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บทคัดย่ อ
กระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วม เป็ นกระบวนการที่
พัฒ นาจากกระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าโดยเติ มอนุ ภ าคของแข็ง ลงใน
สารละลายไอออนของโลหะ เพื่อใช้ในการเคลือบผิวหรื อผลิตวัสดุประกอบ
สาหรับโลหะผสมนิ กเกิ ลไทเทเนี ยมเป็ นโลหะผสมที่มีสมบัติจดจารู ปร่ าง
และสมบัติ ส ภาพยื ด หยุ่ น ยิ่ ง ยวด ซึ่ งน ามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ขนาดเล็กและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึ ง
ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วม เพื่อผลิ ตแผ่น
วัสดุประกอบของนิ กเกิลกับอนุ ภาคไทเทเนี ยม โดยศึกษาเกี่ ยวกับอิ ทธิ พล
ของค่ า pH ของสารละลายที่ ต่ างกัน โดยใช้วสั ดุ ร องพื้ น 2 ประเภท คื อ
ทองแดง และกระจกน าไฟฟ้ า และศึ ก ษาลัก ษณะของชิ้ น งานของวัส ดุ
ประกอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราดและเครื่ องวัดการ
เลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์ พบว่าค่า pH ของสารละลายที่ ลดลงส่ งผลให้ความ
หนาของชิ้นงานลดลง และประสิ ทธิภาพของฟาราเดย์ลดลงจากการคานวณ
ทางทฤษฎี และโครงสร้างอะตอมของวัสดุรองพื้นส่ งผลให้โครงสร้ างผลึ ก
ของนิ ก เกิ ลไทเทเนี ยมที่ ได้จากการสะสมทางไฟฟ้ ามี ทิศทางในการโตที่
ต่างกัน
คาสาคัญ: กระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วม โลหะกลุ่มนิ กเกิล วัสดุ
ประกอบ วัสดุรองพื้น ประสิ ทธิภาพของฟาราเดย์

Abstract
Co-electrodeposition is an electrochemical process during
which solid particles are added into a metal ion solution. It is used for
coating or producing composite materials. Ni-Ti alloys have shape

memory effect and superelastic property. They could be used for
microelectronic part and medical tools. In this research, the coelectrodeposition process were used and studied for fabricating Ni-Ti
composite films by investigating the effect of pH on two types of
substrates, copper and conductive glass. Microstructures and chemical
composition of samples were investigated by Scanning Electron
Microscope and X-Ray Diffraction. The results show that a reduction in
pH of solution results in a reducing in the film thickness and a lower
Faradaic efficiency. From XRD results, the crystal structures of the
composite deposits were affected by different substrate by exhibiting
different crystallographic orientations
Keywords : Co-electrodeposition, Nickel, Composite Material, Substrate
Materials, Faradaic efficiency

1. บทนา
กระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วมเป็ นกระบวนการทาง
ไฟฟ้ าเคมีที่พฒั นาจากกระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าโดยเติมอนุภาคของแข็ง
ลงในสารละลายเพื่อให้เกิ ดการสะสมไอออนของโลหะจากสารละลายและ
อนุ ภาคของแข็ ง เป็ นกระบวนการในการผลิ ตชิ้ น งานที่ มี ข นาดเฉลี่ ย อยู่
ในช่วง 5-100 ไมโครเมตร ซึ่งใช้พลังงานในการผลิตต่า[1] แต่ให้สมบัติทาง
กลที่ ดีเ นื่ องจากเกิ ด โครงสร้ า งของผลึ ก ขนาดนาโนเมตรกระจายตัว ใน
ชิ้ นงาน[2] และมี อนุ ภาคของแข็งช่ วยในการปรับปรุ งสมบัติต่างๆให้ดีข้ ึน
เมื่อเทียบกับกระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบเดิ ม[3-7] จึงนิ ยมใช้ในการ
เคลือบผิวหรื อผลิตวัสดุประกอบ แต่เนื่ องจากกระบวนสะสมทางไฟฟ้ าเป็ น
กระบวนการที่มี ปัจจัย ที่ จาเป็ นต่อกระบวนการผลิ ตหลายด้าน เช่ น ปั จจัย
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ด้านอนุภาค (ขนาด ปริ มาณ รู ปร่ าง ชนิ ดของอนุภาค ลักษณะองค์ประกอบ
ของพื้นผิว)[5] ปัจจัยด้านสารละลาย (องค์ประกอบ สารเติมแต่ง pH) ปั จจัย
ด้านกระบวนการ (ความหนาแน่นกระแส ความเร็ วในการกวนสาร วัสดุรอง
พื้น ตาแหน่ งของชิ้นงาน) และอื่นๆ จึงมีผทู้ าการศึกษาเพื่อกาหนดเงื่อนไข
และตัวแปรต่างๆของกระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วม เพื่อใช้ในการ
ผลิตชิ้นงานวัสดุประกอบในระบบต่าง โดยงานวิจยั ฉบับนี้ ศึกษาเกี่ ยวกับตัว
แปรของกระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วมในระบบนิ กเกิ ลกับอนุ ภาค
ไทเทเนียม

2. ทฤษฏีทเี่ กีย่ วข้ อง
โลหะผสมของนิ กเกิลและไทเทเนี ยมมีสมบัติพิเศษ คือสมบัติใน
การจดจารู ปร่ างและสมบัติสภาพยืดหยุน่ ยิ่งยวด โดยสมบัติ 2 ชนิ ดนี้ จะเกิ ด
เมื่อโลหะผสมนิกเกิลไทเทเนี ยมมีอตั ราส่วนโดยอะตอมเท่ากับ 50 : 50 และ
เรี ยกโลหะผสมชนิ ด นี้ ว่ า “ไนติ น อล” ซึ่ งเป็ นที่ นิ ย มในการน ามาผลิ ต
อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในด้า นอุ ตสาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้านการทหาร ด้า น
การแพทย์ หรื อแม้กระทัง่ ของใช้ในชี วิตประจาวัน และปั จจุบนั มีการพัฒนา
กระบวนการผลิตเพื่อนาไปใช้ในอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กในทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์
สาหรับกลไกที่เกิดขึ้นในกระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วม
ได้มีการศึกษาและคิดค้นโมเดลเพื่ออธิ บายกลไกโดย Guglielmi หนึ่ งในผู้
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ กระบวนการได้ น าเสนอโมเดลซึ่ งอธิ บ ายกลไกของ
กระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วมแบ่งออกเป็ น 2 ขั้น ขั้นแรกเกิ ดจาก
แรงดึ งดูดอ่อนๆระหว่างอนุ ภาคกับผิวของขั้วแคโทด ซึ่ งเกิ ดจากแรงดึ งดู ด
ของกลุ่มไอออนที่ลอ้ มรอบอนุภาค ในขั้นที่สองอนุภาคและกลุ่มไอออนเกิ ด
แรงดึงดูดเนื่ องจากสนามไฟฟ้ าของขั้วแคโทด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนทางไฟฟ้ าเคมี
ทาให้เกิดการสะสมของชั้นโลหะ[10] แต่ Kurozaki ได้กล่าวเสริ มว่ากลไก
ดังกล่าวแบ่งเป็ น 3 ขั้น ขั้นแรกอนุ ภาคเคลื่ อนที่ ด้วยแรงทางกล ขั้นที่ สอง
ด้วยประจุทางไฟฟ้ าของอนุ ภาคที่สูงทาให้อนุ ภาคถูกดึ งดูดเข้าหาผิวของขั้ว
แคโทด และในขั้ นที่ ส ามอนุ ภ าคเกิ ด การยึ ด เกาะด้ ว ยแรงคู ล อมบ์
(Coulombic force) ทาให้เกิ ดการสะสมของอนุ ภาคในเนื้ อโลหะ ซึ่ งปั จจัยที่
ส่งผลต่อการล้อมรอบอนุภาคของไอออนสามารถอธิ บายด้วยโมเดล Double
Layer ซึ่ งกล่าวเกี่ ยวกับค่าของประจุที่พ้ืนผิวของของแข็งที่ ล้อมรอบด้วย
ไอออนในสารละลายโดยวัด ความต่ า งศัก ย์ที่ ช้ ัน นอกสุ ด ของไอออนที่
ล้อมรอบ ซึ่ งเรี ยกว่า ”Zeta potential” แบ่ งออกเป็ นช่ วงคื อ ช่ วง Zeta
potential เป็ นบวก เมื่อ pH ต่ากว่าค่า Isoelectric Point: IEP (จุดที่มีค่า Zeta
potential เท่ากับศูนย์) และช่ วง Zeta potential เป็ นลบ เมื่อ pH มีค่ามากกว่า
ค่า IEP ซึ่ งค่า Zeta potential และค่า IEP จะแปรผันตามชนิ ดของของแข็ง
ชนิดของสารละลาย และ pH ที่เปลี่ยนไป

ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงทาการศึ กษาเพื่อหาช่ วง pH ที่เหมาะสม
สาหรั บ กระบวนการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ ว มในระบบของนิ ก เกิ ล กับ
อนุภาคไทเทเนี ยม และนอกจากค่า pH ของสารละลายแล้ว วัสดุรองพื้นยัง
อีกตัวแปรตัวหนึ่ งที่ มีความสาคัญต่อการผลิ ตชิ้ นงานวัสดุประกอบเพื่อให้
สามารถนาไปใช้งานได้ ซึ่ ง ส่ วนใหญ่วสั ดุ รองพื้นมักทามาจากโลหะซึ่ งมี
ปั ญหาในการแยกชิ้ นงานออกดังนั้นจึงมีการนาเอาวัสดุรองพื้นประเภทอื่ น
มาทาการเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพในผลิ ตและใช้ทดแทนวัสดุ ประเภท
โลหะ โดยเลือกใช้วสั ดุลองพื้นเดิมเป็ นโลหะทองแดงแต่พบปั ญหาในการ
แยกชิ้นงานออกจากทองแดง และใช้วสั ดุรองพื้นประเภทที่ 2 เป็ นกระจกนา
ไฟฟ้ าที่สามารถลอกแผ่นวัสดุประกอบได้ เพื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งานในช่ วง pH ต่างๆของสารละลาย เพื่อพัฒนากระบวนการสะสม
ทางไฟฟ้ าแบบร่ วมสู่ ภาคอุตสาหกรรม

3. วิธีการทดลอง
3.1 การเตรียมชิ้นงาน
ทองแดง : เตรี ยมทองแดงขนาด 1*2*0.6 มิลลิเมตร บัดกรี ดว้ ย
สายไฟ และเทเรซิ่ นทับบริ เวณที่ทาการบัดกรี เพื่อควบคุมพื้นที่ในการปลูก
ทาการขัดผิวชิ้นงานอีกด้านจนมีความเงาเหมื อนกระจกและทาการกระตุน้
ผิวด้วยกรดซัลฟิ วริ กเข้มข้น 3 โมลาร์เป็ นเวลา 5-6 วินาทีก่อนการใช้งาน
กระจกนาไฟฟ้า : เตรี ยมกระจกนาไฟฟ้ าขนาด 1*2.5 เซนติเมตร
และยึดเข้ากับสายไฟด้วยกาวนาไฟฟ้ า แล้วเคลือบทับด้วยเรซิ่ นให้มีพ้ืนที่ใน
การปลูกเท่ากับทองแดงและตรวจสอบการนาไฟฟ้ า(ต้องทาความสะอาด
กระจกไฟฟ้ าทุกครั้งก่อนการใช้งานด้วยกระแสไฟฟ้ าขนาด 0.08 แอมแปร์)

3.2 การทดลอง
ผสมสารละลายด้วย โซเดี ยมอะซิ เตท (Sodium Acetate LR:
CH3COONa·3H2O) 17.5 กรั มต่อลิ ตร, แอมโมเนี ยมคลอไรด์ (Ammonium
Chloride, NH4Cl) 10.7 กรั มต่ อลิ ตร, นิ ก เกิ ล ซัล เฟต (Nickel Sulphate:
NiSO4·6H2O) 51 กรัมต่อลิตร และกรดบอริ ก(Boric acid: H3BO3) 8 กรัมต่อ
ลิตรตามลาดับ ลงในน้ ากลัน่ 300 ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วทาการปรับค่า pH
ของสารละลาย ให้อยู่ในช่ วง pH เท่ากับ 1 3.5 และ 5.6 ด้วยกรดซัลฟิ วริ ก
เข้มข้น (conc. H2SO4) จากนั้นเติมอนุภาคไทเทเนี ยม 8 กรัมต่อลิ ตร ลงใน
สารละลาย และกวนสารละลายจนกระทัง่ เกิ ดการกระจายตัวนาบีกเกอร์ วาง
ลงในอ่างน้ าร้ อนที่ อุณหภูมิ 52 องศา ทาการสะสมทางไฟฟ้ าแบบร่ วมบน
วัสดุรองพื้น โดยใช้ความหนาแน่นไฟฟ้ า 0.15 แอมแปร์เมื่อใช้ทองแดง และ
0.18 แอมแปร์ เมื่อใช้กระจกนาไฟฟ้ า ความเร็ วในการกวนสาร 390 รอบต่อ
นาที โดยใช้เวลา 30 นาที
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3.3 การวิเคราะห์ ผลการทดลอง

4.3 ผลการวิเคราะห์ ความหนาเฉลีย่ ในแต่ ละด้ าน

ตัดชิ้ น งานตามแนวขวางบริ เ วณกึ่ งกลางชิ้ นงาน ทาการขัดผิว
บริ เวณรอยตัดจนมีความเงาคลายกระจก และตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาค
ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด และวิเคราะห์ภาพถ่ายที่ได้
ด้วยโปรแกรม Image Analysis และตรวจสอบองค์ประกอบของชิ้ นงานด้วย
เครื่ องวัดการเลี้ยวเบนของรังสี เอ็กซ์

จากรู ปที่ 2 พบว่าความหนาเฉลี่ยในแต่ละด้านทั้งบนวัสดุรองพื้น
ทองแดงและกระจกน าไฟฟ้ าความหนาเฉลี่ ย มี แ นวโน้ม ตรงกลางของ
ชิ้นงานบางที่สุด เมื่อพิจารณาสัดส่วนโดยปริ มาตรของไทเทเนี ยมพบว่า บน
วัสดุรองพื้นทองแดงมีแนวโน้มที่บริ เวณขอบมีปริ มาตรไทเทเนี ยมมากกว่า
ตรงกลางส่ งผลให้มีความหนาที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่บนวัสดุรองพื้นกระจกนา
ไฟฟ้ ายังไม่พบแนวโน้มที่ชัดเจนเนื่ องจากสัดส่ วนโดยปริ มาตรไทเทเนี ยม
ยังคงกระจัดกระจาย

4. ผลการทดลอง
4.1 ผลการวิเคราะห์ ความหนาเฉลีย่
จากรู ปที่ 1 พบว่าทั้งบนวัสดุรองพื้นทองแดงและบนวัสดุรองพื้น
กระจกนาไฟฟ้ าความหนาเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงเมื่อปรับค่า pH ให้ลดลง

4.2 ผลการวิเคราะห์ สัดส่ วนโดยอะตอมไทเทเนียม
สัดส่ วนโดยอะตอมไทเทเนี ยมบนวัส ดุ รองพื้นทองแดงที่ pH
เท่ากับ 5.6 ได้สัดส่ วนสู งสุ ด 21.4±1 เปอร์ เซ็นต์ และมีสัดส่ วนต่าสุ ดเท่ากับ
8.6±3.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปรับค่า pH เท่ากับ 3.5 ขณะที่บนวัสดุรองพื้นกระจก
นาไฟฟ้ าที่ pH เท่ากับ 1 ได้สัดส่ วนสู งสุ ด 10.2 เปอร์ เซ็นต์ และมีสัดส่ วน
ต่าสุดสัดส่วนเท่ากับ 4.8 เปอร์เซ็นต์ เมื่อปรับค่า pH เท่ากับ 5.6 จากรู ปที่ 1

(a)

(b)

(c)

(d)

(a)
รู ปที่ 2 ความหนาเฉลี่ยในแต่ละด้าน (a) วัสดุรองพื้นทองแดง (c) วัสดุรอง
พื้นกระจกนาไฟฟ้ า และค่าเฉลี่ ยสัดส่ วนโดยปริ มาตรไทเทเนี ยม
ของวัสดุประกอบ (b) วัสดุรองพื้นทองแดง (d) วัสดุรองพื้นกระจก
นาไฟฟ้ า ที่ pH ต่างๆ

4.4 ผลการวิเคราะห์ Faradaic efficiency
(b)
รู ปที่ 1 ค่าเฉลี่ ยสัดส่ วนโดยอะตอมไทเทเนี ยมและความหนาเฉลี่ ยที่ pH
ต่างๆ (a) วัสดุรองพื้นทองแดง (b) วัสดุรองพื้นกระจกนาไฟฟ้ า

ค่า Faradaic efficiency พิจารณาบนวัสดุรองพื้นทองแดงพบว่า
ค่า Faradaic efficiency เมื่อปลูกนิ กเกิ ลบริ สุทธิ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ อปรั บ
ค่า pH เพิ่มขึ้น ซึ่ งวัสดุประกอบมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเช่ นเดี ยวกันแต่มีค่าต่ า
กว่า เนื่องจากมีอนุภาคไทเทเนี ยมในปฏิ กิริยาด้วย ในขณะที่บนวัสดุรองพื้น
3

กระจกนาไฟฟ้ ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อปรับค่า pH เพิ่มขึ้นเช่นเดี ยวกัน จาก
รู ปที่ 3

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตบางเขน ส าหรั บ ความอนุ เ คราะห์
ห้องปฏิบตั ิการ อุปกรณ์และเครื่ องมือในการวิเคราะห์ชิ้นงาน

7. เอกสารอ้ างอิง

(a)

(b)
รู ปที่ 3 สัดส่ วนโดยอะตอมของไทเทเนี ยมและค่า Faradaic efficiency ของ
นิกเกิลที่ pH ต่างๆ (a) วัสดุรองพื้นทองแดง (b) วัสดุรองพื้นกระจก
นาไฟฟ้ า

5. สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองพบว่าประเภทของวัสดุรองพื้นและค่า pH ของ
สารละลายส่งผลต่อการกระจายตัวของอนุ ภาคไทเทเนี ยมบนเนื้ อพื้นนิ กเกิ ล
ดังนี้
1. ค่า pH ของสารละลายเมื่อปรับให้มีค่าต่ าลง เป็ นการเพิ่ม
ปริ มาณไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย ส่ งผลเกิ ดปฏิ กิ ริยารี ด ัก ชั่น ของ
ไฮโดรเจนบนวัสดุรองพื้นด้วย ทาให้ได้วสั ดุประกอบที่มีความหนาเฉลี่ ย
ลดลงและค่า Faradaic efficiency ต่ากว่าทฤษฎี
2. ประเภทของวัสดุรองพื้นที่แตกต่างกันมีผลต่อวัสดุประกอบที่
ได้ โดยวัสดุรองพื้นทองแดงมีโครงสร้างผลึกเหมือนกับนิ กเกิล ทาให้เอื้อต่อ
การเกิดการสะสมทางไฟฟ้ าของนิกเกิลสู งกว่าวัสดุรองพื้นกระจกนาไฟฟ้ าที่
มีโครงสร้ างผลึ กแตกต่างจากนิ กเกิ ล อี กทั้งบริ เวณขอบมี ความหนาแน่ น
กระแสที่ สูงกว่าบริ เ วณตรงกลางจึ งเกิ ดการสะสมของอนุ ภาคไทเทเนี ยม
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