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บทคัดย่ อ

ฟิ ล์ม บางไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เคลือบบนซิลิกอน และสเตนเลส ด้ วยเทคนิครี แอคตีฟดีซีแมกนีตรอน
สปั ตเตอริ ง เพื่อศึกษาผลของกําลังสปั ตเตอริ งในช่วง 130 ถึง 270 วัตต์ ต่อโครงสร้ างฟิ ล์ม โดยโครงสร้ างผลึกของ
ฟิ ล์มศึกษาด้ วยเทคนิค XRD ความหน าและลักษณะพืน้ ผิวศึกษาด้ วยเทคนิค AFM ผลการศึกษาพบว่า สีของ
ฟิ ล์มที่เคลือบได้ แปรไปตามกําลังสปั ตเตอริ งจาก สีม่วง เป็ น สีทอง และ สีนํ ้าตาล ฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีโครงสร้ าง
ผลึก แบบเฟซเซนเตอร์ คิวบิค (fcc) ระนาบ (111), (200) (220) และ (311) เมื่อกําลังสปั ตเตอริ งเพิ่มขึ ้น พบว่า
ขนาดผลึกมีค่าเพิ่มขึ ้นจาก 21.9 นาโนเมตร เป็ น 39.8 นาโนเมตร ความหนาฟิ ล์มเพิ่มขึ ้นจาก 331 นาโนเมตร
เป็ น 1113 นาโนเมตร ขณะที่ความหยาบผิวเพิ่มขึ ้นจาก 0.5 นาโนเมตร เป็ น 21.5 นาโนเมตร
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ABSTRACT
Titanium nitride (TiN) thin films were deposited on silicon wafer and stainless steel by reactive
DC magnetron sputtering technique. The effect of the sputtering power, ranging from 130 to 270 W,
on the structure of the films was investigated. The crystal structure was characterized by XRD
technique; the film’s thickness and surface morphology were evaluated by AFM technique. The
results show that the as-deposited film’s color was varied with the sputtering power from violet, gold
and brown. The crystallite structure of the as-deposited films was face center cubic (fcc) with (111),
(200), (220), and (311), plane. When the sputtering power was increased it was found that crystal size
were increased from 21.9 nm to 39.8 nm, the film’s thickness were increased from 331 nm to
1113 nm, while the roughness were increased from 0.5 nm to 21.5 nm.
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คํานํา
การปรับปรุ งผิววัสดุให้ มีความคงทน ถาวรและสวยงามนันสามารถทํ
้
าได้ หลายวิธี แต่การปรับปรุ งผิววัสดุ
วิธีหนึง่ ที่กําลังได้ รับความสนใจในปั จจุบนั คือ การเคลือบผิววัสดุด้วยสารเคลือบที่เหมาะสมในลักษณะฟิ ล์มบาง
(thin film) ด้ วยเทคนิคการเคลือบในสุญญากาศ (vacuum deposition) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลือบด้ วย
ฟิ ล์ มบางไทเทเนี ย มไนไตรด์ (TiN) เนื่ องจากไทเทเนี ย มไนไตรด์ เป็ นเซรามิก ส์ ที่ มีค วามเสถี ย รทางเคมี สูง
ทนอุณหภูมสิ งู สัมประสิทธิ์ความเสียดทานตํ่า มีความแข็งสูง นิยมใช้ เป็ นชันเคลื
้ อบป้องกัน (protective coating)
สําหรับเครื่ องมือช่างเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยืดอายุใช้ งาน (Hilton et al., 1987; Sundgren, 1985) นอกจากนี ้
ยังมีการนําฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์มาใช้ ในงานด้ านอิเล็กทรอนิกส์อีกด้ วย เช่น ใช้ เป็ นขัวของอุ
้
ปกรณ์ ไฟฟ้า
รวมถึงใช้ เป็ นชันป
้ ้ องกันการแพร่ (diffusion barriers) ของ Al และ Cu ที่อณ
ุ หภูมิใช้ งานสูง ที่สําคัญฟิ ล์มบาง
ไทเทเนียมไนไตรด์ยงั มีสีทองที่สวยงาม (Vaz et al., 2004) จึงเหมาะสําหรับนําไปใช้ เคลือบชิ ้นงานที่ต้องการ
หรื อเน้ นความสวยงาม เช่น เข็มกลัด ตุ้มหู สายนาฬิกา กรอบแว่นตา ฯลฯ ทําให้ ได้ ชิ ้นงานสีทองสวยงามที่คงทน
ไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ ง่าย
การเตรี ยมฟิ ล์มบางของสารประกอบไทเทเนียมไนไตรด์ ทําได้ หลายวิธี เช่น วิธีดีซีแมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง
(Valvoda, 1995) วิธีอาร์ เอฟรี แอคตีฟแมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง (Jones et al., 2000) Ion Beam-assisted
Deposition (Lal et al., 2001) วิธีรีแอคตีฟพัลส์เลเซอร์ (Craciun et al., 1999) หรื อ วิธีระเหยด้ วยคาโทดิกอาร์ ค
(Cathodic arc evaporation) (Niyomsoan et al., 2002) ทัง้ นี ้การเตรี ยมฟิ ล์มแต่ละวิธีนนจะให้
ั้
ฟิล์มที่มี
โครงสร้ างและสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนัน้ การเลือกใช้ วิธีการเตรี ยมฟิ ล์มบางนอกจากโครงสร้ างและสมบัติของ
ฟิ ล์ มบางที่ ต้องการแล้ ว ยังต้ องคํานึงถึงประโยชน์ ในการนํ าฟิ ล์ มไปใช้ งานอีกด้ วย อย่างไรก็ดีการเตรี ยมด้ วย
ทังนี
้ ้วิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปั ตเตอริ งเป็ นวิธีที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับวิธีอื่น เนื่องจากสามารถเตรี ยมฟิ ล์มบางได้ ที่
อุณหภูมิห้อง อีกทัง้ ไอออนปริ มาณมากที่เกิ ดขึน้ ในกระบวนการเคลือบซึ่งระดมยิ ง (bombardment) ไปยัง
วัสดุรองรับยังช่วยปรั บเปลี่ยนโครงสร้ างและสมบัติของฟิ ล์มที่ได้ ทําให้ สามารถประยุกต์ไปสู่การเคลือบชิ ้นงาน
ขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมได้ ง่าย
ทัง้ นี โ้ ดยทั่วไปแล้ วปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ มีผลต่อโครงสร้ างและสมบัติของฟิ ล์ มบางที่ เคลือบได้ จาก
วิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง คือ เงื่อนไขการเคลือบ เช่น ความดันพื ้น ความดันขณะเคลือบ กําลังไฟฟ้า
อัตราไหลแก๊ ส ฯลฯ อย่างไรก็ดี โครงสร้ าง ลักษณะพื ้นผิว ตลอดจนสมบัติและองค์ประกอบของฟิ ล์มที่เคลือบได้
อาจแตกต่างกันบ้ างถ้ าใช้ วิธีเคลือบและเงื่อนไขที่แตกต่างกันแม้ เตรี ยมจากเครื่ องเคลือบเดียวกัน ทําให้ การศึกษา
ผลของเงื่อนไขการเคลือบที่ใช้ ในกระบวนการเคลือบฟิ ล์มบางด้ วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปั ตเตอริ งยังคงมี
ความสํ าคัญและจํ าเป็ นต่อ การวิ จัยด้ านฟิ ล์ มบางต่อไป บทความวิ จัยนี เ้ ป็ นรายงานผลการเตรี ย มฟิ ล์ มบาง
ไทเทเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง บนแผ่นซิลิกอนและแผ่นสเตนเลสที่อณ
ุ หภูมิห้อง
เพื่อศึกษาผลของ กําลังสปั ตเตอริ ง หรื อ กําลังไฟฟ้า ที่จ่ายให้ แคโทดของเครื่ องเคลือบที่ใช้ ในกระบวนเคลือบต่อ
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้ างผลึก ความหนาและลัก ษณะพื น้ ผิ วของฟิ ล์ มบางที่ เคลือบได้ โดยฟิ ล์ มบาง
ทังหมดที
้
่เตรี ยมได้ นําไปตรวจสอบโครงสร้ างผลึกด้ วยเทคนิคการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction; XRD)
ส่วนความหนาและลักษณะพื ้นผิวศึกษาด้ วยอะตอมมิคฟอร์ ซไมโครสโคป (Atomic Force Microscope; AFM)
เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการวิจยั ต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
ฟิ ล์ ม บางไทเทเนี ย มไนไตรด์ ใ นงานวิ จัย นี เ้ ตรี ย มด้ วยเทคนิ ค รี แ อคตี ฟ ดีซี แ มกนี ต รอนสปั ต เตอริ ง จาก
เครื่ องเคลือบในสุญญากาศระบบดีซีอนั บาลานซ์แมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง (Figure 1) มีห้องเคลือบทรงกระบอก
เส้ น ผ่ านศูน ย์ ก ลางขนาด 35.3 เซนติ เ มตร สูง 37.0 เซนติ เ มตร ติ ด ตัง้ เป้ าไทเทเนี ย มบริ สุท ธิ์ (99.97%)
เส้ นผ่าศูนย์กลาง 5.0 เซนติเมตร ที่แคโทด พร้ อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง การเคลือบใช้ แก๊ สอาร์ กอน
(99.999%) เป็ นแก๊ สสปั ตเตอร์ และแก๊ สไนโตรเจน (99.995%) เป็ นแก๊ สไวปฏิกิริยา เครื่ องสูบสุญญากาศของ
เครื่ องเคลือบประกอบด้ วยเครื่ องสูบแบบแพร่ ไอและมีเครื่ องสูบกลโรตารี เป็ นเครื่ องสูบท้ าย การวัดความดันใช้
มาตรวัดความดันของ balzers รุ่ น TPG300 โดยใช้ หัววัดแบบพิรานี รุ่ น TPR010 และ หัววัดแบบเพนนิ่ ง
รุ่ น IKR050 การจ่ ายแก๊ ส ในกระบวนการเคลื อบควบคุม ด้ วยเครื่ องควบคุม อัต ราไหลมวลแก๊ ส ของ MKS
รุ่ น type247D
การเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์เริ่ มจากนําวัสดุรองรั บซึ่งประกอบด้ วยแผ่นสเตนเลส เกรด 304
ขนาด 2.5x2.5 เซนติเมตร (สําหรั บสังเกตสี) และแผ่นซิลิกอน ขนาด 1.0x1.0 เซนติเมตร (สําหรั บตรวจสอบ
โครงสร้ างผลึก ความหนาและลักษณะพื ้นผิว) ที่ทําความสะอาดแล้ วเข้ าห้ องเคลือบวางห่างจากเป้าสารเคลือบ
เท่ากับ 10.0 เซนติเมตร ลดความดันในภาชนะสุญญากาศให้ ได้ ความดันพื ้นเท่ากับ 5.0x10-5 มิลลิบาร์ ปล่อย
แก๊ สอาร์ กอนและแก๊ สไนโตรเจนเข้ าห้ องเคลือบด้ วยการควบคุมของเครื่ องควบคุมอัตราไหลมวลแก๊ ส กําหนดให้
อัตราไหลแก๊ สอาร์ กอนต่อแก๊ สไนโตรเจนคงที่เท่ากับ 15 : 2 ลูกบาศก์ เซนติเมตรต่อนาที (Standard Cubic
Centimeters per Minute; sccm) สําหรั บการแปรค่ากํ าลังสปั ตเตอริ งหรื อกํ าลังไฟฟ้าที่ จ่ายให้ แคโทดใน
การเคลือบกําหนดให้ มีคา่ เท่ากับ 130, 200 และ 270 วัตต์ โดยฟิ ล์มแต่ละชุดเคลือบนาน 60 นาที
ฟิ ล์มที่ได้ ทงหมดนํ
ั้
าไปศึกษาโครงสร้ างผลึกด้ วยเครื่ องเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffractometer; XRD)
ของ Rigaku รุ่ น Rint 2000 โดยใช้ Cu-K α (λ = 1.54056 อังสตรอม) ที่ 40 กิโลโวลต์ และ 40 มิลลิแอมป์
ตรวจวัดแบบ 2θ-scan ด้ วยมุมตกกระทบเฉียง (grazing incident angle) เท่ากับ 3O สแกน 2θ จาก 20O ถึง 80O
สําหรับขนาดผลึก (crystal size) ของฟิ ล์มคํานวณจากรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ตามสมการของ Scherrer
คือ L = kλ/β cos θ เมื่อ L คือขนาดผลึก, k คือค่าคงที่เท่ากับ 0.94, λ คือความยาวคลื่นรังสีเอกซ์ที่ใช้ ใน
การวิเคราะห์เท่ากับ1.54056 อังสตรอม, β คือความกว้ างครึ่ งหนึ่งของพีคที่มีค่าความเข้ มสูงสุด (FWHM) และ
θ คือมุมของรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรั งสีเอกซ์ สุดท้ ายศึกษาลักษณะพื น้ ผิ ว ความหนาและความหยาบผิ วด้ วย
เครื่ องอะตอมมิคฟอร์ ซไมโครสโคป (Atomic Force Microscope; AFM) ของ Veeco Instruments Inc.
รุ่ น Nanoscope IV

Figure 1 Feature and diagram of the DC unbalanced magnetron sputtering system
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้ จากการแปรค่ากําลังสปั ตเตอริ ง พบว่าผิวหน้ าของฟิ ล์มมีลกั ษณะ
เรี ยบเนียนตามลักษณะของวัสดุรองรั บ สีของฟิ ล์มที่ได้ แปรไปตามกําลังสปั ตเตอริ ง โดยเมื่อใช้ กําลังสปั ตเตอริ ง
เท่ากับ 130 วัตต์ ฟิ ล์มมีสีม่วงเขียว เมื่อกําลังสปั ตเตอริ งเพิ่มเป็ น 200 และ 270 วัตต์ สีของฟิ ล์มเปลี่ยนเป็ น
สีเหลืองทองและสีนํ ้าตาล (Figure 2) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Barhai et al. (2010) ซึง่ พบว่ากําลังสปั ตเตอริ ง
ที่จ่ายให้ แคโทดในการสปั ตเตอร์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสีของฟิ ล์มไทเทเนียมไนไตรด์ สําหรับอัตราเคลือบของ
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์เมื่อใช้ กําลังสปั ตเตอริ งต่างๆ (หาจากค่าความหนาของฟิ ล์มหารด้ วยเวลาที่ใช้ ในการ
เคลือบฟิ ล์ม) พบว่าเมื่อใช้ กําลังสปั ตเตอริ งในกระบวนการเคลือบเท่ากับ 130 วัตต์ อัตราเคลือบมีค่าประมาณ
5.5 นาโนเมตรต่อนาที และมีค่าเพิ่มขึน้ เป็ น 18.5 นาโนเมตรต่อนาที เมื่อกําลังสปั ตเตอริ งเพิ่มเป็ น 270 วัตต์
(Figure 3) เนื่องจากเมื่อเพิ่มกําลังสปั ตเตอริ งจะทําให้ ไอออนของอาร์ กอนที่เกิดจากการไอออไนซ์แก๊ สอาร์ กอนใน
ห้ องเคลือบมีพลังงานจลน์ เพิ่ มมากขึน้ ส่งผลให้ อตั ราการสปั ตเตอร์ ไทเทเนี ยมจากเป้าสารเคลือบมีค่าเพิ่มขึน้
ทําให้ การวมตัวกันของอะตอมไทเทเนียมและแก๊ สไนโตรเจนแล้ วฟอร์ มตัวเป็ นไทเทเนียมไนไตรด์เคลือบบนผิว
วัสดุรองรับมีโอกาสสูงขึ ้นในเวลาที่เท่ากันเป็ นผลให้ อตั ราการเคลือบของฟิ ล์มมีคา่ เพิ่มขึ ้นด้ วย

Figure 2 Features and colors of TiN thin films deposited on stainless substrate at different power.

Figure 3 Deposition rates of TiN thin films at different power.
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ผลการศึกษาโครงสร้ างผลึกของฟิ ล์ มบางไทเทเนี ยมไนไตรด์ ที่ เตรี ยมได้ ทัง้ หมดด้ วยเทคนิค XRD พบ
รู ปแบบการเลี ้ยวเบนรั งสีเอกซ์ ดังแสดงใน Figure 4 กรณี ฟิล์ มชุดที่เคลือบด้ วยกําลังไฟฟ้าเท่ากับ 130 วัตต์
ไม่พบรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ แสดงว่าฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีโครงสร้ างแบบอสัณฐานเนื่องจากกําลังไฟฟ้าที่ใช้
ในกระบวนการเคลือบยังไม่มากพอให้ อะตอมของไทเทเนียมจากเป้าสารเคลือบและแก๊ สไนโตรเจนทําปฏิกิริยา
แล้ วฟอร์ มตัวเป็ นไทเทเนี ย มไนไตรด์ แต่เมื่ อกํ าลัง ไฟฟ้ าที่ ใช้ ใ นกระบวนการเคลื อบเพิ่ มขึน้ เป็ น 200 วัต ต์
พบรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มมุ 42.52O, 61.86 O และ 74.18O ตรงกับรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ
ไทเทเนียมไนไตรด์ ตามฐานข้ อมูล JCPDS เลขที่ 65-5774 ซึ่งมีโครงสร้ างผลึกแบบเฟซเซนเตอร์ คิวบิค (fcc)
ระนาบ (200), (220) และ (311) และสุดท้ ายเมื่อเพิ่มกําลังไฟฟ้าเป็ น 270 วัตต์ พบรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์
ที่มมุ 36.70O, 42.52O , 61.86 O และ 74.18O ซึง่ ตรงกับรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไทเทเนียมไนไตรด์ ตาม
ฐานข้ อมูล JCPDS เลขที่ 65-5774 ซึ่งมีโครงสร้ างผลึกแบบเฟซเซนเตอร์ คิวบิค (fcc) ที่ ระนาบ (111), (200),
(220) และ (311) สําหรั บ รู ปแบบการเลีย้ วเบนรั งสีเอกซ์ ที่มุม 56.50O เป็ นพี ค ของซิลิกอนที่ เป็ นวัสดุรองรั บ
โดยค่าคงที่แลตทิซของฟิ ล์มที่เคลือบได้ ทงั ้ หมดมีค่าอยู่ในช่วง 4.238 – 4.239 อังสตรอม (Table 1) ส่วนขนาด
ผลึกของฟิ ล์มที่เคลือบได้ คํานวณจากสมการของ Scherrer พบว่ามีขนาดในช่วง 21.9 – 39.8 นาโนเมตร

Figure 4 X-ray diffraction patterns of TiN thin films at different power
Table 1 Lattice constant, crystal size, thickness and roughness of as-deposited TiN thin film
Power
(W)
130
200
270

Lattice constant
(Å)
4.239
4.238

Crystal size
(nm)
21.85
39.84
479

Thickness
(nm)
331
621
1113

Roughness
(nm)
0.5
1.5
21.5
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สําหรับความหนาและความหยาบผิวของฟิ ล์มที่เคลือบได้ เมื่อกําลังสปั ตเตอริ งที่ใช้ ในการเคลือบเพิ่มจาก
130 วัตต์ เป็ น 270 วัตต์ พบว่า ความหนาฟิ ล์มเพิ่มจาก 331 นาโนเมตร เป็ น 1113 นาโนเมตร สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Barhai et al. (2010) ซึง่ รายงานว่าความหนาของฟิ ล์มที่ได้ เพิ่มขึ ้นตามกําลังสปั ตเตอริ งที่ใช้ เคลือบ
ส่วนความหยาบผิวของฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีค่าเพิ่มขึน้ จาก 0.5 นาโนเมตร เป็ น 21.5 นาโนเมตร (Table 1)
เนื่องจากเมื่อกําลังสปั ตเตอริ งเพิ่มขึ ้นทําให้ อาร์ กอนมีพลังงานมากขึ ้นส่งผลให้ อตั ราการสปั ตเตอร์ เป้าสารเคลือบ
แล้ วทําให้ อะตอมไทเทเนียมหลุดจากเป้าออกมารวมตัวกับไนโตรเจนเกิดเป็ นชันฟิ
้ ล์มเพิ่มขึ ้น
Figure 5 แสดงลักษณะพื น้ ผิวของฟิ ล์ มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่ได้ จากการศึกษาด้ วยเทคนิค AFM ใน
แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พบว่าฟิ ล์ มบางไทเทเนี ยมไนไตรด์ ที่เคลือบด้ วยกํ าลังสปั ตเตอริ งเท่ากับ 130 วัตต์
สารเคลือบที่จบั ตัวเป็ นฟิ ล์มบนผิวหน้ าของวัสดุรองรับมีลกั ษณะเรี ยบกระจายตัวสมํ่าเสมอยังไม่มีการรวมตัวกัน
อย่างชัดเจนเนื่องจากพลังงานของสารเคลือบยังไม่มากพอ เมื่อกําลังสปั ตเตอริ งเพิ่มขึ ้นเป็ น 200 และ 270 วัตต์
สารเคลือบมีการรวมตัวกันเป็ นยอดแหลมกระจาย สุดท้ ายรวมตัวใหญ่ขึ ้นมีลกั ษณะคล้ ายภูเขา (แหลมสูง) และ
หุบเขา (เป็ นร่ องลึก) อย่างชัดเจน เนื่องจากเมื่อกําลังสปั ตเตอริ งที่ใช้ ในการเคลือบเพิ่มขึ ้นสารเคลือบที่ตกเคลือบ
บนผิววัสดุรองรับมีพลังงานมากพอในการรวมตัวกันเป็ นกลุม่ ก้ อนที่โตมากขึ ้น

(a)

(b)

(c)

Figure 5 Morphology of TiN thin films by AFM at different power
(a) 130 W, (b) 200 W, (c) 270 W
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สรุ ป
ฟิ ล์ ม บางไทเทเนี ย มไนไตรด์ ใ นงานวิ จัย นี เ้ ตรี ย มด้ วยเทคนิ ค รี แ อคตี ฟ ดีซี แ มกนี ต รอนสปั ต เตอริ ง จาก
เครื่ องเคลือบในสุญญากาศระบบดีซีแมกนีตรอนสปั ตเตอริ งบนแผ่นซิลิกอนและสเตนเลส เกรด 304 พบว่าฟิ ล์ม
ที่เคลือบได้ มีลกั ษณะเรี ยบเนียน สะท้ อนแสงดี สีของฟิ ล์มบางแปรไปตามกําลังสปั ตเตอริ งที่ใช้ จาก สีม่วงเขียว
เป็ น สีทองและสีนํ ้าตาลในที่สดุ ฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีโครงสร้ างผลึก แบบเฟซเซนเตอร์ คิวบิค (fcc) ระนาบ (111),
(200) (220) และ (311) ค่าคงที่แลตทิซอยู่ในช่วง 4.238 – 4.239 อังสตรอม ขนาดผลึกของฟิ ล์มจากสมการของ
Scherrer มีค่าในช่วง 21.9 – 39.8 นาโนเมตร ลักษณะพื ้นผิวของฟิ ล์มที่เคลือบได้ เมื่อใช้ กําลังสปั ตเตอริ งตํ่า
สารเคลือบมีลกั ษณะเรี ยบกระจายตัวสมํ่าเสมอ เมื่อกําลังสปั ตเตอริ งเพิ่มขึ ้นสารเคลือบเริ่ มรวมตัวกันเป็ นกลุ่มมี
ลักษณะเป็ นยอดแหลมจนมีลกั ษณะคล้ ายภูเขา (แหลมสูง) และหุบเขา (เป็ นร่ องลึก) ในที่สดุ ส่วนความหนาและ
ความหยาบผิวพบว่า ฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีความหนาอยู่ในช่วง 331 – 1113 นาโนเมตร ส่วนความหยาบผิวมีค่าอยู่
ในช่วง 0.5 – 21.5 นาโนเมตร
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