระดับมิลลิเมตร อีกทั้งชิ้นงานสามารถมีรูปร่ างซับซ้อนได้
อีกด้วย

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
กระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วม มี ห ลัก การทาเหมื อนกับ
กระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าดังกล่าวในข้างต้น แต่มีการใส่ อนุ ภาคของสาร
ที่ตอ้ งการชุบลงไปในสารละลายอิเล็กโทรไลท์ เมื่อเกิ ดการให้กระแสไฟฟ้ า
ไอออนที่อยู่ในสารละลายจะเกิ ดการนาพาอนุ ภาคให้ไปสะสมอยู่ที่ผิวของ
ชิ้นงาน ปั จจัยที่สาคัญในการสะสมทางไฟฟ้ าของอนุ ภาคสารลงบนเนื้ อพื้น
โลหะ คือ การกระจายตัวของอนุภาคในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และการ
เคลื่อนที่ของอนุ ภาคสารที่อยูใ่ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ไปยังชิ้ นงาน โดย
หลัก การอย่า งง่ า ยในการสะสมทางไฟฟ้ าของอนุ ภาคสารลงบนเนื้ อพื้ น
โลหะนั้นมีข้นั ตอน 5 ขั้นตอนที่ต่อเนื่ องกัน ดังรู ปที่ 1 คือ
1. การก่อตัวของกลุ่มหมอกของไอออนิ กรอบๆอนุภาค
2. อนุภาคเกิดการเคลื่อนไปยังขั้วแคโทด โดยอาศัยการพา
3. การแพร่ ไปยังชั้น Hydrodynamic boundary
4. การแพร่ ไปยังชั้น Concentration boundary
5. การยึดเกาะของอนุภาคบนเนื้ อพื้นโลหะที่ข้ วั แคโทด

รู ปที่ 1 ขั้นตอนในการสะสมทางไฟฟ้ า (Low et al., 2006)
การสะสมโลหะโดยใช้ไฟฟ้ าจะมี ข ้อได้เ ปรี ยบมาก เนื่ องจาก
กระบวนการสะสมโลหะโดยใช้ ไ ฟฟ้ านั้น สามารถใช้ ใ นระบบที่ ไ ม่ ใ ช้
สุ ญญากาศ ทาให้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการนี้ ไม่มากนัก และสามารถใช้ทา
ได้ต้ งั แต่ ร ะดับ นาโนที่ เ ล็ ก ไปจนถึ ง ระดับ ที่ ใ หญ่ ไ ด้ นอกจากนี้ ยัง เป็ น
เทคโนโลยีที่ใช้อุณหภูมิที่ไม่สูงมากในการผลิต
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3. วิธีกำรทดลอง
วิ ธี ก ารทดลองจะแบ่ ง ออกเป็ น 3 ขั้น ตอนหลัก คื อ การเตรี ย ม
ชิ้นงาน การเตรี ยมสารละลายและการตั้งค่าอุปกรณ์โดยการเตรี ยมชิ้ นงานจะ
นาแผ่นทองแดงขนาดกว้าง 1 เซนติ เ มตร ยาว 2 เซนติ เมตรหล่ อเรซิ่ นใน
แม่พิมพ์แล้วนาไปขัดกระดาษทราย พร้ อมกับเตรี ยมสารละลายสู ตรวัตต์
นิกเกิลขนาด 300 มิลลิลิตร และทาการตั้งอุปกรณ์ต่างๆในตูด้ ูดควัน
โดยการศึกษาตาแหน่งขั้วอิเล็กโทรดจะนาขั้วแอโนดมาตั้งฉากและ
ขนานกับชิ้ นงาน ทาการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วมเป็ นเวลา 30 นาที และ
การศึกษารอบภาระการกวนสารละลายจะแบ่งออกเป็ นเงื่อนไขย่อย คือ เปิ ด
ตลอด 10 นาที, เปิ ด 9 นาที-ปิ ด 1 นาที, เปิ ด 8 นาที-ปิ ด 2 นาที, เปิ ด 6 นาทีปิ ด 4 นาที, เปิ ด 2 นาที-ปิ ด 8 นาที และเปิ ด 1 นาที-ปิ ด 9 นาที เป็ นเวลา 30
นาที แล้วนาชิ้นงานไปสั่นด้วยเครื่ องความถี่ สูง และทาการวิเคราะห์ผลด้วย
เครื่ องกล้องจุลทรรศน์แบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscope,
SEM)

4. ผลกำรทดลอง
จากกราฟรู ปที่ 2 และ 3 เป็ นการทดลองการวางตาแหน่ งขั้ว
อิเ ล็ก โทรด โดยทาการสะสมทางไฟฟ้ าเป็ นเวลา 30 นาที แ ละมีก ารกวน
สารละลายตลอดเวลา พบว่าชิ้นงานที่ทาการสะสมแบบร่ วมโดยขั้วไฟฟ้ าตั้ง
ฉากกันมีค่าความหนาของชั้นฟิ ล์มเฉลี่ยอยูท่ ี่ 75.02 ไมโครเมตร ร้อยละ 24.3
ของพื้นที่หน้าตัดชั้นฟิ ล์มเป็ นรู พรุ น และร้อยละ 33.63 ของอะตอมทั้งหมด
เป็ นไทเทเนี ยม ส่ วนชิ้ นงานที่ข้ วั ไฟฟ้ าวางขนาน ค่าความหนาเฉลี่ยของชั้น
ฟิ ล์มอยูท่ ี่ 116.71 ไมโครเมตร ร้อยละ 38.3 ของพื้นที่หน้าตัดชั้นฟิ ล์มเป็ นรู
พรุ น และร้อยละ 45.50 ของอะตอมทั้งหมดเป็ นไทเทเนียม

รู ปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณรู พรุ น สัดส่ วนของไทเทเนี ยม
โดยอะตอม และประสิ ทธิ ภาพการยึดเกาะของนิ กเกิลตามกฎของฟา
ราเดย์ของชิ้นงานในเงื่อนไขที่ 1 และ 2
จากกราฟรู ปที่ 4 และ 5 เป็ นการทดลองการเปิ ดปิ ดเครื่ องกวน
สารละลาย โดยทาการสะสมทางไฟฟ้ าเป็ นเวลา 30 นาที โดยชิ้ นงานที่ ทา
การทดลองวางชิดขอบบีกเกอร์ พบว่า
- เปิ ดเครื่ องกวนสารตลอด 30 นาที พบว่าค่าความหนาของชั้น
ฟิ ล์มเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 63.97 ไมโครเมตร ร้ อยละ 15.3 ของพื้นที่หน้าตัดชั้นฟิ ล์ม
เป็ นรู พรุ น และร้อยละ 28.41 ของอะตอมทั้งหมดเป็ นไทเทเนียม
- เปิ ดเครื่ องกวนสารด้วยอานาจแม่เหล็ก 9 นาที ปิ ดเครื่ องกวนสาร
ด้วยอานาจแม่เหล็ก 1 นาที สลับกันจนครบ 30 นาที พบว่าค่าความหนาของ
ชั้นฟิ ล์มเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 121.57 ไมโครเมตร ร้อยละ 43.93 ของพื้นที่หน้าตัดชั้น
ฟิ ล์มเป็ นรู พรุ น และร้อยละ 36.93 ของอะตอมทั้งหมดเป็ นไทเทเนี ยม
- เปิ ดเครื่ องกวนสารด้วยอานาจแม่เหล็ก 8 นาที ปิ ดเครื่ องกวนสาร
ด้วยอานาจแม่เหล็ก 2 นาที สลับกันจนครบ 30 นาที พบว่าค่าความหนาของ
ชั้นฟิ ล์มเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 204.32 ไมโครเมตร ร้อยละ 54.23 ของพื้นที่หน้าตัดชั้น
ฟิ ล์มเป็ นรู พรุ น และร้อยละ 45.52 ของอะตอมทั้งหมดเป็ นไทเทเนี ยม
- เปิ ดเครื่ องกวนสารด้วยอานาจแม่เหล็ก 6 นาที ปิ ดเครื่ องกวนสาร
ด้วยอานาจแม่เหล็ก 4 นาที สลับกันจนครบ 30 นาที พบว่าค่าความหนาของ
ชั้นฟิ ล์มเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 180.44 ไมโครเมตร ร้อยละ 68.45 ของพื้นที่หน้าตัดชั้น
ฟิ ล์มเป็ นรู พรุ น และร้อยละ 55.09 ของอะตอมทั้งหมดเป็ นไทเทเนี ยม

รู ปที่ 2 กราฟความหนาของชิ้นงานในเงื่อนไขที่ 1 และ 2
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รู ปที่ 4 กราฟความหนาของชิ้นงานที่ทาการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วมของ
อนุภาคไทเทเนี ยมบนเนื้ อพื้นนิ กเกิลแบบ On 10, On 9 – Off 1, On
8 – Off 2 และ On 6 – Off 4

2) ความหนาของชั้นฟิ ล์มเกิ ดจากการสะสมของอนุ ภาคไทเทเนี ยม
และนิ กเกิ ลบนฐานรองรับ โดยความหนาของชั้นฟิ ล์มที่ เกิ ดขึ้ นนั้นแปรผัน
ตรงกับสัดส่ วนของไทเทเนี ยมโดยอะตอมและปริ มาณรู พรุ นภายในชั้นฟิ ล์ม
3) ประสิ ทธิ ภาพของการยึดเกาะของนิ กเกิ ลบนฐานรองรับจะมีค่า
น้อยกว่าค่ าที่ คานวณได้ทางทฤษฏี เนื่ องจากอิ เล็กตรอนทั้งหมดที่ มีอยู่ใ น
ระบบไม่ได้ถูก นาไปใช้กบั ปฏิ กิริยารี ดกั ชันของนิ กเกิ ลไอออนเพียงอย่าง
เดียว แต่ยงั ถูกนาไปใช้ในปฏิกิริยารี ดกั ชันของไฮโดรเจนไอออนอีกด้วย
4) การเข้า ยึดของอนุ ภาคไทเทเนี ยมบนฐานรองรั บ เป็ นแบบสุ่ ม
อนุภาคไทเทเนี ยมจัดเรี ยงตัวกันอย่างไม่เป็ นระเบียบ ด้วยสาเหตุน้ ี จึงเป็ นผล
ให้ภายในชั้นฟิ ล์มมีรูพรุ นเกิดขึ้น
5) รู พรุ นภายในชั้น ฟิ ล์มเกิ ดจากการที่ข้ วั แคโทดไม่ได้เกิ ดเฉพาะ
ปฏิกิริยารี ดกั ชันของนิ กเกิลไอออนเพื่อเกิ ดเป็ นนิ กเกิลเพียงอย่างเดียว แต่ยงั
เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชันของไฮโดรเจนไอออนเกิดเป็ นไฮโดรเจน
6) รอบภาระการกวนสารละลายมี ผ ลต่ อ การสะสมของอนุ ภ าค
ไทเทเนี ยมบนเนื้ อพื้นนิ กเกิ ล ถ้าเวลาปิ ดเครื่ องกวนละลายมากขึ้นส่ งผลให้
ปริ มาณรู พรุ นในชั้นฟิ ล์มเพิ่มขึ้ น เนื่ องจากเมื่อเวลาผ่านไปนิ กเกิ ลไอออน
บริ เ วณขั้วแคโทดจะลดลง ปฏิ กิ ริยาที่ เกิ ดขึ้ นที่ ข้ วั แคโทดจะเป็ นปฏิ กิ ริยา
รี ดกั ชันของไฮโดรเจนไอออนแทน การปิ ดเครื่ องกวนสารละลายนานยิ่งทา
ให้ปริ มาณรู พรุ นมากขึ้นนัน่ เอง
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ขอขอบคุ ณ ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมวัส ดุ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน สาหรับความอนุ เคราะห์ใน
ด้า นห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร อุ ป กรณ์ ใ นการท างานวิ จ ัย และเครื่ องมื อ ในการ
วิเคราะห์ชิ้นงาน
รู ป ที่ 5 กราฟความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความหนาชั้น ฟิ ล์ ม ปริ ม าณรู พ รุ น
สัด ส่ วนของไทเทเนี ย มโดยอะตอม และประสิ ท ธิ ภาพการเกิ ด
นิ กเกิ ลตามกฎของฟาราเดย์ของชิ้ นงานที่ ทาการสะสมทางไฟฟ้ า
แบบร่ วมของอนุภาคไทเทเนี ยมบนเนื้ อพื้นนิ กเกิ ลแบบ On 10, On
9 – Off 1, On 8 – Off 2 และ On 6 – Off 4
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1) ตาแหน่งของขั้วอิเล็กโทรดมีผลต่อการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วม
ของอนุ ภาคไทเทเนี ยมบนเนื้ อพื้นนิ กเกิ ล เนื่ องจากการวางขั้วอิ เล็ก โทรด
ขนานกันจะมีแรงไฟฟ้ าและแรงโน้มถ่ วงที่ ช่วยในการยึดเกาะของอนุ ภาค
ไทเทเนียมบนฐานรองรับ ซึ่ งต่างจากการวางขั้วอิเล็กโทรดแบบตั้งฉากกันที่
จะมีเพียงแรงไฟฟ้ าเท่านั้น
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