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การผลิตวัสดุขนสู
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บทคัดย่อ
ปฏิกริ ิยาก้าวหน้าด้วยตัวเองทีอุณหภูมิสูง (SHS) ถูกพัฒนาขึนเพือผลิตวัสดุขนสู
ั งและวัสดุ จาํ เพาะฟังก์ชั น
ทีใช้ตน้ ทุนการผลิตตํา SHS เป็ นวิธีทีใช้ประโยชน์จากปฏิกริ ิยาการเผาไหม้ทีเกิดขึนด้ว ยตัว เองโดยความร้อนสู งที ถูก
สร้างขึนภายในวัสดุในระยะเวลาอันสัน ปฏิ กริ ิ ยา SHS มีข ้อดี เ หนื อวิ ธี การสังเคราะห์แ บบดั งเดิ ม เช่ น ต้นทุ นด้ าน
พลังงานทีตํากว่า มีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทีน้อยกว่า กระบวนการผลิต ไม่ยุ่งยาก และสามารถผลิต วัสดุ ที มีสมบั ติ
และลักษณะเฉพาะทีเป็ นเอกลักษณ์ บทความปริ ทั ศน์นีได้ กล่าวถึงหัว ข้อต่ าง ๆ ได้ แ ก่ (1) ข้อมูลโดยทั วไปของวิ ธี
ปฏิกริ ิยา SHS จากการค้นพบจนนําไปสู่การผลิตวัสดุต่าง ๆ (2) พฤติ กรรมของปฏิ กริ ิ ยา SHS (ทฤษฎี และกลไกของ
กระบวนการเผาไหม้) (3) ประเภทของปฏิ กริ ิ ยา SHS และ (4) กระบวนการและขันตอนสังเคราะห์ว ัสดุ โดยอาศัย
ปฏิกริ ิยา SHS
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The Manufacturing of Advanced Materials by Self-Propagating HighTemperature Synthesis Reaction Method
Tawat Chanadee*

Abstract
The self-propagating high-temperature synthesis (SHS) method is being developed for the low-cost
production of advanced and functional materials. The method exploits self-sustaining solid-flame combustion
reactions developing very high internal material temperatures over very short periods. Thus, it offers several
advantages over traditional methods, including lower energy costs, lower environmental impact, ease of
manufacture, capability for producing materials with unique properties and characteristics. The following topics
were considered in this review: (1) General aspect of SHS reaction method: from a discovery to producing
materials; (2) SHS reaction behaviors (the theory and mechanisms of combustion process); (3) Classifications of
SHS reaction; (4) Synthesis process and step by using SHS reaction.

Keywords : Self-propagating high-temperature synthesis, Combustion, Self-sustaining, advanced materials
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สามารถลดการใช้พลังงานและสามารถช่ ว ยลดเวลาใน
การสัง เคราะห์ล งได้ ม ากเมื อเปรี ย บเที ยบกับ วิ ธี ก าร
สังเคราะห์แบบดังเดิม
วิ ธี ป ฏิ ก ิริ ย าก้า วหน้ า ด้ ว ยตัว เองที อุ ณ หภู มิ สู ง ถู ก
คิ ด ค้ น และใช้ สั ง เคราะห์ ส ารมาเป็ นเวลานานใน
ต่างประเทศ แต่สาํ หรับประเทศไทย วิ ธี การนี ยังไม่เ ป็ น
ทีแพร่หลายมากนัก ดังนัน บทความนี ผูเ้ ขียนจึงนําเสนอ
เกียวกับวิธีการสังเคราะห์วสั ดุด้วยปฏิกริ ิยาก้าวหน้าด้ ว ย
ตัว เองที อุณ หภูมิ สู งให้ เ ป็ นที รู้ จักอย่างแพร่ ห ลายใน
วงการวัสดุศาสตร์ ซึงเป็ นการส่งเสริมและพัฒนาวิ ธี การ
สังเคราะห์วสั ดุแบบใหม่ ๆ ต่อไป

1. บทนํา
นั บ แต่ อ ดี ตจนถึ ง ทุ กวั น นี การสั ง เคราะห์ ว ั ส ดุ
โดยเฉพาะวัสดุเซรามิก (Ceramic) และวัสดุผสมเนื อพืน
เซรามิ ก (Ceramic matrix composite) หรื อ CMC นั น
ยังคงอาศัยกระบวนการพืนฐานทางโลหะกรรมวัสดุ ผง
(Powder metallurgy) ซึ งเป็ นกระบวนการสั งเคราะห์
แบบดังเดิม (Conventional process) เนื องจากวัต ถุดิ บ ที
นํามาใช้มีราคาถูกและวิ ธี การผลิต ไม่ซับ ซ้อน โดยการ
นํา ผงสารตังต้น (Reactants) มาผสมให้ เ ข้า กัน อย่า ง
สมําเสมอ (Homogeneous mixing) หลังจากนั นจึงนําไป
อัดแน่น (Compaction) และผ่านกระบวนการทางความ
ร้อนทีเรียกว่าการอบผนึก (Reaction sintering) เนื องจาก
วัสดุ จาํ พวกเซรามิกเป็ นวัสดุ ที มี เ สถียรภาพทางความ
ร้อนสูง อาทิเช่น มีความจุค วามร้อน (Heat capacity) สู ง
มี อั ต ร าการ แ พ ร่ (Diffusion) ตํ า เ ป็ น ต้ น ดั งนั น
กระบวนการสังเคราะห์แ บบดั งเดิ มจึงจําเป็ นต้องอาศัย
พลังงานและความร้ อนสู ง เป็ นเวลานานหลายชั วโมง
และวัส ดุ ที สั ง เคราะห์ ไ ด้ จ ะมี โ ครงสร้ า งหรื อเกรน
(Grain) ขนาดใหญ่ ซึ งส่ ง ผลต่ อ การลดลงของความ
แข็งแรงเชิงกล (Mechanical strength) [1] ซึงเป็ นข้อด้ อย
ของกระบวนการนี

2. ข้ อ มู ลโดยทั วไปของปฏิ กิ ริย าก้ า วหน้ า ด้ ว ย
ตัวเองทีอุณหภูมสิ ู ง
วิ ธี ป ฏิ กริ ิ ยาก้าวหน้าด้ ว ยตัว เองที อุณ หภูมิสูง หรื อ
SHS เป็ นการสั ง เคราะห์ ว ัส ดุ ด้ ว ยปฏิ ก ิริย าระหว่ า ง
ของแข็งกับของแข็ งรู ป แบบหนึ ง (Solid-solid reaction)
โดยอาศัยการเผาไหม้ (Combustion) ทีประหยัดพลังงาน
และประหยัดต้นทุ นการสังเคราะห์ซึงถูกเสนอขึ นครัง
แรกในปี ค.ศ. 1960 โดยศาสตราจารย์ Alexander G.
Merzhanov ซึ งเป็ นนั ก เคมีเ ชิ งฟิ สิ กส์ จาก Institute of
Structural Macrokinetics and Materials Science
(ISMAN) ประเทศรัสเซี ย โดยปฏิ กริ ิ ยา SHS ถูกพัฒนา
และใช้ สั งเคราะห์ สารประกอบทนไฟ (Refractories)
อาทิ เ ช่ น สารประกอบคาร์ ไ บด์ (Carbide) บอไรด์
(Boride) ไนไตรด์ (Nitride) สารประกอบเชิ งโลหะ
(Intermetallic) และสารประกอบออกไซด์ เ ชิ ง ซ้ อ น
(Complex oxide) เป็ นต้น นอกจากนี ปฏิ กริ ิ ยา SHS ยัง
สามารถใช้ ในกระบวนการสังเคราะห์ว ัสดุ ผสมขันสู ง

ปัจจุบัน การประหยัดพลังงานเป็ นเรื องสําคัญมากที
ต้องตระหนั ก ดั งนั นการสั งเคราะห์ ว ัสดุ ด้ ว ยวิ ธี ที ลด
อัต ราการใช้ พ ลังงานจึ ง ถูก คิ ด ค้นขึ นหลากหลายวิ ธี
วิธีการหนึงทีผูเ้ ขียนเองมีความสนใจและได้ทาํ วิจ ัยอย่าง
ต่ อ เนื องอยู่ใ นขณะนี คื อ วิ ธี ก ารที เรี ยกว่ า ปฏิ กิริ ย า
ก้า วหน้ า ด้ ว ยตัว เองที อุ ณ หภู มิ สู ง (Self-Propagating
High-Temperature Synthesis) หรื อ SHS ซึ งวิ ธี ดั งกล่าว
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(Advanced composite materials) ที มี โ ครงสร้ า งเกรน
(Grains) ที เล็ก ละเอี ยดและมี สมบั ติ ที ดี กว่ า ปฏิ กริ ิ ย า
SHS มีขอ้ ดีหลายประการ เช่น ใช้เวลาสัน ใช้พลังงานตํา
สารผลิตภัณฑ์ที ได้ มีค วามบริ สุท ธิ สู งเนื องจากสารเจือ
ปน (Impurities) ถูกกําจัด ออกจนหมดโดยการระเหยที
อุณ หภูมิ สูง และสารผลิต ภัณ ฑ์ที ได้ มีโ ครงสร้ างและ
สมบัติทีเฉพาะตัว (Unique) หรือเกิดสารที อยู่ในสภาวะ

กึงเสถียร (Meta-stable) ซึงไม่สามารถพบได้ บ่ อย ๆ เมือ
สังเคราะห์ด้ ว ยวิ ธี การแบบดั งเดิ ม ข้อเปรี ยบเที ยบบาง
ประการระหว่ างการสังเคราะห์ว ัสดุ แ บบดั งเดิ มกับ วิ ธี
ปฏิกริ ิยา SHS แสดงดังตารางที 1ซึงพบว่าปฏิ กริ ิ ยา SHS
เป็ นวิ ธี การสังเคราะห์ว ัสดุ ที ดี กว่ าการสังเคราะห์ว ัสดุ
แบบดังเดิม

ตารางที 1 ข้อเปรียบเทียบแบบอัตราส่วนสัมพัทธ์ระหว่างการสังเคราะห์ผงวัสดุแบบดังเดิมและการสังเคราะห์ด้ ว ยวิ ธี
ปฏิกริ ิยา SHS ดัดแปลงจาก G. Xanthopoulou และ G. Vekinis [2]
วิธีการสังเคราะห์

ลักษณะ
อุณหภูมิเตาเผาขณะทําปฏิกริ ิยา (๐C)
อุณหภูมิการสังเคราะห์ (๐C)
เวลาการทําปฏิกริ ิยา (h)
จํานวนขันตอนโดยรวม
อัตราการผลิต
พลังงานสําหรับการสังเคราะห์ (kW/kg)
อุปกรณ์การสังเคราะห์
อัตราการปลดปล่อยมลพิษสู่อากาศ
ต้นทุนการผลิตโดยรวม
นอกจากนี ปฏิ กิริ ยา SHS สามารถใช้ ร่ วมกับ
กระบวนการผลิต (Processing) วัสดุ อืน ๆ ได้ อี กด้ ว ย
อาทิเช่น การอัดขึนรูป (Pressing) การอัด รี ด (Extrusion)
การหล่อ (Casting) และกระบวนการอืนสําหรับ การผลิต
วัส ดุ ใกล้ รู ป ร่ า งสุ ด ท้ า ย (Near-net-shape) เป็ นต้ น

แบบดังเดิม

ปฏิกริ ิยา SHS

1200-1800
1200-1800
8-48
4-6
1
30-100
1.2-2
3-20
3-15

600-900
1400-2100
0.02-0.2
3-4
50-400
0.1-0.3
1
1
1

ตัวอย่างสารผลิตภัณฑ์จาํ พวกบอไรด์ คาร์ไบด์ คาร์โบไนไตรด์ ไนไตรด์ และสารผลิ ต ภัณ ฑ์ป ระเภทอื น ๆ
ที สามารถสั ง เคราะห์ โ ดยปฏิ ก ิริ ย า SHS แสดงดั ง
ตารางที 2 [3]
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ตารางที 2 ตัวอย่างของสารประกอบและวัสดุทีสังเคราะห์ด้วยปฏิกริ ิยา SHS [3]
ชนิดของวัสดุ
ตัวอย่างสารประกอบและอุณหภูมเิ อเดียเบติกของบางระบบ (๐C)
บอไรด์ (Borides)
TiB2 (3190), ZrB2 (3310), NbB2 (2400), TaB2 (3370)
คาร์ไบด์ (Carbides)
TiC (3210), B4C (1000), SiC (1800), WC (1000), ZrC (3400)
คาร์โบไนไตรด์ (Carbonitrides)
TiC-TiN, NbC-NbN, TaC-TaN
ไนไตรด์ (Nitrides)
TiN (4900), BN (3700), AlN (2900), Si3N4 (4300)
ซิลิไซด์ (Silicides)
MoSi (1900), Ti5Si3 (2900), Zr5Si3 (2800), WSi2 (1500)
อลูมิไนด์ (Alumunides)
Ni3Al, NiAl, Ni2Al3, TiAl, Cu3Al, CuAl, FeAl
ไฮไดรด์ (Hydrides)
TiH2, ZrH2, NbH2
สารประกอบเชิงโลหะ (Intermetallics) NiAl, FeAl, N6Ge, NiTi, CuAl
ชาลโคจิไนด์ (Chalcogenides)
MoS2, TaSe2, NbS2, WSe2
ออกไซด์เชิงซ้อน
Aluminates (MgAl2O4), niobates (BaNb2O6, LiNbO3), garnets
(Complex oxides)
(Y3Al5O12, Y3Fe5O12), ferrites (BaFe2O4, Li2Fe2O4), titanates (BaTiO3,
PbTiO3), molybdates (BiMoO6), high-temperature superconductors
(YBa2Cu3O7-x, LaBa2Cu3O7-x)
เซอร์เมท (Cermets)
TiC-Ni, TiC-Cr, TiC-Co, TiC-Ni-Cr, TiC-Ni-Mo, TiC-Fe-Cr
MAX phases
Ti2AlC, Ti3AlC2, Ti3SiC2
วัสดุผสม (Composites)
TiC-TiB2, TiB2-Al2O3, TiC-Al2O3 (2300), TiN-Al2O3, B4C-Al2O3,
MoSi2-Al2O3 (3300), ZrO2-Al2O3-2Nb, AlN-BN, AlN-SiC, AlN-TiB2,
Si3N4-TiN-SiC, sialons (SiAlOxNy)
ปฏิกริ ิยามีพลังงานเพียงพอทีทําให้ปฏิกริ ิยาดําเนินต่อไป
อย่างต่อเนืองด้วยตัวเอง ตัวทําปฏิกริ ิ ยาจะถูกทําให้ร้อน
ขึ นอย่า งรวดเร็ ว (103-106 K/s) จนมี อุ ณ หภู มิ สู ง มาก
(2,027-3,227๐C) ปฏิกริ ิยาจึงเกิดขึนอย่างรวดเร็วในเวลา
สัน ๆ ซึงอยู่ในสภาวะเสมือนของปฏิ กริ ิ ยาเอเดี ยเบติ ก
(Pseudo-adiabatic) นั นคื อ พลัง งานที ปลดปล่ อ ยจาก
ปฏิกริ ิยาคายความร้อนถูกใช้ ในกระบวนให้ค วามร้อน
กับตัวอย่างโดยไม่มีการสูญเสียสู่ สิงแวดล้อม (สภาวะที
ปกคลุม ด้ ว ยก๊าซเฉื อย) จากการวิ จัย และการทดลอง

3. พฤติกรรมของปฏิกิริยาก้ า วหน้ า ด้ วยตัวเองที
อุณหภูมสิ ู ง
เนืองจากปฏิกริ ิยา SHS เป็ นปฏิกริ ิยาที อาศัยการคาย
ความร้อน (Exothermic reaction) สูง ทําให้เ กิด พลังงาน
กระตุ ้น (Activation energy) สู ง จนสามารถผลิต ความ
ร้อนจากปฏิ ก ิริย าเพื อใช้ เ ผาไหม้ในปริ มาณที สู ง ด้ ว ย
ปฏิ ก ิริยา SHS เริ มต้น ขึ นเมือมี การป้ อนพลัง งานจาก
ภายนอกอย่า งรวดเร็ ว ความร้อนที ถูก ปลดปล่อ ยจาก
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พบว่า อุณหภูมิเ อเดี ยเบติ ก (Adiabatic temperature, Tad)
คื ออุณ หภูมิที ได้ จากการวัด ค่ าความร้อนของปฏิ กริ ิ ย า
คายความร้อนและเป็ นตัวกําหนดค่ าอุณ หภูมิสูงสุ ด ของ
ระบบการเผาไหม้ นั น ๆ [4-5] โดยที Tad สามารถ
คํานวณได้จากความสัมพันธ์ของเอนทาลปี ของปฏิ กริ ิ ยา
(Enthalpy of reaction, H) [6] ดังสมการที (1)
Tad
- ΔHr,To  H Tad - H To   C p (product)dT
To

การเผาไหม้จึงไม่สามารถเกิดขึนได้ แต่เมือให้ความร้อน
แก่ร ะบบสารตังต้น ถึง 605๐ C พบว่ า Tad เพิมขึ นเป็ น
1,850๐C ส่งผลให้ระบบสารตังต้นสามารถเกิด ปฏิ กริ ิ ยา
การเผาไหม้และก้าวหน้าด้วยตัวเองได้ [8]
ปฏิ ก ิริ ยา SHS เริ มต้นที อุ ณ หภู มิ เ ริ มต้น (Original
temperature, T0) โดยสารตังต้นจะถูกให้ค วามร้อนอย่าง
รว ด เ ร็ ว จ น ถึ ง อุ ณ หภู มิ ก าร จุ ด ระ เ บิ ด (Ignition
temperature, Tig) ซึ งเป็ นจุ ด ที ปฏิ กิริ ยาไม่ ต ้ อ งการ
พลังงานเพิมเติมอีกต่อไปแต่ จลนศาสตร์ (Kinetic) ของ
ปฏิ กริ ิ ยาจะเพิมขึ นอย่างรวดเร็ ว โดยที อุณ หภูมิสูงสุ ด
ของป ฏิ กิ ริ ยาท างทฤษฎี ห รื อ Tad เ กิด ขึ น ภายใ ต้
สมมติ ฐ านการไม่ สู ญ เสี ย ความร้ อ นของปฏิ ก ิริ ย าสู่
สิงแวดล้อม ทําให้ค่าอุณหภูมิสูงสุด สําหรับ การเผาไหม้
จริ ง (Combustion temperature, Tc) มีค่ าตํากว่ าอุณ หภูมิ
เอเดียเบติกเสมอ โดยทัวไปการเตรี ยมผงอัด ของสารตัง
ต้นจะกระทําภายใต้อุณหภูมิทีตํากว่าอุณ หภูมิสูงสุ ด [4]
ดังแสดงในรูปที 1

(1)

โดยที
Hr, To

คื อ เอนทาลปี ณ อุ ณ หภู มิ เ ริ มต้ น
โดยทัวไปเท่ากับ 298 K
Cp (product) คื อ ค ว า มจุ ค ว าม ร้ อ น ข อง สา ร
ผลิตภัณฑ์

การคํานวณ Tad จากความสัมพันธ์ ดั งสมการที (1)
ทําให้ทราบว่า ถ้า Tad มีค่าน้อยกว่า 1,200๐C ปฏิกริ ิยาการ
เผาไหม้จะไม่เ กิด ขึ น และถ้า Tad มีค่ ามากกว่ า 1,800๐ C
จะเกิดการเผาไหม้โดยการแผ่ด้ ว ยตัว เอง แต่ ถ้า Tad มีค่ า
ระหว่ า ง 1,200-1,800๐ C แนวของคลื นการเผาไหม้
(Reaction front) ไม่ ส ามารถแผ่อ อกไปได้ เนื องจาก
พลังงานกระตุ ้น (Activation energy) สําหรับ การแพร่
(Diffusion) ตําเกินไป ดังนันจึงจําเป็ นต้องเพิมพลังงาน
ของระบบให้เ พียงพอโดยการให้ค วามร้อนแก่ชิ นงาน
สารตังต้นก่อน (Pre-heating) [4-5, 7] เช่ น ระบบการ
สังเคราะห์ว ัสดุ ผสม ZrO2-Mullite/TiB2 จากระบบสาร
ตังต้นของแข็ ง TiO2/B2O3/Al/ZrSiO4 พบว่ าที อุณ หภูมิ
25๐ C ระบบสารตังต้นมี Tad เพียง 1,723๐ C ซึ งตํากว่ า
จุดหลอมเหลวของสารผลิตภัณฑ์ทุ กตัว ดั งนันปฏิ กริ ิ ยา

4. ประเภทของปฏิ กิริ ยาก้ า วหน้ า ด้ ว ยตัวเองที
อุณหภูมสิ ู ง
การสังเคราะห์โดยวิธี SHS สามารถจําแนกตามชนิ ด
ของตัวทําปฏิกริ ิยา (Reactants) ได้ดังนี
 การสังเคราะห์จากธาตุทีเป็ นองค์ประกอบ
ปฏิกริ ิยาระหว่างสารตังต้นของธาตุ ข องแข็ ง A และ
B ที เกิด ขึ นระหว่ างปฏิ กริ ิ ยา SHS สามารถคํานวณได้
จากปฏิกริ ิยาทีผันกลับได้ดังแสดงด้วยปฏิกริ ิยาที (2) [9]
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Ti(s) + 3C(s) + 2W(s)  TiC(s) + 2WC(s) ..........[6] (6)

Tc

Temperature

Products

Reaction front

Reactants

 การสังเคราะห์จากปฏิกริ ิยาเทอร์ไมต์
ปฏิกริ ิยาเทอร์ไมต์ (Thermite reaction) เป็ นปฏิ กริ ิ ยา
รี ดั กชั น (Reduction reaction) ของสารประกอบโลหะ
โดยเฉพาะการรี ดิ ว ส์โลหะออกไซด์ (Metal oxide) ด้ ว ย
โลหะรี ดิ ว ส์ (Reducing metals) ที นิ ยม เช่ น อลูมิเ นี ยม
(Al) และ แมกนิเซียม (Mg) เนืองจากโลหะดังกล่าวมีจุด
หลอมเหลวตํา มีอตั ราการคายความร้อนสู ง สามารถหา
ง่ายและมีราคาถูก ถ้าใช้ Al เป็ นโลหะรี ดิ ว ส์ ปฏิ กริ ิ ยา
รี ดั กชั นจะเรี ยกว่ า “Aluminothermic reaction” และถ้า
ใช้ Mg เป็ นโลหะรี ดิ ว ส์ ปฏิ กริ ิ ย ารี ดั ก ชั น จะเรี ยกว่ า
“Magnesiothermic reaction” [5]
สําหรับปฏิกริ ิยารี ดั กชั นที เกิด ขึ นขณะเกิด ปฏิ กริ ิ ยา
SHS ทีมีสารประกอบออกไซด์เข้ามาเกียวข้อง มีรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ดังแสดงด้วยปฏิกริ ิยาที (7) [14]

Ti

To

Time
รู ป ที 1 ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่ า งอุณ หภู มิแ ละเวลาของ
ปฏิกริ ิยา SHS ดัดแปลงจาก J. Moore และ H. Feng [4]
A + B  AB + Q

(2)

โดยที Q คือ ความร้อนจากปฏิกริ ิยา
วัสดุหลายชนิดถูกสังเคราะห์ด้วยวิธีนี เช่ น คาร์ไบด์
ซิ ลิ ไ ซด์ บอไรด์ รวมไปถึ ง วัส ดุ ผ สม ซึ งแสดงด้ ว ย
ปฏิ กริ ิ ย าที (3) - (6) แต่ ส่ว นใหญ่ระบบสารตังต้น ที
สังเคราะห์ด้ ว ยวิ ธี การนี จําเป็ นต้อ งได้ รับ การกระตุ ้น
(Activated) ด้วยวิธีการบดเชิ งกล (Mechanical alloying)
เพือเพิมพืนทีผิว (Surface area) ของสารตังต้นและเพิม
ประ สิ ท ธิ ภาพ ข องป ฏิ กิ ริ ยาก่ อ น จึ งจ ะ สามารถ
เกิด ปฏิ กริ ิ ยาได้ ด้ ว ยตัว เอง (Self-sustaining) ซึ งเรี ยกว่ า
Mechanically activated SHS (MASHS) [10]
Ti(s) + C(s)  TiC(s) ..........[11]

(3)

5Ti(s) + 3Si(s)  Ti5Si3(s)…….. [12]

(4)

Ti(s)+6B(s)+C(s)  TiB2(s)+B4C(s) ..........[13]

(5)

M + AO  MO + A + H
โดยที
M
A
MO และ AO
H

(7)

คือ โลหะหรือโลหะผสม
คือ โลหะหรืออโลหะ
คือ ออกไซด์
คื อ ความร้ อ นที ถู ก สร้ า งขึ นโด ย
ปฏิกริ ิยา

ปฏิกริ ิยาเทอร์ไมต์สามารถแบ่งได้เป็ นเป็ นสองชนิ ด
โดยชนิดหนึงจะเกียวข้องกับ การรี ดิ ว ส์โลหะออกไซด์
ไปสู่ ธ าตุ ดั งตัว อย่างในปฏิ กริ ิ ยาที (8) และชนิ ด ที สอง
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เป็ นการรีดิวส์โลหะออกไซด์ ไปสู่ ธ าตุ แ ละทําปฏิ กริ ิ ยา
ต่ อ เนื องกับ อี ก ธาตุ ห นึ งเพื อเกิด (Formation) เป็ น
สารประกอบชนิ ด ใหม่ [15] ดั งตัว อย่างในปฏิ กริ ิ ยาที
(9) - (11)
3Fe2O3(s) + 8Al(s)  9Fe(s) + 4Al2O3(s) .......[15]

เนืองจาก Al2O3 เป็ นสารประกอบที มีค วามเสถียรทาง
ความร้อนและทางเคมี อย่างไรก็ต าม วัสดุ ผสมเนื อพืน
เซรามิก เป็ นวัสดุ ที น่ าสนใจ เนื องจากปรากฏรายงาน
การวิ จัยจํานวนมากที ใช้ วิ ธี ก ารนี เพือสั งเคราะห์ว ัส ดุ
ผสมเนื อพืนเซรามิก เช่ น SiC-Al2O3 TiB2-Al2O3 และ
Ni3Al-Al2O3 เป็ น ต้ น ลั ก ษณะ ทางสั ณ ฐ านวิ ทยา
(Morphology) ของสารผลิตภัณฑ์อืน ๆ ที สังเคราะห์ได้
จากปฏิกริ ิยาเทอร์ไมต์แสดงดังรูปที 2
ปั จ จุ บั น นั ก วิ จัย สามารถแยก Al2O3 จ า ก ส า ร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ สํา เ ร็ จ โ ด ยอาศั ย ความแตกต่ างของ
ความหนาแน่ นและสัมประสิ ท ธิ การขยายตัว เนื องจาก
ความร้อน (Thermal expansion coefficient) ยกตัว อย่าง
เช่น งานวิจยั ทีต้องการสังเคราะห์สารประกอบเชิงโลหะ
ทั ง สเตนซิ ลิ ไ ซด์ (WSi2 intermetallic) [23-24] อาศัย
ปฏิกริ ิยา SHS ระหว่างสารตังต้น WO3+Si+Al และหล่อ
แบบร่ ว มในขณะเดี ยวกัน เรี ยกว่ า in-situ SHS-casting
เมือสารตังต้นทุ ก ตัว หลอมอย่างสมบู รณ์ โดยปฏิ กริ ิ ย า
SHS แล้ว ของเหลว (Melt) จึงไหลลงสู่ช่องว่ าง (Cavity)
ทีเตรียมไว้โดยอาศัยแรงโน้มถ่ว ง (Gravity) ส่ ว น Al2O3
ที มีค วามหนาแน่ นน้อยกว่ า WSi2 จะลอยขึ นด้ านบน
อย่างไรก็ต าม Al2O3 บางส่ ว นจะถูกตรึ ง (Trapping) ไว้
ด้ ว ยวัส ดุ โ ดยการเกิด เป็ นสารละลายของแข็ ง (Solidsolution) ทีเข้ากันได้ เช่น ควอร์ซ (Quartz) ดั งแสดงใน
รู ป ที 3 แ ล ะ 4 แ ต่ ภ า ย ห ลั ง จ า ก ก า ร แ ข็ ง ตั ว
(Solidification) สามารถแยก Al2O3 ออกจาก WSi2 ได้
ด้ ว ยแรงเชิ งกล (หั ก ออกด้ ว ยมือ) ลัก ษณะโครงสร้า ง
จุลภาค (Microstructure) ของ WSi2 แสดงดังรูปที 5

(8)

TiO2(s) + B2O3(s) + 5Mg(s)  TiB2(s )+ 5MgO(s)..[17] (9)
TiO2(s) + 3C(s) + 4Al(s)  3TiC(s) + 2Al2O3(s)..[18] (10)
FeTiO3(s) + B2O3(s) + Al(s)  TiB2(s) + Al2O3(s)
+ FexAly(s) .......[19]

(11)

เมือพิ จารณาปฏิ กริ ิ ยาที (9) ถ้า ใช้ Mg เป็ นโลหะ
รี ดิ ว ส์จะได้ สารผลิต ภัณ ฑ์ (Product) และแมกนิ เ ซี ย ม
ออกไซด์ (MgO) เป็ นผลพลอยได้ จ ากปฏิ กริ ิ ย า (By
product) ซึ งสามารถกําจัด ออกได้ โ ดยการชะละลาย
(Leaching) ด้วยสารละลายกรดเจือจาง เช่ น สารละลาย
กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) [5] กรณี การสังเคราะห์ว ัสดุ
ผสม Si-SiC อาจมี ผลพลอยได้ จ ากปฏิ ก ิริย าเป็ นเฟส
มัธ ยันตร์ (Intermediate phase) เช่ นแมกนิ เ ซี ยมซิ ลิเ กต
(Mg2SiO4) เกิด ร่ ว มกับ MgO ดั งนั นกระบวนการชะ
ละลายจึ ง ต้ อ งใช้ ส ารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก กับ
กรดอะซิติก (HCl + CH3COOH) [20]
กรณีที ผลพลอยได้ เ ป็ นอลูมิเ นี ยมออกไซด์ (Al2O3)
ดั ง เช่ นระบบ ในปฏิ กิริ ยาที (10) และ (11) นั น
กระบวนการชะละลายเกิด ขึ นเพี ย งเล็ ก น้อ ยเท่ า นั น
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นอกจากปฏิกริ ิ ยาระหว่ างของแข็ งกับ ของแข็ งแล้ว
วิธี SHS ยังสามารถใช้สังเคราะห์สารซึงสารตังต้นอยู่ใน
สถานะของแข็ ง กับ ก๊าซ (Solid-gas) ได้ อีก ด้ ว ย ส่ ว น
ใหญ่ปฏิกริ ิยาระหว่างของแข็งกับก๊าซนิยมใช้สังเคราะห์
วัสดุ ป ระเภทไนไตรด์ เช่ น Si3N4 และ AlN และวัส ดุ
แม่เหล็กเชิงออกไซด์ เช่น วัสดุแม่เหล็กนิกเกิลเฟอร์ไรต์
(NiFe2O4) เป็ นต้น โดยความดั นของก๊าซไนโตรเจน
(N2) กับ ออกซิเจน (O2) มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ด้ ว ย
ปฏิ กริ ิ ยา SHS เป็ นอย่างมาก เช่ น อุณ หภูมิข องการเผา
ไหม้รวมถึ งความเร็ ว ในการเคลือนที ของแนวการเผา
ไหม้ หากพิจารณากรณีของการสังเคราะห์ว ัสดุ ป ระเภท
ไนไตรด์ ปฏิ กริ ิ ยาระหว่ า งธาตุ ข องแข็ ง (M) กับ ก๊า ซ
ไนโตรเจนจะมีความสัมพันธ์ดังปฏิกริ ิยาที (13) [25]

(a)

(b)

M(s) + 1/2N2(g)  MN(s)

(c)

(13)

หากพิ จ ารณาการสั ง เคราะห์ ว ั ส ดุ แม่ เ หล็ ก เชิ ง
ออกไซด์ เช่น NiFe2O4 ปฏิกริ ิยาเกิด จากของแข็ ง โลหะ
ออกไซด์และก๊าซออกซิเจน โดยมีความสัมพันธ์ เ ป็ นไป
ตามปฏิกริ ิยาที (14) [26]
(d)
NiO(s) + Fe(s) + 1/2Fe2O3(s) + O2(g)  NiFe2O4(S) (14)
รู ปที 2 สัณฐานวิทยาของสารผลิต ภัณ ฑ์ที สังเคราะห์ได้
จากปฏิกริ ิยาเทอร์ไมต์ (a) B4C-Al2O3 [16] (b) ZrB2 [21]
(c) TiB2-Mullite-Al2O3 [22] และ (d) Si-SiC [20]
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รู ปที 3 แบบจํา ลองปรากฏการณ์ แ ละกลไกการเปลี ยนแปลงของสารตังต้น เป็ นสารผลิ ต ภัณ ฑ์ต ังแต่ เ ริ มต้น
ปฏิ ก ิริ ย า ในขณะทํา ปฏิ ก ิริ ย า และสิ นสุ ด ปฏิกริ ิยา SHS จากเทคนิค SHS-casting [23]

5. กลไกของปฏิ กิ ริ ย าก้ าวหน้ าด้ ว ยตั ว เองที
อุณหภูมสิ ู ง

Al2O3

ปฏิกริ ิยา SHS เริมต้นจากด้านหนึ งของชิ นงานที อัด
แน่ น (Compact) และลุกลามก้า วหน้าด้ ว ยตัว เองไปยัง
อีก ด้ า นหนึ ง เมื อแนวของปฏิ ก ิริ ย า (Reaction front)
เคลือนผ่านสารตังต้นทําให้สารตังต้นนันเปลียนเป็ นสาร
ผลิตภัณฑ์ [24] ดังแสดงในแบบจําลองการเกิด ปฏิ กริ ิ ยา
SHS ในรูปที 6

WSi2

Ignitor
Combustion travel

รู ปที 4 ลัก ษณะของสารผลิ ต ภัณ ฑ์ WSi2 ที แยกชั น
จาก Al2 O 3 ที ได้ จ ากการทํา ป ฏิ ก ิริ ย า SHS ด้ ว ย
เทคนิ ค SHS-casting ดั ด แปลงจาก T. Chanadee และ
คณะ [24]

Products
Reaction front
Reactants

รู ปที 6 แบบจํา ลองการก้า วหน้าด้ ว ยตัว เองของแนว
ปฏิกริ ิยาขณะเกิดปฏิกริ ิยา SHS [24]
ปรากฏการณ์ ที เกิ ด ขึ นข ณะทํ า ปฏิ กิริ ยา SHS
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ช่วงเวลาหลัก ๆ ดั งแสดงใน
รูปที 7 ได้แก่
 ช่วงแรก - การให้ความร้อนแก่ชินงาน ณ ปลายด้ าน
ใดด้านหนึงของชินงานทีอัดแน่น
 ช่วงกลาง - การเกิดปฏิกริ ิยาและก้าวหน้าด้ ว ยตัว เอง
(Propagated)
 ช่ ว งสุ ด ท้ าย - การผ่อนคลาย (Relaxation) หรื อการ
เย็นตัวกลับสู่สภาวะเริมต้น

รู ปที 5 ลัก ษณะโครงสร้ า งจุ ล ภาคและปริ ม าณธาตุ
องค์ป ระกอบของสารประกอบเชิ ง โลหะ WSi2 ที มี
คว ามบริ สุ ท ธิ ที สั ง เ ค ราะ ห์ ไ ด้ ด ้ ว ยเทคนิ ค SHScasting [24]
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ช่วงแรก

ช่วงกลาง

ช่วงสุดท้าย

รู ปที 7 ลักษณะการก้าวหน้าด้วยตัวเองของแนวปฏิกริ ิ ยากับ เวลา ของวัสดุ ผสม TiB2-Mullite-Al2O3 ที สังเคราะห์ด้ ว ย
ปฏิกริ ิยา SHS ดัดแปลงจาก S. Niyomwas และ T. Chanadee [22]
ลัก ษณะการเคลื อนที ของแนวคลื นการเผาไหม้
ดั งกล่าวทําให้เ กิด ชั นของการเผาไหม้ที ผิว ซึ งมีร ะยะ
แคบ ๆ โดยผลิตภัณฑ์สุดท้ายทีเกิด ขึ นมีโครงสร้างเป็ น
ชัน ๆ (Layers structure) ดังแสดงในรูปที 9

การเคลื อนที ของแนวคลื นการเผาไหม้ สํา หรั บ
ชินงานสารตังต้นระหว่างเกิดปฏิกริ ิยา SHS เป็ นแบบไม่
เสถี ยร (Unstable combustion) และเปลี ยนแปลงตาม
เวลา [27] โดยที คลืนของการเผาไหม้มีลัก ษณะแบบ
หมุนวน (Spinning) กล่าวคือ ภายหลังจากการจุด ระเบิ ด
แล้ว คลื นความร้ อนจะเกิด จากจุ ด ความร้ อ น (Spot)
บริเวณจุด ศูนย์กลางของการจุด ระเบิ ด และจะหมุนวน
ผ่านชินงานลงไปแบบก้นหอย (Spiral) อย่างรวดเร็ ว ซึ ง
แนวการเผาไหม้นีจะเคลื อนที ได้ เ ร็ ว มากถ้าชิ นงานมี
รูปร่างเป็ นแบบทรงกระบอก (Cylindrical) ดั งแสดงใน
รูปที 8(a) และ 8(b)

25.4 mm

รู ปที 9 โครงสร้างลักษณะเป็ นชั นของวัสดุ ผสม TiB2Mullite-Al2O3 ทีสังเคราะห์ด้ ว ยปฏิ กริ ิ ยา SHS ดัด แปลง
จาก S. Niyomwas และ T. Chanadee [22]

(a)
(b)

ปัจจัยทีอาจส่งผลต่อกลไกของปฏิกริ ิยา SHS มีหลาย
ประการ [25] อาทิเช่น
 ขนาดอนุภาคของสารตังต้น (Reactant particle size)
ขนาดและการกระจายตัว ของอนุ ภาคส่ งผลต่ อ
ปฏิกริ ิยา SHS อย่างมาก เช่น ความสมบูรณ์ อุณหภูมิการ
เผาไหม้ อัตราเร็วของแนวการเผาไหม้ข องปฏิ กริ ิ ยาและ
อั ต ราการเปลี ยน เฟส (Phase conversion) กล่ า วคื อ

รู ปที 8 (a) จําลองการเคลือนที ของคลืนการเผาไหม้ที
ก้าวหน้าด้วยตัวเองแบบหมุนวน และ (b) ลักษณะของ
การกระจายความร้อนออกจากจุด ศูนย์กลางของการจุด
ระเบิด [28]
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อนุภาคของสารตังต้นที มีข นาดเล็ก และ มีการกระจาย
ตัวดี สามารถนําความร้อนดี ทําให้อะตอมของสารตังต้น
สามารถแพร่ผา่ นชันของสารผลิตภัณฑ์ที เกิด ขึ นใหม่ได้
อย่างต่อเนือง
 ความหนาแน่นของสารตังต้น (Green density)
ความหนาแน่ นของผงอัด (Compact) ส่ งผลต่ อการ
จุดระเบิดของสารตัวอย่าง ความหนาแน่นทีเหมาะสมจะ
ช่วยให้อนุภาคมีการเชือมต่อ (Contact) กัน ทําให้การนํา
ความร้อนเพิมขึนและการสูญเสียความร้อนบริ เ วณแนว
การเผาไหม้ลดลง
 สิงเจือปน (Impurities)
สิงเจือปนทีบริเวณผิวของอนุภาคสารตังต้นอาจเป็ น
สาเหตุของการเกิดก๊าซต่าง ๆ เช่น CO และ H2 ซึ งส่ งผล
ต่อความไม่สมบู รณ์ ข องสารผลิต ภัณ ฑ์ เช่ น เกิด รู พรุ น
ขนาดใหญ่ (Voids) เนื องจากอนุ ภาคมี ก ารดู ดซั บ
(Adsorbed) ก๊าซ ทําให้กา๊ ซถูกกัก (Entrapped) อยูใ่ นเนือ
ของผงอัด และขณะเกิด ปฏิ กริ ิ ยา SHS ก๊าซเหล่านันจะ
เกิด การขยายตัว เชิ งปริ มาตรอย่างรวดเร็ ว และเกิด การ
ระเบิดเนืองจากความร้อน (Thermal explosion) จนเกิด
เป็ นโพรงขนาดใหญ่ในทีสุด
 สั ด ส่ วน ป ริ มาณ สารสั ม พั น ธ์ ข องสารตั งต้ น
(Stoichiometric ratios)
โดยทัวไป สัดส่วนทางเคมีข องสารตังต้นมักส่ งผล
ต่อ Tad และ TC ทีลดลง เนืองจากการลดลงของอัต ราการ
คายความร้อนเมือปริมาณสารตังต้นเพิมขึน รวมถึงกรณี
ทีมีการเติมสารหน่วงปฏิกริ ิยา (Diluents) ซึ งส่ ว นใหญ่ก ็
คื อ การเติ ม สารผลิ ต ภัณ ฑ์ล งในระบบนั น ๆ โดยที
Diluents ทํา ให้ ป ฏิ ก ิริ ย าช้ าลงเพื อให้ ไ ด้ เ ฟสของสาร
ผลิตภัณฑ์ที ต้องการ เช่ น การเติ ม TiC เพือใช้ เ ป็ นมวล

สําหรับ ดู ด ซับ ความร้อนของปฏิ กริ ิ ยาในระบบสารตัง
ต้นสําหรับการสังเคราะห์วสั ดุ TiC เป็ นต้น
 ความดันก๊าซ (Gas pressure)
กรณี ที มีการทําปฏิ กริ ิ ยา SHS ระหว่ างของแข็ งกับ
ก๊าซ ยกตัวอย่างเช่น O2 และ N2 ก๊าซเหล่านี จะทําให้ Tc
และ อัต ราเร็ ว ของปฏิ กริ ิ ยาเพิมขึ น และหากในระบบ
สารตังต้นไม่มีการทําปฏิ กริ ิ ยาระหว่ างของแข็ งกับ ก๊าซ
ความเร็วของการเผาไหม้มกั เพิมขึนเนืองจากการเพิมขึ น
ของความดันก๊าซทีไม่ทาํ ปฏิกริ ิยาทีให้จากภายนอก เช่ น
อาร์กอน (Ar) โดยความดันของก๊าซนีจะช่วยบี บ อัด และ
ยับยัง (Suppression) การขยายตัวของชินงานระหว่ างทํา
ปฏิ กริ ิ ยา SHS นอกจากนี ยังช่ ว ยปรับ ปรุ งการเชื อมต่ อ
ของอนุภาคให้ดีขึนด้วย

6. ขันตอนในการสั งเคราะห์ วั สดุด้ วยปฏิกิ ริย า
ก้ าวหน้ าด้วยตัวเองทีอุณหภูมสิ ู ง
สําหรับ ขันตอนการเตรี ยมชิ นงานก่อนการนําไป
สังเคราะห์ด้ ว ยปฏิ กริ ิ ยา SHS นันอาศัยวิ ธี ก ารเตรี ย ม
แบบดั ง เดิ ม บางส่ ว น ดั งตัว อย่า งการเตรี ยมและการ
สังเคราะห์สารประกอบเชิ งโลหะฐานทั งสเตน (WSi2
และ W2B) ในงานวิ จัยของ Tawat และคณะ [29] ซึ ง
เริมต้นจากการนําผงสารตังต้นทังหมดที ผ่านการชั งตวง
ตามอัต ราส่ ว นปริ ม าณสารสั ม พัท ธ์ (Stoicheometric
ratio) ไปบดผสมด้ ว ยลูกบอลแบบแห้ง (Dry-ball-mill
mix) ให้เป็ นเนือเดียวกัน หลังจากนันผงสารที ผ่านการ
ผสมแล้ว ถูกอัด ขึ นรู ป ในแกนเดี ยว (Uniaxial pressing)
เป็ นชิ นงานกรี น (Green sample) ที มีลัก ษณะแท่ งรู ป
ทรงกระบอก (Cylindrical pellet) ให้มีค วามหนาแน่ น
กรี น (Green density) ในช่ ว งร้อยละ 50-60 ของความ
หนาแน่ นทางทฤษฎี (Theoretical density) จากนั น
108

บทความวิชาการ

วารสารวิ ชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที 11 ฉบับที 3 กันยายน – ธันวาคม 2558
The Journal of Industrial Technology, Vol. 11, No. 3 September – December 2015

ชิ น ง า น ก รี น จึ ง ถู ก นํ า ไ ป ว า ง บ น วั ส ดุ ท น ไ ฟ
(Refractories) และติ ด ตังลงในเตาปฏิ กรณ์ SHS (SHS
reactor) โดยที ภายในเตาปฏิ ก รณ์ SHS ถู กทําให้ เ ป็ น
สุ ญ ญากาศและแทนที ด้ ว ยบรรยากาศของก๊า ซเฉื อย
(Inert gas) เช่ น อาร์กอน (Ar) เป็ นต้น สําหรับ การจุด
ระเบิ ด (Ignite) เพือเริ มต้นปฏิ กริ ิ ยา SHS ของชิ นงาน
กรี น จะอาศัยแหล่ งความร้อ นที คายออกจากขดลวด
ทั งสเตน (Tungsten filament) ซึ งเชื อมต่ อมาจากแหล่ง
พลั ง งานผ่ า นการควบคุ มด้ ว ยไฟฟ้ ากระแสสลั บ
(สามารถดูรายละเอียดการติด ตังและส่ ว นประกอบของ
เตาปฏิกรณ์ SHS ได้จ ากงานวิ จัยของ T. Chanadee และ
คณะ [24]) วิธีการจุดระเบิดวิธีนีเป็ นที นิ ยมที สุ ด วิ ธี การ
หนึ ง นอกจากการใช้ ข ดลวดทั งสเตนแล้ว โลหะผสม
นิ กเกิล-โครเมียม (Ni-Cr) หรื อขดลวดนิ โ ครมก็มีการ
นํามาใช้งานอย่างแพร่หลายเนื องจากมีอายุการใช้ งานที
นานกว่า [27]
นอกจากการจุดระเบิดด้วยวิ ธี ข ้างต้น การจุด ระเบิ ด
ปฏิกริ ิยา SHS ด้วยวิธีอืน ๆ ทีมีการนํามาใช้ เช่ น การใช้

ความร้อนจากเลเซอร์ (Laser) การใช้ฟลักซ์พาความร้อน
(Heat flux) การทําให้เ กิด ประกายไฟ (Spark) และการ
ใช้เตาเผา (Furnace) ปัจจุบันมีผคู้ ิ ด ค้นวิ ธี การจุด ระเบิ ด
แบบใหม่ทีเรียกว่า Direct combustion โดยการจุดระเบิ ด
ด้ ว ยความร้ อ นจากก๊า ซผสมระหว่ า งออกซิ เ จนกับ
อะเซทิลีน (Oxy-Acetylene) ซึงสามารถจุด ระเบิ ด ได้ ใน
บรรยากาศปกติ ยกตัว อย่างเช่ น ในการสั งเคราะห์ผ ง
SiC [30] และการสั ง เคราะห์ว ัส ดุ ผสม TiB2-MulliteAl2O3 [22]
ภายใต้เงือนไขของปฏิกริ ิยาก้าวหน้าด้วยตัวเอง แนว
ของการเผาไหม้ที มีลักษณะคล้ายคลืน (Wave-like) จะ
ก้า วหน้า จากด้ า นหนึ งไปยัง อีก ด้ า นหนึ งของชิ นงาน
กรี น ภายในเวลาอัน รวดเร็ ว หลัง จากปฏิ ก ิริ ย า SHS
สิ นสุ ด ลง สารผลิต ภัณ ฑ์ (Product) จึงถูกปล่อยให้เ ย็น
ตัว สู่ อุณ หภูมิห้องและหลังจากนันจึงนําไปตรวจสอบ
ลักษณะเฉพาะ (Characterization) ในขันตอนสุดท้าย ดั ง
แสดงในรูปที 10

รู ปที 10 แผนผังแสดงขันตอนการสังเคราะห์วสั ดุด้วยปฏิกริ ิยา SHS [31]
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[5] S. Niyomwas, “Synthesis of inorganic
materials”, Audio-visual unit, Faculty of
Engineering, Prince of Songkla University, 2009.
(in Thai)
[6] M. Guindal, L. Contreras, X. Turrillas,
G. Vaughan, A. Kvick and M. Rodrıguez, “Selfpropagating high-temperature synthesis of TiCWC composite materials”, Journal of Alloys and
Compounds 419, 2006, pp. 227-233.
[7] C. Bowen and B. Derby, “Finite-difference
modeling of self-propagating high-temperature
synthesis of materials”, Acta Metallurgica et
Materialia 43(10), 1995, pp. 3903-3913.
[8] Z. Zaki, E. Ewais and M. Rashad, “Novel route
for combustion synthesis of zirconia-mullite/TiB2
composites”, Journal of Alloys and Compounds
467, 2009, pp. 288-292.
[9] F. Baras, “Determination of transport and kinetic
properties in self-propagating high temperature
synthesis”, Journal of Alloys and Compounds
455, 2008, pp. 113-120.
[10] A. Hendaoui, D. Vrel, A. Amara, P. Langlois, M.
Andasmas and M. Guerioune, “Synthesis of highpurity polycrystalline MAX phases in Ti-Al-C
system through mechanically activated selfpropagating High-temperature synthesis”,
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2013, pp. 223-226.

7. สรุปผล
บทความปริ ทั ศน์ ข ้างต้นมุ่ ง เน้ น ในการให้ข ้อ มู ล
ทั ว ๆ ไปเกียวกับ หลัก การพืนฐานของปฏิ กริ ิ ย า SHS
ภายใต้วิ ธี การสังเคราะห์ว ัสดุ ที ไม่ยุ่งยากซับ ซ้อน สาร
ผลิต ที ได้ มี ค วามบริ สุ ท ธิ สู ง (เนื องจากเป็ นปฏิ กริ ิ ยาที
อุ ณ หภู มิ สู ง) และ มี ค วามเป็ นไป ได้ ที จะเกิด สาร
ผลิตภัณฑ์ทีอยูใ่ นสภาวะกึงเสถียร (เนื องจากอัต ราของ
ปฏิกริ ิ ยาสู ง) ผูเ้ ขี ยนหวังเป็ นอย่างยิงว่ า วิ ธี การ SHS นี
อาจมี ป ระโยชน์ ต่ อ ผู้ที สนใจจะศึ ก ษาทางด้ า นวัส ดุ
ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีว ัส ดุ หรื อ ผู้ที กําลัง ทํา วิ จัย ใน
หัว ข้อที เกียวข้องโดยตรง รวมถึงเพือเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาเทคโนโลยีการสังเคราะห์วสั ดุขนสู
ั งต่อไปใน
อนาคต
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