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บทคัดย่อ
ในงานวิ จัย นี้ ได้สั ง เคราะห์ ว ัส ดุ เ ซรามิ ก มิ ก CaCu3Ti4O12(CCTO) และวัส ดุ เ ซรามิ ก เซรามิ ก คอมโพสิ ต
CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 (CCTO/INTO) โดยใช้วิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง และเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 1050oC เป็ น
เวลา 6 ชัว่ โมง จากผลการทดลองพบว่าวัสดุเซรามิ ก CCTO มีขนาดเกรนโตว่าวัสดุเซรามิ กคอมโพสิ ต CCTO/INTO
นอกจากนี้ โดยค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก () ที่ความถี่ 1kHz และที่อุณหภูมิหอ้ งของวัสดุเซรามิก CCTO และ CCTO/INTO
มีค่าเท่ากับ 118834 และ5954 ตามลาดับ ส่ วนค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก (tan) มีค่า 0.239 และ
0.035 ตามลาดับ ดังนั้นในการเจือไอออน Nb5+ และ In3+ ในวัสดุ TiO2 ผสมกับวัสดุ CCTO เป็ นผลทาให้ขนาดเกรน,
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก และค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ กลดลง โดยพฤติกรรมการมีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กที่
สูงของวัสดุเซรามิกสามารถอธิ บายได้โดยใช้แบบจาลองตัวเก็บประจุไฟฟ้ าแบบชั้นขวางกั้นภายใน โดยการเกิดโพลาไร
เซชันทางไฟฟ้ าที่ผวิ รอยต่อของขอบเกรน และจากการศึกษาด้วยใช้เทคนิคทางอิมพีแดนซ์สามารถยืนยันได้วา่ ขอบเกรน
ของวัสดุมีสมบัติทางไฟฟ้ าเป็ นฉนวนและภายในเกรนของวัสดุเป็ นสารกึ่งตัวนา
ABSTRACT
In this work, CaCu3Ti4O12(CCTO) and CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 (CCTO/INTO) ceramics were
prepared by a solid state reaction method and sintered at 1050 oC for 6h. The result show that CCTO ceramic, the
grain size is bigger than CCTO/INTO ceramic. The dielectric constant () at 1 kHz and room temperature of
ceramics material CCTO and CCTO/INTO is equal 118834 and 5954 respectively, while the dielectric loss tangent
(tan) are 0.239 and 0.035 respectively. So in doped ion Nb5+ and In3+ in TiO2 material mixed with material CCTO.
As a result; the grain size, the dielectric constant and the dielectric loss tangent are decreased. The high dielectric
constant can be well described by the internal barrier layer capacitor (IBLC) model base on the interfacial
polarization at the grain boundary interface. According to the impedance spectroscopy analysis, it is confirmed that
the electrical properties of the grain and grain boundary are semiconductor and insulator respectively.
คาสาคัญ: ค่าคงที่ทางไดอิเล็กตริ ก ค่าการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก เซรามิก
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บทนา
ในปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ วิวฒั นาการทางด้านวัสดุอิเล็กทรอนิ กส์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่ งจะเห็นได้จาก
ผลิ ตภัณฑ์ที่ใช้ในยุคปั จจุ บนั มี ความแปลกใหม่ ส่ วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการค้นพบวัสดุ ที่มีสมบัติพิเศษหรื อ เฉพาะ
ทางด้านอิเล็กทรอนิ กส์ใหม่ๆ ซึ่ งทาให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆโดยเฉพาะตัวเก็บประจุมีประสิ ทธิ ภาพการทางานที่
สู งขึ้นอีกทั้งยังมี ขนาดเล็กลงด้วย ในปี 2000 ได้มีรายงานการค้นพบค่า  ที่สูงถึง 1.02104 ในวัสดุเซรามิ ก
CaCu3Ti4O12 (CCTO) พร้อมกันนี้ ค่า  ยังเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมินอ้ ยมากในช่วงอุณหภูมิประมาณ -173 ถึง 320 oC
(Subramanian et al.,2000;Sinclair et al.,2002) อย่างไรก็ตามสาเหตุหรื อกลไกการมีค่า  ที่สูงของวัสดุ CaCu3Ti4O12 ยัง
ไม่สามารถอธิ บายได้อย่างชัดเจนและยังคงเป็ นประเด็นที่ถกเถียงกันในวงวิชาการจนถึงปั จจุบนั ด้วยคุณสมบัติทางไดอิ
เล็กตริ กที่โดดเด่นทั้งสองประการนี้ รวมทั้งประเด็นข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกลไกที่ส่งผลให้ CaCu3Ti4O12 มีค่า  ที่สูง ทา
ให้มี ง านวิ จัย ต่ า ง ๆ มี ก ารศึ ก ษาสมบัติ ท างไดอิ เ ล็ก ตริ ก และสมบัติ ท างไฟฟ้ าของวัส ดุ เ ซรามิ ก CaCu3Ti4O12 อย่า ง
กว้างขวางจนถึงปั จจุบนั (Sinclair et al.,2002;Lunkenheimer et al.,2004;Adams et al.,2002;Li et al.,2010;Yamada et
al.,2010;Thongbai et al.,2013)อย่างไรก็ตาม CaCu3Ti4O12 ยังคงมีค่า tan ที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน EIA (โดยทัว่ ไป
แล้ว CaCu3Ti4O12 มีค่า tan > 0.1 ที่ 1 kHz) ซึ่ งถือเป็ นอุปสรรคที่สาคัญที่ยงั คงปิ ดกั้นโอกาสของการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิ ตตัวเก็บประจุ ไฟฟ้ าขนาดจิ๋ วที่ เปี่ ยมไปด้วยประสิ ทธิ ภาพในการกักเก็บพลังงานไฟฟ้ าต่อหน่ วย
ปริ มาตรสู ง ในขณะที่ การศึกษาวิจยั เพื่อลดค่า tan ในวัสดุ CaCu3Ti4O12 มักจะส่ งผลให้ค่า  ลดลงอย่างมากด้วย
เช่นกัน เช่นการเจือ La ใน CaCu3Ti4O12 จะสามารถลดค่า tan ได้อย่างมากและมีค่าเพียง 0.02 แต่ค่า  มีค่าที่ลดลง
อย่างมากเช่นกันโดยมีค่าเพียง 2103 เท่านั้น (Feng et al.,2006) หรื อแม้แต่การปรับปรุ งเพื่อลดค่า tan ด้วยวิธีอื่น ๆ
ผลลัพธ์ที่ได้มกั จะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันนี้ กล่าวคือได้วสั ดุ CaCu3Ti4O12 ที่มีค่า tan ต่าตรงตามมาตรฐานการใช้
งาน แต่ดว้ ยกระบวนการเดียวกันนี้ ได้ส่งผลให้ค่า  ของวัสดุมีค่าลดลงอย่างมากด้วย (Kobayashi et al.,2005;Patterson
et al.,2005) และจากรายงานวิจยั ล่าสุ ดได้คน้ พบวิธีการใหม่ในการปรับปรุ งสมบัติทางไดอิเล็กตริ กของ TiO2 โดยการ
เจือด้วยคู่ไอออนของ In3+ และ Nb5+(Hu et al.,2013) พบว่าให้ค่า  ที่สูงประมาณ 6×104 และมีค่า tan < 0.02 (ที่
อุณหภูมิหอ้ ง) ในช่วงความถี่ 102-106 Hz ในขณะที่วสั ดุ TiO2 ที่ไม่ผา่ นการเจือมีค่า   240 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม
อุณหภูมิในการสังเคราะห์วสั ดุเซรามิกดังกล่าวนี้ สูงถึง 1400-1500 oC เพื่อให้ได้วสั ดุเซรามิกที่มีความแน่นตัวสู ง โดย
คุณสมบัติทางไฟฟ้ า วัสดุดงั กล่าวนี้มีสมบัติความเป็ นฉนวนที่ดีและมีค่า  ที่สูงมาก ดังนั้นในงานวิจยั นี้ ได้ทาการศึกษา
การนาอนุภาค TiO2 ที่เจือด้วยคู่ไอออนของ In3+ และ Nb5+ มาใช้เป็ นวัสดุเสริ มในวัสดุ CCTO คาดว่าจะสามารถลดค่า
tan ให้ต่าลงได้อีก และไม่ส่งผลต่อการลดลงของค่า  อีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1. เพื่อปรับปรุ งสมบัติทางไดอิเล็กตริ กของวัสดุเซรามิกผง CaCu3Ti4O12ที่เตรี ยมโดยวิธีโดยวิธีปฏิกิริยาสถานะ
ของแข็ง
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2. เพื่อศึกษาปั จจัยของการทาคอมโพสิ ตด้วยอนุ ภาคผงTiO2ที่เจือด้วยคู่ไอออนIn3+และNb5+ที่มีต่อโครงสร้าง
จุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้ าที่ขอบเกรนของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12
3. เพื่อศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริ กในการทาคอมโพสิ ตของ CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2
วิธีการวิจัย
การสังเคราะห์วสั ดุผง (In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 และวัสดุผง CaCu3Ti4O12 โดยวิธีปฏิกิริยาของแข็งโดยจะแบ่งเป็ น 2
ส่ วนดังนี้ เริ่ มต้นทาการเตรี ยม (In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 ที่เงื่อนไข x=0.1 โดยผสมสารตั้งต้นที่ใช้เป็ นตัวเจือ ได้แก่ In2O3 และ
Nb2O5 ตามสู ตร (In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 ลงในขวดแล้วบดผสมด้วยลูกบอล ZrO2 (ball milling) โดยใช้เอทานอลเป็ นทา
ละลายเป็ นเวลานาน 24 ชัว่ โมง จากนั้นจะเติมผงของ TiO2 ตามอัตราส่ วนที่ คานวณไว้ตอนแรก แล้วนาไปบดด้วยลูก
บอลแบบเปี ยกซ้ า เป็ นเวลานาน 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาขวดที่มีส่วนผสมของสารตั้งต้นทั้งหมดมาแยกเอาตะกอนของสาร
ออกจากลูกบดโดยใช้ตะแกรงกรอง แล้วนาตะกอนของสารที่ได้ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 100 oC จากนั้นนาผงที่ได้ไป
บดและร่ อนผ่านตะแกรงกรองที่มีความละเอียด 125 จากนั้นนาไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 1100 oC เป็ นเวลา 20 ชัว่ โมง
จากนั้นทาการสังเคราะห์ผง CaCu3Ti4O12 ในขั้นตอนแรกเริ่ มต้นจาการเตรี ยมผสมสารตั้งต้น CaCO3,CuO และ
TiO2 ในอัตราส่ วนต่าง ๆ ลงในขวดแล้วบดผสมด้วยลูกบอลแบบเปี ยกโดยใช้เอทานอลเป็ นตัวทาละลาย เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง หลังจากนั้นนาไปอบจนแห้ง ผงที่แห้งถูกนามาบดให้ละเอียด แล้วนาไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900 oC เป็ นเวลา
6 ชัว่ โมง จากนั้นนามาบดให้ละเอียดและร่ อนผ่านตะแกรงกรองที่ความละเอียด 125 ไมโครเมตร จากนั้นนาไปเผาแคล
ไซน์ที่อุณหภูมิ 900 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง อี ก 1 รอบและนามาบดร่ อนผ่านตะแกรงกรองอี กครั้ ง จากนั้นทาการ
สังเคราะห์วสั ดุคอมโพสิ ตของ CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 ด้วยวิธีการบดด้วยลูกบอลแบบแห้ง โดยเริ่ มต้นชัง่ สาร
ตั้งต้นวัสดุผง (In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 กับ CaCu3Ti4O12 ตามสัดสัดส่ วนโดยปริ มาตรซึ่ งสามารถคานวณจากสมการดังนี้
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โดยที่ VCCTO คือ อัตราส่ วนโดยปริ มาตรของ CCTO ρCCTO คือ ความหนาแน่ นของ CCTO (5.053 g/cm3)
ρNITO คือ ความหนาแน่นของ NITO(4.230 g/cm3)
จากนั้นนสารที่ ชงั่ ได้ใส่ ในขวดพร้ อมกับลูกบอล ZrO2 จากนั้นบดด้วยลูกบอลแบบแห้งเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
จากนั้นแยกลูกบดออกจะได้วสั ดุ CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 คอมโพสิ ตเพื่อนาไปอัดขึ้นรู ปโดยการอัดแรงดัน
แบบทิศทางเดี ยวแล้วนาวัสดุที่ข้ ึนรู ปแล้วไปเผาผนึ ก (sintering) ที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เพื่อนามา
เปรี ยบเทียบกับวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 ที่เผาผนึก (sintering) ที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
จากนั้นศึกษาโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคนิ คการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ (X-rays diffraction, XRD) การศึกษา
ลักษณะของพื้นผิวด้วย Scanning Electron Microscope (SEM) และศึกษาสมบัติทางไฟฟ้ าแล้วถูกนามาศึกษาสมบัติทาง
ไดอิ เล็กตริ กโดยใช้เทคนิ คตัวเก็บประจุ แผ่นคู่ขนานทดสอบโดยใช้เครื่ องมื อ Impedance
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งค่าที่วดั ได้น้ นั จะอยู่ในรู ปของค่าความจุ ไฟฟ้ า (capacitance, C) และค่าแทนเจนต์ของการ
สู ญเสี ย (tan) โดยในงานวิจยั นี้ จะวัดค่าในช่วงความถี่ 102-107 Hz ในช่วงอุณหภูมิห้อง ซึ่ งค่าที่ได้น้ ี สามารถนาไป
คานวณค่าคงที่ไดอิ-เล็กตริ กและสมบัติทางไฟฟ้ าของวัสดุได้
ผลการวิจัย
1.ผลการศึ ก ษาการเกิ ด เฟสและโครงสร้ างของวั ส ดุ เ ซรามิ ก CaCu3Ti4O12 กั บ วั ส ดุ เ ซรามิ ก คอมโพสิ ต
CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 (CCTO/INTO) โดยเทคนิค XRD
การศึกษาการเกิดเฟสและโครงสร้างของวัสดุเซรามิก CCTO ผ่านการแคลไซน์ 900 oC เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง
และผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1050oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง เพื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/INTO ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยเฟส 2 เฟสคือ เฟสของ CCTO ในปริ มาณ 85 mol% และเฟสของ TiO2 ในปริ มาณ 15mol% เมื่อทาการ
สังเคราะห์วสั ดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/NITO และเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 1050oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง ในงานวิจยั นี้ ได้
ศึกษาแสดงในรู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ ผลการศึกษาแสดงในรู ปแบบของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้ม
ของรู ปแบบการเลี้ยวเบนกับมุมการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ โดยใช้มุม 2ɵ ในช่วงมุมระหว่าง 20-80 องศา ตามลาดับดังแสดง
ในภาพที่ 1
ภาพที่1: แสดงรู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ในวัสดุเซรามิก CCTO กับวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/INTO
ผลการทดลองพบว่าในวัสดุเซรามิก CCTO ที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ 1050oCเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงจากรู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์ บ่งชี้ ว่าการเกิ ดเฟสของ CCTO อย่างสมบูรณ์ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS 75-2188) พบว่ามี
โครงสร้างแบบลูกบาศก์ และเปรี ยบเทียบกับข้อมูลในงานวิจยั (Subramanian et al.,2002;Thongbai et al.,2012b) แต่ยงั
พบเฟสเจือปนของ CuO เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS 80-0076) และผลการทดลองวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต
CCTO/INTO พบว่าวัสดุตวั อย่างเกิดเฟสของ CCTO และ TiO2 อย่างสมบูรณ์ โดยไม่พบเฟสเจื อปนอื่น ๆ โดยเฟสของ
CCTO สอดคล้องกับข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS 75-2188) และเฟสของ TiO2 สอดคล้องกับข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS 21-1276)
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ภาพที่ 1 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ในวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 กับ วัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต
CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 ที่ผา่ นการเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
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PMP9-5
ผลการศึกษาลักษณะสั ณฐานของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 กับวัสดุคอมโพสิ ต CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2
(CCTO/INTO) โดยเทคนิค SEM
จากการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุเซรามิก CCTO กับวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/INTO ที่ผา่ น
การเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง และผ่านการขัดผิวหน้าและผ่านการอบ (annealing) ที่อุณหภูมิ 1000 oC
เป็ นเวลา 30 นาที ดังแสดงในภาพที่2
ภาพที่ 2 แสดงภาพถ่ายผิวหน้าของวัสดุเซรามิก CCTO และวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/INTO ที่ผา่ นการ
เผาผนึกที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง พบว่าในวัสดุเซรามิก CCTO มีลกั ษณะของเกรนใหญ่ ผิวเรี ยบ และมีรู
พรุ นเกิดขึ้น และในกรณี วสั ดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/INTO พบว่ามีลกั ษณะของเกรนใหญ่และเกรนเล็กกระจายตัวที่
พื้นผิวมีลกั ษณะผิวที่เรี ยบ มีการอัดแน่นตัวของเกรน ซึ่ งทาให้ไม่พบรู พรุ นเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายของ
ขนาดเกรนเฉลี่ยของวัสดุเซรามิก CCTO และวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/INTO มีขนาดเกรนเฉลี่ย 51.93µm และ
3.55µm ตามลาดับ
a)

b)

ภาพที่ 2 แสดงภาพถ่ายผิวหน้าของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 กับวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต
CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 โดยเทคนิค SEM ที่ผา่ นการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
a) CCTO b) CCTO/INTO
ผลการศึกษาสมบัตทิ างไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 กับวัสดุคอมโพสิ ตCaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กและค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก
จากการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริ กของวัสดุเซรามิก CCTO และวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/INTO โดย
ศึกษาสมบัติพฤติกรรมการเปลี่ ยนแปลงกับความถี่ ของค่าคงที่ ไดอิ เล็กตริ ก () และค่าการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก
(tan) ซึ่ งศึกษาที่อุณหภูมิห้องในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 10 MHz ข้อมูลจากกการทดลองแสดงในรู ปความสัมพันธ์
ระหว่างค่า  และค่า tan ที่ความถี่ต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่3
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PMP9-6
ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ ยนแปลงกับความถี่ ของค่าของวัสดุ เซรามิ ก CCTO และวัสดุ เซรามิ กคอมโพสิ ต
CCTO/INTO ที่ผา่ นการเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 1050oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง โดยศึกษาวัสดุตวั อย่างทั้งสองที่ความถี่ 1kHz มี
ค่า  คือ 118834 และ 5954 ตามลาดับ โดยพบว่าค่า  ที่สังเคราะห์อนุภาค TiO2 ที่เจือด้วยไอออนของ In3+ และ Nb5+
ผส มกั บ วั ส ดุ CCTO ส่ งผลต่ อ การ ลดลงของค่ า เป็ นอย่ า งมากแต่ เ ป็ นที่ น่ าส นใจของวั ส ดุ เซ ร ามิ ก
คอมโพสิ ต CCTO/INTO มีค่า  เปลี่ยนแปลงกับความถี่นอ้ ยมากตลอดช่วงความถี่ 102-106Hz ทั้งนี้ เป็ นผลเนื่ องมาจาก
ไม่มีการเกิดอินเตอร์ เฟเชียลโพลาไรเซชัน (Interfacial polarization); (Sinclair et al., 2012) เพราะการสะสมของประจุ
พาหะที่บริ เวณผิวรอยต่อระหว่างส่ วนสภาพนาไฟฟ้ าสู ง(เกรน)กับส่ วนที่เป็ นฉนวนภายในไดอิเล็กตริ ก (ขอบเกรน) มี
จานวนน้อยมากจึงไม่ทาให้เกิดอินเตอร์ เฟเชียลโพลาไรเซชัน (Interfacial polarization)
และจากการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงกับ ความถี่ ข องค่ า tan ของวัส ดุ เ ซรามิ ก CCTO และวัส ดุ เ ซรามิ ก
คอมโพสิ ต CCTO/INTO ที่ ผ่านการเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง โดยศึ กษาวัสดุตวั อย่างทั้งสองที่
ความถี่ 1 kHz มีค่า tan คือ 0.239 และ 0.035 ตามลาดับ
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ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่าและtanที่อุณหภูมิหอ้ งสาหรับวัสดุเซรามิก CaCu3Ti4O12 กับวัสดุเซรามิก
คอมโพสิ ต CaCu3Ti4O12/(In0.5Nb0.5)xTi1-xO2 ที่ผา่ นการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1050oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
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PMP9-7
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาการนาอนุภาค TiO2 ที่เจือด้วยคู่ไอออนของ In3+ และ Nb5+ มาผสมกับวัสดุ CCTO สามารถช่วยลดค่า
การสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก (tan) ให้ต่าลงได้โดยมีค่าเท่ากับ 0.035 แต่ถึงอย่างไรค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กก็ลดลงด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากขนาดเกรนของวัสดุเซรามิก CCTO เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/INTO มีขนาด
เกรนลดลงทาให้ค่าคงที่ ไดอิ เล็กตริ กลดลง โดยค่าคงที่ ไดอิ เล็กตริ ก () ของวัสดุเซรามิ ก CCTO และ CCTO/INTO ที่
ความถี่ 1 kHz ณ อุณหภูมิหอ้ ง มีค่า 118834 และ 5954 ตามลาดับ และจะเห็นว่าในวัสดุเซรามิกคอมโพสิ ต CCTO/INTO มี
ค่า คงที่ในช่วงความถี่ 102-106 Hz ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าไม่มีการเกิดอินเตอร์ เฟเชียลโพลาไรเซชัน (Interfacial polarization)
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