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การเตรี ยมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิ ล์ มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ ท่ เี คลือบด้ วย
วิธีรีแอกทีฟดีซีโคอันบาลานซ์ แมกนีตรอนสปั ตเตอริง
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บทคัดย่ อ
ฟิ ล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ (TiAlN) ถูกเคลือบด้ วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคอันบาลานซ์แมกนีตรอน
สปั ตเตอริ งบนกระจกสไลด์และซิลิกอน เพื่อศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียม (I Ti ) ต่อ
โครงสร้ างผลึก ลักษณะพื ้นผิวและความหนา ในช่วง 300 - 900 มิลลิแอมป์ โครงสร้ างผลึก ลักษณะพื ้นผิวและ
ความหนา ศึกษาด้ วยเทคนิคการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction; XRD) และอะตอมมิคฟอร์ ซไมโครสโคป
(Atomic Force Microscope; AFM) ตามลําดับ ผลการศึกษาพบว่าค่ากระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์
เป้าไทเทเนียมมีผลโดยตรงต่อโครงสร้ างผลึก ลักษณะพื ้นผิวและความหนาของฟิ ล์ม โดยฟิ ล์มที่เคลือบได้ แสดง
โครงสร้ างผลึกของไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ ระนาบ (111) (200) และ (220) ความหนาและความหยาบผิว
ของฟิ ล์มที่ได้ มีคา่ ในช่วง 147 - 252 นาโนเมตร และ 1. 4 - 3.1 นาโนเมตร ตามลําดับ

Abstract

Titanium aluminium nitride (TiAlN) thin film was deposited by reactive DC Co-unbalanced
magnetron sputtering method on glass slide and silicon. The effect of titanium sputtering current (I Ti ),
in range of 300 - 900 mA, on the crystal structure, surface morphology and thickness were
investigated. The crystal structure, surface morphology and thickness were characterized by X-ray
Diffraction (XRD) and Atomic Force Microscope (AFM) techniques, respectively. The results show that
the crystal structure, surface morphologies and thickness of the film are strongly depended on
the titanium sputtering current. The as-deposited films were composed of TiAlN with (111), (200)
and (220) planes. The roughness and thickness of the as-deposited films were in the range of 147 to
252 nm and 1.4 to 3.1 nm, respectively.
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บทนํา

การปรั บปรุ งสมบัติเชิงผิวของวัสดุทําได้ หลายวิธี แนวทางหนึ่งที่กําลังได้ รับความสนใจอย่างกว้ างขวาง
จากกลุม่ นักวิจยั และภาคอุตสาหกรรมทัว่ โลกคือการเคลือบด้ วยสารที่มีสมบัติเหมาะสมในลักษณะฟิ ล์มบางด้ วย
การเคลือบในสุญญากาศ (vacuum coating) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิค PVD (Physical Vapor Deposition)
ทังนี
้ ้ชัน้ เคลือบหรื อฟิ ล์มบางชนิดหนึ่งที่ได้ รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่องว่าเหมาะสมสําหรับใช้ ในอุตสาหกรรม
การเคลือบแข็ง (hard coating) คือ ฟิ ล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ (TiN) เนื่องจากมีสมบัติดีเยี่ยมหลายประการ
เช่น มีความแข็งสูง มีเสถียรภาพทางเคมีและทนความร้ อนสูงได้ ดี สามารถทนการกัดกร่ อนและมีสมบัติเชิงกลที่ดี
(Liu et al., 2005; Su et al., 1993; Reiner et al., 1992) นิยมใช้ เคลือบเครื่ องมืออุปกรณ์ ตดั เจาะและ
เครื่ องจักรกลในภาคอุตสาหกรรม (Cunha et al., 1999)
อย่างไรก็ดีฟิล์มไทเทเนี ยมไนไตรด์มีข้อจํากัดบางประการคือไม่สามารถต้ านทานการเกิดออกซิเดชันที่
อุณหภูมิสงู เกิน 500 OC เป็ นผลให้ สมบัติด้านความแข็งของฟิ ล์มลดลง (Singh et al., 2005; Shum et al., 2004)
การแก้ ปัญหาแนวทางหนึง่ ที่ได้ รับความสนใจคือการเพิ่มอะตอมอลูมิเนียม (Al) เข้ าไปในโครงสร้ างของไทเทเนียม
ไนไตรด์ (TiN) เพื่อฟอร์ มตัวเป็ นชันของฟิ
้
ล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ (TiAlN) ซึง่ ไม่เพียงเพิ่มสมบัติต้านทาน
การกัดกร่ อนเนื่องจากเกิดชันของออกไซด์
้
บนผิวหน้ าฟิ ล์มเท่านันแต่
้ ยังช่วยเพิ่มความแข็งให้ แก่ฟิล์มที่ได้ อีกด้ วย
เนื่องจากไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์เป็ นสารละลายของแข็ง (solid solution) ที่มีความแข็งมากกว่าไทเทเนียม
ไนไตรด์ (Lugscheider et al., 1999)
สําหรับการเคลือบฟิ ล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์สามารถทําได้ หลายวิธี เช่น ดีซีรีแอกทีฟสปั ตเตอริ ง
(DC reactive sputtering) อาร์ เอฟรี แอกทีฟสปั ตเตอริ ง (RF reactive sputtering) และ การอาร์ คในสุญญากาศ
(vacuum arc deposition) (Ramana et al., 2004) อย่างไรก็ดีการเคลือบฟิ ล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ให้ มี
โครงสร้ างระดับนาโนนันส่
้ วนใหญ่ต้องใช้ กระแสไฟฟ้าค่อนข้ างสูง (Niu et al., 2008; Uglov et al., 2006)
หรื อ ต้ องให้ ความร้ อนและความต่างศักย์ ไบแอสแก่วสั ดุรองรั บ (Ramana et al., 2004) การศึกษาเงื่อนไข
การเคลือบที่ มีผลต่อโครงสร้ างและสมบัติของฟิ ล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ จึงมีค่อนข้ างน้ อยและจํ ากัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการควบคุมสัดส่วนองค์ ประกอบธาตุของฟิ ล์มที่เคลือบได้ ทัง้ นีว้ ิธีการเคลือบที่
สามารถควบคุมสัดส่วนขององค์ประกอบธาตุของฟิ ล์มได้ สะดวกและไม่ยุ่งยากคือการเคลือบวิธีโคสปั ตเตอริ ง
(co-sputtering) การเคลือบวิธีนี ้ใช้ เป้าสารเคลือบ 2 ชุด ทําให้ สามารถควบคุมอัตราการสปั ตเตอร์ สารเคลือบของ
ไทเทเนียม (Ti) หรื อ อลูมิเนียม (Al) โดยการแปรค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ แก่เป้าสารเคลือบเท่านัน้ บทความวิจยั นี ้
เป็ นรายงานผลการเตรี ยมฟิ ล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ที่มีโครงสร้ างระดับนาโนโดยไม่ให้ ความร้ อน
แก่วสั ดุรองรั บด้ วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง เพื่อศึกษาผลของกระแสไฟฟ้าในการ
สปั ตเตอร์ เป้าสารเคลือบไทเทเนียม (I Ti ) ที่มีต่อโครงสร้ างผลึก ความหนาและลักษณะพื ้นผิวของฟิ ล์มไทเทเนียม
อลูมิเนียมไนไตรด์เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการวิจยั ต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการวิจัย

ฟิ ล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ในงานนี ้เตรี ยมด้ วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง
จากเครื่ องเคลือบในสุญญากาศระบบดีซีอนั บาลานซ์แมกนีตรอนสปั ตเตอริ ง (Figure 1) ห้ องเคลือบทรงกระบอก
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 31.0 เซนติเมตร สูง 31.0 เซนติเมตร มีเป้าสารเคลือบเส้ นผ่านศูนย์กลาง 5.0 เซนติเมตร
จํานวน 2 ชุด ได้ แก่ ไทเทเนียม (99.97%) และ อลูมิเนียม (99.97%) พร้ อมภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง
ใช้ แก๊ สอาร์ กอน (99.999%) เป็ นแก๊ สสปั ตเตอร์ และแก๊ สไนโตรเจน (99.995%) เป็ นแก๊ สไวปฏิกิริยา การจ่ายแก๊ ส
ในการเคลือบควบคุมด้ วยเครื่ องควบคุมอัตราไหลมวลแก๊ สของ MKS รุ่ น type247D เครื่ องสูบสุญญากาศ
ประกอบด้ วยเครื่ องสูบแบบแพร่ ไอมีเครื่ องสูบกลโรตารี เป็ นเครื่ องสูบท้ าย ใช้ มาตรวัดความดันของ PFEIFFER
ซึง่ ใช้ สว่ นแสดงผลรุ่ น TPG262 และ มาตรวัดความดันชนิด Compact Full Range Gauage รุ่ น PKR251
ขันตอนการเคลื
้
อบเริ่ มจากนําวัสดุรองรั บ 2 ชนิดได้ แก่ กระจกสไลด์ ขนาด 2.5x7.5 เซนติเมตร และ
ซิลิกอน ขนาด 1.0x1.0 เซนติเมตร เข้ าห้ องเคลือบวางห่างจากเป้าสารเคลือบเท่ากับ 18 เซนติเมตร ลดความดัน
ในห้ องเคลือบให้ ได้ ความดันพื ้นเท่ากับ 5.0x10-5 มิลลิบาร์ ปล่อยแก๊ สเข้ าห้ องเคลือบผ่านเครื่ องควบคุมอัตราไหล
มวลแก๊ สในหน่วยลูกบาศก์ เซนติเมตรต่อนาที (Standard Cubic Centimeters per Minute; sccm) โดย
กําหนดให้ อตั ราไหลแก๊ สอาร์ กอนเท่ากับ 16 sccm และแก๊ สไนโตรเจนเท่ากับ 8 sccm กําหนดกระแสไฟฟ้าใน
การสปั ต เตอร์ เป้ าอลูมิ เนี ย ม (I Al ) คงที่ เท่ ากับ 300 มิ ล ลิ แ อมป์ และแปรค่ากระแสไฟฟ้าในการสปั ต เตอร์
เป้าไทเทเนียม (I Ti ) เท่ากับ 300, 600 และ 900 มิลลิแอมป์ โดยฟิ ล์มแต่ละชุดเคลือบนาน 60 นาที
ฟิ ล์มที่ได้ นําไปศึกษาโครงสร้ างผลึก ด้ วยเครื่ อง X-ray Diffractometer ของ Bruker รุ่ น D8 โดยใช้ Cu-K α
(λ = 1.54056 อังสตรอม) ตรวจวัดแบบ 2θ-scan ด้ วยมุมตกกระทบเฉียง (grazing incident angle) เท่ากับ 2O
สแกน 2θ จาก 20O ถึง 80O ขนาดผลึก (crystal size) ของฟิ ล์มคํานวณจากรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ตาม
สมการของ Scherrer คือ L = kλ/β cos θ เมื่อ L คือขนาดผลึก, k คือค่าคงที่เท่ากับ 0.94, λ คือความยาวคลื่น
รังสีเอกซ์ (λ = 1.54056 อังสตรอม), β คือความกว้ างครึ่ งหนึ่งของพีคที่มีค่าความเข้ มสูงสุด (FWHM) และ
θ คือมุมของรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ ส่วนองค์ประกอบธาตุของฟิ ล์มศึกษาด้ วยเครื่ อง Energy Dispersive
X-ray Spectroscope รุ่ น LEO 1450VP สําหรับลักษณะพื ้นผิว ความหนาและความหยาบผิวศึกษาด้ วยเครื่ อง
Atomic Force Microscope ของ Veeco Instruments Inc. รุ่ น Nanoscope IV

Figure 1 Features and diagram of the DC co-unbalanced magnetron sputtering system
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ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

ฟิ ล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบบนกระจกสไลด์ทัง้ หมดทุกเงื่อนไขพบว่าผิ วหน้ าฟิ ล์มมี
ลักษณะเรี ยบเนี ยนสารเคลือบกระจายตัวสมํ่าเสมอ ส่งผ่านแสงได้ บางส่วน ฟิ ล์ มที่ เคลือบได้ มีสีนํา้ ตาลอ่อน
นํา้ ตาลและนํ า้ ตาลเข้ มแปรไปตามกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนี ยมที่ ใช้ ในการเคลือบ (Figure 2)
สําหรับอัตราเคลือบซึง่ หาจากค่าความหนาฟิ ล์มหารด้ วยเวลาในการเคลือบ (Figure 3) พบว่าเมื่อใช้ กระแสไฟฟ้า
ในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมเท่ากับ 300 มิลลิแอมป์ อัตราเคลือบเท่ากับ 2.5 นาโนเมตรต่อนาที และเพิ่มขึน้
เป็ น 4.2 นาโนเมตรต่อนาที เมื่อกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมเพิ่มเป็ น 900 มิลลิแอมป์ เนื่องจาก
เมื่อกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ ้น ส่งผลให้ อตั ราการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมออกมารวมตัว
กับอลูมิเนียมและไนโตรเจนแล้ วฟอร์ มตัวเป็ นชันเคลื
้ อบหรื อฟิ ล์มบางตกเคลือบบนวัสดุรองรับมีโอกาสสูงขึ ้นทําให้
อัตราเคลือบฟิ ล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์สงู ขึ ้น

Figure 2 Surface characteristics and colors of
Figure 3 Deposition rates of TiAlN thin films
TiAlN thin films deposited on glass slide
deposited on Si under various
under various sputtering current of Ti
sputtering current of Ti
ผลการศึกษาโครงสร้ างผลึกของฟิ ล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้ ทงหมดด้
ั้
วยเทคนิค XRD
ได้ รูปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ดงั แสดงใน Figure 4 พบว่ารู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิ ล์มที่เคลือบได้
เปลี่ยนไปตามกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียม โดยเมื่อใช้ กระแสไฟฟ้าตํ่าเท่ากับ 300 มิลลิแอมป์
พบรู ปแบบการเลีย้ วเบนรั งสีเอกซ์ ที่มุม 43.08O สอดคล้ องกับไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ ระนาบ (200) เมื่อ
กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นเป็ น 600 mA พบรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มมุ 42.88O และ 62.18O ซึง่ สอดคล้ องกับ
ไทเทเนี ย มอลูมิเนี ย มไนไตรด์ ระนาบ (200) และ (220) สุด ท้ ายเมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่ มเป็ น 900 มิล ลิแ อมป์
พบรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มมุ 36.76O 42.84O และ 62.18O ซึง่ สอดคล้ องกับไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์
ระนาบ (111) (200) และ (220) จากผลการทดลองพบว่าโครงสร้ างผลึกของฟิ ล์มมีการโตหรื อมีการพัฒนาใน
ระหว่างการฟอร์ มตัว สัมพันธ์ กับพลังงานของอะตอมสารเคลือบที่ เ คลือบลงบนผิ ววัสดุรองรั บที่ เพิ่ มขึน้ ตาม
กระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมที่เพิ่มขึ ้น ทําให้ อะตอมสารเคลือบมีพลังงานมากพอในการฟอร์ มตัว
เป็ นชันของฟิ
้
ล์มบางในที่สดุ
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เมื่อพิจารณารู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไทเทเนียมไนไตรด์ซงึ่ ใช้ เป็ นตําแหน่งอ้ างอิงจากฐานข้ อมูล
JCPDS เลขที่ 381420 ซึง่ มีค่าคงที่แลตทิซเท่ากับ 4.241 อังสตรอม เทียบกับรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ของ
ฟิ ล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้ (Figure 4) พบว่าฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีรูปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์
เลื่อนไปทางขวาเมื่อเที ยบกับรู ป แบบการเลี ย้ วเบนรั ง สีเอกซ์ มาตรฐานของไทเทเนี ยมไนไตรด์ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Liu et al. (2005) ซึง่ อธิบายว่าค่าคงที่แลตทิซของฟิ ล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้ มี
ขนาดเล็กกว่าของค่าคงที่แลตทิซของฟิ ล์มไทเทเนียมไนไตรด์เนื่องจากอะตอมของอลูมิเนียมเข้ าไปแทนที่อะตอม
ของไทเทเนี ยมในโครงสร้ างของไทเทเนี ย มไนไตรด์ ทํ าให้ ค่าคงที่ แ ลตทิ ซ ของฟิ ล์ มที่ เคลื อบได้ ใ นงานวิ จัย นี ้
มีคา่ น้ อยกว่าค่ามาตรฐานของไทเทเนียมไนไตรด์ เป็ นผลให้ ตําแหน่งของรู ปแบบการเลี ้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิ ล์มที่
เคลือบได้ มีการเลื่อนไปทางขวานันเอง
้

Figure 4 X-ray diffraction patterns of TiAlN thin films deposited on Si under
various sputtering current of Ti
Table 1 Lattice constant, crystal size, thickness and roughness of as-deposited TiAlN thin film
Ti current
(mA)
300
600
900

Lattice constant (Å)
TiAlN(111) TiAlN(200) TiAlN(220)
4.1759
4.2186
4.2189
4.2306
4.2093
4.2348

Crystal size(nm)
TiAlN(111) TiAlN(200) TiAlN(220)
20.6
29.9
25.3
36.4
26.7
19.7

Lattice constant of TiN = 4.241 Å, from JCPDS file No. 381420
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Thickness
(nm)
147
198
252

R rms
(nm)
1.4
1.9
3.1
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Figure 5 Element concentration (a%) of TiAlN thin films deposited on Si
under various sputtering current of Ti
เมื่อนําฟิ ล์มที่เคลือบได้ มาวิเคราะห์ องค์ประกอบธาตุด้วยเทคนิค EDX พบว่าฟิ ล์มที่เคลือบได้ ทงหมดมี
ั้
ไทเทเนียม (Ti) อลูมิเนียม (Al) และ ไนโตรเจน (N) เป็ นองค์ ประกอบในสัดส่วนต่างๆ ซึ่งเปลี่ยนไปตาม
ค่ากระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนี ยมที่ ใ ช้ ในกระบวนการเคลื อบ ดัง แสดงใน Figure 5 โดยพบว่า
เมื่อกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ ้นจาก 300 มิลลิแอมป์ เป็ น 900 มิลลิแอมป์ องค์ประกอบธาตุของฟิ ล์มมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนี ้คือ ไทเทเนียมเพิ่มขึ ้นจาก 9.89% เป็ น 23.82% ขณะที่อลูมิเนียมลดลงจาก 24.20% เป็ น 8.77% เนื่องจาก
ไทเทเนียมถูกสปั ตเตอร์ ออกจากเป้าสารเคลือบเพิ่มขึ ้นตามค่ากระไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมแล้ วเข้ าไป
แทนที่ อ ะตอมอลู มิ เ นี ย มในโครงสร้ างผลึก ของฟิ ล์ ม ที่ เ คลื อ บได้ ทํ า ให้ อลู มิ เ นี ย มในฟิ ล์ ม มี ป ริ ม าณลดลง
ส่วนไนโตรเจนมีค่าค่อนข้ างคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีค่าอยู่ในช่วง 65.91% ถึง 69.74% แสดงว่างานวิจัย นี ้
สามารถเคลือบฟิ ล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ที่อณ
ุ หภูมิห้องได้ สําเร็ จ
Figure 6 แสดงลักษณะพืน้ ผิวของฟิ ล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ที่เคลือบได้ จากการศึกษาด้ วย
เทคนิ ค AFM ในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พบว่าฟิ ล์มที่ เคลือบด้ วยกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนี ยม
เท่ากับ 300 มิลลิแอมป์ ฟิ ล์มที่เกิดขึ ้นมีลกั ษณะเป็ นเม็ดเล็กกระจายทัว่ ผิวหน้ าของฟิ ล์ม ส่วนฟิ ล์มที่เคลือบด้ วย
กระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมเท่ากับ 600 มิลลิแอมป์ สารเคลือบเริ่ มเกาะกลุ่มกันมีขนาดใหญ่ขึ ้น
และฟิ ล์มที่เคลือบด้ วยกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมเท่ากับ 900 มิลลิแอมป์ ลักษณะผิวหน้ าของ
ฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีลกั ษณะแหลมสูงตํ่ากระจายทัว่ ผิวหน้ าฟิ ล์ม โดยฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีค่าความหยาบผิว (R rms )
ในช่วง 1.4 – 3.1 นาโนเมตร เมื่อกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมเพิ่มขึ ้นความหนาของฟิ ล์มเพิ่มจาก
147 นาโนเมตร เป็ น 252 นาโนเมตร ดังสรุ ปใน Table 1
จากการศึกษาด้ วยเทคนิค AFM พบว่าลักษณะพืน้ ผิว ความหยาบผิว ความหนา ตลอดจนขนาดของ
ลักษณะพืน้ ผิวของฟิ ล์มมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียม ซึง่ เป็ นการเพิ่ม
พลังงานของอะตอมสารเคลือบที่ เคลือบบนผิวหน้ าของวัสดุรองรั บ ทําให้ สารเคลือบมีพลังงานมากพอในการ
เกาะกลุม่ รวมตัวกันจนมีขนาดใหญ่ขึ ้นจนทําให้ ความหยาบเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย นอกจากนี ้การเพิ่มกระแสไฟฟ้าใน
การสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมยังทําให้ มีอะตอมสารเคลือบหลุดจากเป้าสารเคลือบออกมารวมตัวกับอลูมิเนียมและ
ไนโตรเจนแล้ วฟอร์ มตัวเป็ นชันของฟิ
้
ล์มบางบนวัสดุรองรับมากขึ ้นจนฟิ ล์มมีความหนาเพิ่มขึ ้นตามลําดับ
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(a) I Ti = 300 mA

(b) I Ti = 600 mA

(c) I Ti = 900 mA
Figure 6 Surface morphology of TiAlN thin films deposited on Si under various sputtering current of Ti

สรุ ป

ฟิ ล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ในงานวิจัยนีเ้ ตรี ยมด้ วยวิธีรีแอกทีฟดีซีโคอันบาลานซ์แมกนีตรอน
สปั ตเตอริ งบนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน ฟิ ล์มที่ เคลือบบนกระจกสไลด์มีลกั ษณะเรี ยบเนียนสีนํา้ ตาลอ่อน
นํ ้าตาลและนํ ้าตาลเข้ มส่งผ่านแสงได้ บางส่วน ผลการศึกษาพบว่ากระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมมี
ผลต่อโครงสร้ างผลึกและลักษณะพืน้ ผิวของฟิ ล์มที่ได้ เมื่อกระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียมเพิ่มขึน้
พบว่าฟิ ล์มไทเทเนียมอลูมิเนียมไนไตรด์ที่ได้ มีโครงสร้ างผลึกระนาบ (111) (200) และ (220) ค่าคงที่แลตทิซอยู่
ในช่วง 4.1759 – 4.2348 อังสตรอม องค์ประกอบธาตุของฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีไทเทเนียม (Ti) อลูมิเนียม (Al) และ
ไนโตรเจน (N) เป็ นองค์ประกอบในสัดส่วนต่างๆ ขึ ้นกับค่ากระแสไฟฟ้าในการสปั ตเตอร์ เป้าไทเทเนียม ความหนา
และความหยาบผิวของฟิ ล์มที่เคลือบได้ มีคา่ เพิ่มขึ ้นจาก 147 นาโนเมตร เป็ น 252 นาโนเมตร และ 1.4 นาโนเมตร
เป็ น 3.1 นาโนเมตร ตามลําดับ
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