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 งานวิจัยนี้เปนการเตรียมฟลมบางของเซอรโคเนียท่ีถูกทําใหเสถียรดวยสแคนเดียมโดย
ใชเทคนิคการพนฝอยดวยไฟฟาสถิต โดยศึกษาอิทธิพลของตัวแปรตาง ๆ ในกระบวนการที่มีตอ
สัณฐานวิทยาและโครงสรางจุลภาคของฟลมที่เตรียมได  ในขั้นตนไดศึกษาอิทธิพลของรูปรางของ
หัวเข็มที่ใชในการพนฝอย พบวา รูปรางของหัวเข็มที่ใชในการพนฝอยมีผลตอรูปแบบการพน
ในขณะทําการพนฝอยและลักษณะสัณฐานวิทยาของฟลม การพนฝอยดวยเข็มปลายตัดทําให
ละอองที่พนฝอยออกมามีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ และฟลมที่ไดมีการรวมมวลของอนุภาค
ขนาดเล็กบนพื้นผิวของฟลมต่ํา ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากลักษณะการพนฝอยของสารละลายตั้งตน
ออกมาตามเสนรอบวงของบริเวณปลายเข็มดวยมุมในการพนฝอยที่กวางกวาการใชเข็มชนิดอื่น  
 
  สําหรับการเตรียมฟลมบางของเซอรโคเนียที่ถูกเจือดวยสแคนเดียมโดยใชสารละลายตั้ง
ตนในตัวทําละลายที่แตกตางกัน พบวา ลักษณะสัณฐานวิทยาของฟลมที่เตรียมไดขึ้นอยูกับแรงตึงผิว
ของสารละลายตั้งตน โดยตัวทําละลายผสมระหวางเมทานอลกับบิวทิวคารบิทอลในอัตราสวน 80 ตอ 
20 โดยปริมาตร เปนตัวทําละลายที่เหมาะสมในการพนฝอย  ฟลมที่ไดจะมีความหนาแนนและไมมีรอย
แตกทั้งกอนและหลังผานกระบวนการใหความรอน นอกจากนี้ยังพบวา เฟสคิวบิกของผลึกนาโนเซอร
โคเนียที่ถูกเจือดวยสแคนเดียมสามารถเกิดขึ้นที่อุณหภูมิในการพนฝอยต่ําเทากับ 450 องศาเซลเซียส 
และในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการพนฝอยดวยไฟฟาสถิต พบวาสภาวะในกระบวนการที่
เหมาะสม ไดแก ระยะหางระหวางปลายเข็มกับซับเสตรต 11 เซนติเมตร อุณหภูมิในการพนฝอย 500 
องศาเซลเซียส และอัตราการไหลของสารละลายตั้งตน 1.26  มิลลิลิตรตอช่ัวโมง โดยฟลมที่เตรียมไดมี
ความสม่ําเสมอ เรียบ หนาแนน ปราศจากรอยแตก มีเฟสเดี่ยว และมีคาการนําไฟฟาประมาณ 0.33 ซี
เมนสตอเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  
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 In this research, scandium stabilized zirconia thin films were fabricated by means 
of electrostatic spray deposition technique. The effect of process parameters on the 
morphology and microstructure of the resulting films was elucidated. A preliminary study on 
the influence of nozzle shape on the deposition of film using electrostatic spray deposition 
process was also observed. It was found that the geometry of the nozzle tip significantly 
affected the spray pattern during spraying and the morphology of the films obtained. With 
using the flat tip, the precursor solution was emitted along the circumference of orifice outlet 
with higher spray angle during atomization resulted in the uniformity of aerosol plume 
atomization and low powder-like agglomerates of tiny particles on the film surfaces.    
 
 The preparation of scandium doped zirconia thin films by electrostatic spray 
deposition technique using precursor solution in different solvents was revealed that the 
surface morphology of the resultant scandium stabilized zirconia films depended upon the 
surface tension of precursor solution. Dense and crack-free scandium stabilized zirconia films 
were attained using the precursor solution in the mixture of methanol and butylcarbitol at the 
ratio of 80:20 by volume for both and after heat treatment. Additionally, the cubic phase of 
nanocrystalline scandium stabilized zirconia was shown at a relatively low temperature of 
450°C.  The optimization of process parameters for the deposition of scandium stabilized 
zirconia thin film by electrostatic spray deposition technique, including distance between 
nozzle and substrate deposition temperature, and flow rate of precursor solution was 
investigated. Optimal conditions for the deposition of the most uniform, smooth, dense and 
single phase scandium stabilized zirconia films with crack-free surface were achieved at the 
distance between substrate and nozzle of 11 cm, the deposition temperature of 500°C, and 
the flow rate of precursor solution in the mixed solvent of methanol and butylcarbitol at 1.26 
ml.h-1. Furthermore, scandium stabilized zirconia films deposited under these optimal 
conditions had the electrical conductivity of approximately 0.33 S.cm-1 at 800°C. 
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 	สำหรับการเตรียมฟิล์มบางของเซอร์โคเนียที่ถูกเจือด้วยสแคนเดียมโดยใช้สารละลายตั้งต้นในตัวทำละลายที่แตกต่างกัน พบว่า ลักษณะสัณฐานวิทยาของฟิล์มที่เตรียมได้ขึ้นอยู่กับแรงตึงผิวของสารละลายตั้งต้น โดยตัวทำละลายผสมระหว่างเมทานอลกับบิวทิวคาร์บิทอลในอัตราส่วน 80 ต่อ 20 โดยปริมาตร เป็นตัวทำละลายที่เหมาะสมในการพ่นฝอย  ฟิล์มที่ได้จะมีความหนาแน่นและไม่มีรอยแตกทั้งก่อนและหลังผ่านกระบวนการให้ความร้อน นอกจากนี้ยังพบว่า เฟสคิวบิกของผลึกนาโนเซอร์โคเนียที่ถูกเจือด้วยสแคนเดียมสามารถเกิดขึ้นที่อุณหภูมิในการพ่นฝอยต่ำเท่ากับ 450 องศาเซลเซียส และในการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการพ่นฝอยด้วยไฟฟ้าสถิต พบว่าสภาวะในกระบวนการที่เหมาะสม ได้แก่ ระยะห่างระหว่างปลายเข็มกับซับเสตรต 11 เซนติเมตร อุณหภูมิในการพ่นฝอย 500 องศาเซลเซียส และอัตราการไหลของสารละลายตั้งต้น 1.26  มิลลิลิตรต่อชั่วโมง โดยฟิล์มที่เตรียมได้มีความสม่ำเสมอ เรียบ หนาแน่น ปราศจากรอยแตก มีเฟสเดี่ยว และมีค่าการนำไฟฟ้าประมาณ 0.33 ซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส	
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