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ผลของอัตราไหลแกสไนโตรเจนตอโครงสรางของฟลมบางโครเมียมไนไตรดที่เคลือบดวยวิธ ี
รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปตเตอริง 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้เคลือบฟลมบางโครเมียมไนไตรดบนแผนซิลิกอนดวยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปตเตอริง 

เพื่อศึกษาผลของอัตราไหลแกสไนโตรเจนที่มีตอโครงสรางของฟลม โดยแปรคาอัตราไหลแกสไนโตรเจนในชวง 2.5 
sccm ถึง 10.0 sccm กําหนดใหความดันรวมขณะเคลือบ และกําลังไฟฟาคงที ่เทากับ 3.0x10-3 mbar และ 280 W 
ตามลําดับ จากนั้นนําฟลมที่ไดไปวิเคราะหโครงสรางผลึกดวยเทคนิค XRD ศึกษาลักษณะพื้นผิวและความหนาดวย
เทคนิค AFM ผลการศึกษาพบวาฟลมบางที่เคลือบไดมีโครงสรางผลึกของโครเมียมไนไตรด ระนาบ (111), (200), 
(220) และ (311) โดยมีความหนาในชวง 960 nm ถึง 1790 nm ขนาดผลึก ในชวง 17 nm ถึง 30 nm และความ
หยาบผิว (Ra) ในชวง 3 nm ถึง 24 nm  

 
คําสําคัญ :  ฟลมบาง  ฟลมโครเมียมไนไตรด  รแีอคตีฟ แมกนีตรอน สปตเตอริง 

 
Abstract 

Chromium nitride thin films were deposited on silicon wafer substrates by reactive DC 
magnetron sputtering technique. The effect of N2 flow rates on the structure of films was investigate. The 
N2 flow rates varied from 2.5 sccm to 10.0 sccm. The total pressure and power were kept constant 
3.0x10-3 mbar and 280 W, respectively. The crystal structure was characterized by XRD.  
The surface morphologies and thickness were evaluated by AFM. The results show that the crystal 
structure of chromium nitride (111), (200), (220) and (311) planes. The films thickness range was from 
960 to 1790 nm. The crystal size was in the order of 17 to 30 nm and surface roughness (Ra) was within 
3 nm to 24 nm.  
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คํานํา 

ปญหาอยางหนึ่งของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม คืออายุการใชงานที่จํากัด 
แนวทางหนึ่งในการแกปญหาดังกลาวคือ การปรับปรุงผิวชิ้นงานโดยการเคลือบดวยชั้นเคลือบหรือสารเคลือบที่
เหมาะสม ซึ่งจะชวยยืดอายุการใชงานของเครื่องจักรและอุปกรณนั้นได ฟลมบางโครเมียมไนไตรดเปนชั้นเคลือบ
แข็งหนึ่งที่ไดรับความนิยมเนื่องจากมีสมบัติเชิงกลและไตรโบโลยีที่ด ี มีคาความแข็งสูงประมาณ 20-25 GPa 
(Bertrand et al., 1997) ยึดเกาะผิวโลหะและทนตอการขัดสีด ี(Forniés et al., 2006) ทนอุณหภูมิสูงและตานการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงไดด ีอีกทั้งยังมีคาสัมประสิทธิ์การเสียดทานต่ํา (Zenghu et al., 2003) ฟลม
โครเมียมไนไตรดจงึเปนชั้นเคลือบที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน 

โดยทั่วไปอาจพบฟลมบางโครเมียมไนไตรดไดใน 2 ลักษณะคือ CrN ( Face-centred cubic; fcc) และ 
Cr2N ( Hexagonal closest packing; hcp) โดยฟลมแบบ Cr2N มีความแข็งมากเนื่องจากมีโครงสรางที่แนน 
(Broszeit et al., 1999) สวนฟลม CrN มีความตานทานการสึกหรอดีกวา Cr2N แตมีคาสัมประสิทธิ์การเสียดทาน
ต่ํากวา Cr2N (Kyung et al., 2000) การเตรียมฟลมโครเมียมไนไตรดดวยวิธีการทางฟสิกส (PVD, Physical Vapor 
Deposition) มี หล ายวิ ธี เ ช น  กา ร เ คลื อบด ว ย วิ ธี ร ะ เ หยสา ร  ( Evaporation) หรื อ  วิ ธี ค า โทดิ ก อ า ร ค  
(Cathodic Arc) (Liu et al., 1995) แตที่นิยมใชกันในภาคอุตสาหกรรมคือ การเคลือบดวยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีต
รอน สปตเตอริง (reactive DC magnetron sputtering) (Zhang et al., 2008)  

ปกติแลวโครงสรางและสมบัติของฟลมที่เคลือบไดขึ้นกับกระบวนการเคลือบ และเงื่อนไขการเคลือบ 
สําหรับฟลมบางโครเมียมไนไตรดมีนักวิจัยหลายกลุมศึกษาเงื่อนไขการเคลือบที่มีตอโครงสรางและสมบัติของฟลม
บางโครเมียมไนไตรด บทความวิจัยนี้ เปนการเสนอผลของอัตราไหลแกสไนโตรเจนที่มีตอโครงสรางของ 
ฟลมโครเมียมไนไตรดที่เตรียมดวยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปตเตอริง เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานแลวเปน
แนวทางในการเตรียมฟลมบางโครเมียมไนไตรดตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ฟลมโครเมียมไนไตรดในงานวิจัยนี้เตรียมดวยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปตเตอริง จากเครื่องเคลือบ
สุญญากาศระบบสปตเตอริง (Figure 1) ขั้นตอนการเคลือบเริ่มจากนําแผนซิลิกอนที่ทําความสะอาดแลววางบน
แทนรองรับชิ้นงานในภาชนะสุญญากาศ ใหหางจากหนาเปาสารเคลือบเทากับ 15 cm  ลดความดันในภาชนะ
สุญญากาศใหไดความดันพื้น (base pressure) เทากับ 5.0x10-5 mbar ในการเคลือบฟลมทุกชุดกําหนดความดัน
รวม (Pt) เทากับ 3.0x10-3 mbar และกําลังไฟฟา เทากับ 280 W คงที่ตลอดการเคลือบ ใชเวลาเคลือบนาน 90 นาท ี
สําหรับตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้คือ อัตราไหลแกสไนโตรเจน โดยแปรคาในชวง 2.5 sccm ถึง 10.0 sccm 
และกําหนดใหแกสอารกอนคงที่เทากับ 15 sccm หลังการเคลือบนําฟลมที่เคลือบไดไปวิเคราะหโครงสรางผลึกดวย
เครื่อง X-ray Diffractometer (XRD) ของ Rigaku รุน Rint 2000 และศึกษาลักษณะพื้นผิวดวยเครื่อง Atomic 
Force Microscope (AFM) ของ Veeco Instrument Inc. รุน Nano Scope IV  
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Figure 1  Diagram of reactive DC magnetron sputtering system 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ผลของอัตราไหลแกสไนโตรเจนตอโครงสรางผลึก 
Figure 2 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซของฟลมบางโครเมียมไนไตรดเคลือบที่อัตราไหล 

แกสไนโตรเจนตางๆ พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซที่มุม 37.57O, 43.77O, 63.60O และ 76.23O ซึ่งเมื่อนํา 
มาเปรียบเทียบกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซตามมาตรฐาน JCPDF หมายเลข 11-0065 พบวาตรงกับโครเมียม
ไนไตรดระนาบ (111), (200), (220) และ (311) ตามลําดับ  

โดยในกรณีอัตราไหลแกสไนโตรเจนเทากับ 2.5 พบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซเฉพาะที่มุม 43.77O ซึ่ง
ตรงกับโครเมียมไนไตรดระนาบ (200) เมื่ออัตราไหลแกสไนโตรเจนเพิ่มเปน 5.0 พบวารูปแบบการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซที่มุม 43.77O มีความเขมลดลง แตเริ่มพบรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซที่มุม 37.57O และ 76.23O ซึ่งตรงกับ
โครเมียมไนไตรดระนาบ (111) และ (311) และเมื่ออัตราไหลแกสไนโตรเจนเพิ่มเปน 7.5 และ 10.0 นั้น กลับไมพบ
รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซที่มุม 43.77O แตรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซที่มุม 37.57O และ 76.23O (โครเมียม
ไนไตรดระนาบ (111) และ (311)) เริ่มมีความเขมสงูขึ้นตามลําดับ 

เมื่อนํารูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซมาคํานวณหาขนาดของผลึก (Crystal size) จากสมการของ 
Scherrer ดังสมการ (1) 
        

Bθ

λ

cos  B
t 0.9

=       (1) 

เมื่อ t คือขนาดเกรน λ  คือความยาวคลื่นของรังสีเอกซ  B คือความกวางพีคที่ตําแหนงครึ่งหนึ่งของความ
เขมของรังสีเอกซสูงสุด (FWHM) และ Bθ คือมุมที่มีความเขมของรังสีเอกซสูงสุด จากการคํานวณพบวา 
เมื่ออัตราไหลแกสอารกอนตอไนโตรเจนเพิ่มขึ้นขนาดผลึกของฟลมบางโครเมียมไนไตรดมีขนาดใหญขึ้นจาก  
17 nm เปน 30 nm (Table 1) 
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Figure 2  X-ray diffraction patterns of as-deposited CrN thin films produced at different N2 flow rates  

 

    
(a) (b) (c) (d) 

 
Figure 3  AFM image of CrN thin films deposited at N2 flow rates  
               (a) 15:2.5,  (b) 15:5.0,  (c) 15:7.5 and (d) 15:10.0. 
 
ผลของอัตราไหลแกสไนโตรเจนตอลักษณะพื้นผิว 

Figure 3 แสดงลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติของฟลมบางโครเมียมไนไตรดเมื่อเคลือบที ่
อัตราไหลแกสไนโตรเจนตาง ๆ จากเทคนิค AFM พบวาที่ผิวหนาของฟลมโครเมียมไนไตรดที่เคลือบดวยอัตราไหล
แกสไนโตรเจนเทากับ 2.5 sccm มีเกรนขนาดเล็ก กระจายทั่วพื้นผิวของฟลม ฟลมมีลักษณะเรียบ และเมื่ออัตรา
ไหลแกสไนโตรเจนเพิ่มขึ้น เกรนมีขนาดใหญขึ้น กระจายทั่วพื้นผิวของฟลม ขนาดเกรน ความหยาบผิวเฉลี่ย และ
ความหนาของฟลมบางโครเมียมไนไตรดที่อัตราไหลแกสไนโตรเจนตาง ๆ ดังแสดงใน Table 1 จากการศึกษาพบวา
เมื่ออัตราไหลแกสไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเกรนมีขนาดใหญขึ้นจาก 17 nm เปน 30 nm ความหยาบผิวเฉลี่ยมีขนาด
เพิ่มขึ้นจาก 3 nm เปน 24 nm สวนความหนาเพิ่มขึ้นจาก 960 nm เปน 1790 nm แลวคอยๆ ลดลงเปน  
1240 nm  
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Table 1   Effect of N2 flow rates on the morphology of CrN thin films 
N2 flow rates (sccm) Crystal size (nm) Roughness (nm) Thickness (nm) 

15 : 2.5 17 3 960 
15 : 5.0 19 11 1790 
15 : 7.5 27 21 1780 

  15 : 10.0 30 24 1240 
 

สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้สามารถเตรียมฟลมบางโครเมียมไนไตรดบนแผนซิลิกอนดวยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี สปตเตอริงได 
จากการศึกษาพบวาอัตราไหลแกสไนโตรเจนมีผลตอโครงสรางผลึกและลักษณะพื้นผิวของฟลมโครเมียมไนไตรด 
ทั้งนี้เมื่ออัตราไหลแกสไนโตรเจนเทากับ 25 sccm พบโครเมียมไนไตรดเฉพาะที่ระนาบ (200) และเมื่ออัตราไหล
แกสไนโตรเจนเพิ่มขึ้นพบวาโครเมียมไนไตรดเฉพาะที่ระนาบ (200) หายไปแตกลับพบโครเมียมไนไตรดระนาบ 
(111) และ (220) แทน ขณะที่เมื่ออัตราไหลแกสไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ขนาดผลึก ความหยาบผิว และความหนาฟลมมี
คาเพิ่มขึ้นตามลําดับ 
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