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บทคัดย่ อ
สมบัติไดอิเล็กทริ กและไพอิโซอิเล็กทริ กของเลดเซอร์โคเนตไททาเนต (PZT) สามารถควบคุมได้โดยการเจือ
แลนทานัมเข้าไปในระบบเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ งานวิจยั นี้ ได้ศึกษาการขึ้นรู ป โครงสร้างผลึก
โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริ ก ของเลดแลนทานัมเซอร์ โคเนต [(Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3, PLZT] ที่อตั ราส่ วน
Zr/Ti เป็ น 65/35 โดยเจือแลนทานัม 8, 9 และ 10 mol% ด้วยวิธีหล่อแผ่นบาง โดยสเลอรี PLZT สามารถขึ้นรู ปแบบแผ่น
ได้ดี แผ่น PLZT หลังการเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 1100C เป็ นเวลา 30 min หนา 339 – 371 m โครงสร้างผลึกของแผ่น
PLZT เป็ นแบบ perovskite polycrystalline โดยไม่มีเฟสอื่นเจือปน และการเจือแลนทานัมในปริ มาณต่างกัน ได้เฟสที่
ไม่แตกต่างกัน เกรนของแผ่น PLZT อยูใ่ นช่วง 0.57 – 0.85 m เมื่อเจือแลนทานัมปริ มาณต่า เกรนจะมีขนาดใหญ่ รู
พรุ นต่า สมบัติไดอิเล็กทริ กของแผ่น PLZT ที่อตั ราส่วน 9/65/35 ดีที่สุดโดยมีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (permittivity) สู งสุ ด
ที่ 713 และค่าความสูญเสี ยไดอิเล็กทริ ก (dielectric loss) 3.9% ที่ความถี่ 1 kHz
ABSTRACT
Dielectric and piezoelectric properties of Lead Zirconate Ttitanate (PZT) can be controlled by doping with
lanthanum for electronic applications. In this research, the fabrication, crystal structure, microstructure, and dielectric
properties of Lead Lanthanum Zirconate Titanate [(Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3, PLZT] tapes with Zr/Ti ratio of 65/35 doped
with 8, 9 and 10 mol% lanthanum were investigated. The PLZT tapes can be well fabricated. After PLZT tapes were
sintered at 1100C for 30 min, the thickness of PLZT tapes are 339 – 371 m. The crystal structure of PLZT tapes
are perovskite polycrystalline without second phases and all levels of La doping show no different in phases. Grain
sizes of PLZT tapes are 0.57 – 0.85 m. The lower percent La doping shows bigger grain size with lower porosity.
The dielectric property of PLZT with 9/65/35 performs the highest permittivity of 713 with dielectric loss 3.9% at 1
kHz.
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บทนา
วัสดุ ไ พอิ โ ซอิ เ ล็กทริ กเป็ นวัสดุ ที่ ไ ด้รั บ ความนิ ย มในการน ามาผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิ กส์ แ ละ
อุตสาหกรรมอีกหลายประเภท อีกทั้งยังเป็ นวัสดุที่ถูกนามาศึกษาเพื่อพัฒนาต่ออย่างแพร่ หลาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่
ทาจากวัสดุไพอิโซอิเล็กทริ กมีสมบัติไดอิเล็กทริ กที่สามารถกักเก็บประจุไฟฟ้ าได้ โดยมีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์เป็ นค่าที่
บ่งบอกถึงประสิ ทธิ ภาพของความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้ าของวัสดุไดอิเล็กทริ ก ด้วยสมบัติของวัสดุไพอิโซ
อิเล็กทริ กจึงถูกนามาประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์โดยมีวสั ดุไดอิเล็กทริ กเป็ นส่ วนประกอบ เช่น เซนเซอร์
ทรานสดิวเซอร์ ตัวเก็บประจุ และแอคซูเอเตอร์ เป็ นต้น (Trolier-Mckinstry, Muralt, 2004)
วัสดุไพอิโซอิเล็กทริ กที่ถูกนามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่ หลาย คือ เลดเซอร์ โคเนตไททาเนตมีสูตรทางเคมีเป็ น
[Pb(Zr1-xTix)O3, PZT] เกิดจากสารละลายของแข็งระหว่าง เลดเซอร์ โคเนต (PbZrO3) กับเลดไททาเนต (PbTiO3) ซึ่ ง
อัตราส่วนระหว่างเลดเซอร์ โคเนตต่อเลดไททาเนต (Zr/Ti) มีความสาคัญเป็ นอย่างมากต่อสมบัติทางไฟฟ้ า (Bintachitt,
2009) และเพื่อการนาไปประยุกต์ใช้งานเป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ที่หลากหลายขึ้นจึ งมีการควบคุมสมบัติของวัสดุ
PZT โดยการเติมสารเจื อเข้าไปในระบบ ซึ่ งสารเจื อที่ นิยมอย่างมากตัวหนึ่ ง คือ แลนทานัม (La3+) โดยสารเจื อแลน
ทานัมเป็ นสารเจือชนิ ดอ่อน เมื่อเจื อแลนทานัมเข้าไปในระบบ PZT กลายเป็ นเลดแลนทานัมเซอร์ โคเนตไททาเนต
[(Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3, PLZT] โดยแลนทานัม (La3+) จะเข้าไปแทนที่ในตาแหน่ งของเลด (Pb2+) ทาให้ตาแหน่งของ
โครงสร้าง PZT มีการเปลี่ยนแปลงสมบัติไดอิเล็กทริ ก (วันทนี ย,์ 2547) โดย PLZT อัตราส่ วน x/65/35 ที่ x > 6 จะ
แสดงพฤติกรรมแบบ Relaxor ที่แสดงค่าสภาพยอมสัมพัทธ์สูง ค่าความสูญเสี ยไดอิเล็กทริ กสูง และมีสภาพการเคลื่อนที่
บริ เวณผนังโดเมนเพิ่มขึ้น (Kamba, 2000)
วิธีการขึ้นรู ปแบบหล่อแผ่นบางเป็ นวิธีหนึ่งในการขึ้นรู ปเซรามิกที่ไม่ซบั ซ้อน สามารถควบคุมความหนาของ
แผ่นเทปได้ และมีตน้ ทุนการผลิตที่ต่า การเลือกใช้ตวั ทาละลายด้วยน้ าถูกเลือกมาใช้ดว้ ยเหตุผลเรื่ องความปลอดภัย คือ
ไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม ถึงแม้จะมีขอ้ จากัดในเรื่ องของการระเหยที่ชา้ และขึ้นรู ปได้ยากกว่าแบบตัวทาละลายที่ไม่ใช่
น้ า แต่การเกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมและติดไฟได้ง่ายก็เป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้ระบบตัวทาละลายที่ไม่ใช้น้ าไม่ได้รับ
ความนิยมในการใช้งาน (Hotza, Greil, 1995)
จารุ วรรณและคณะได้ศึกษาผลของการปรับระบบออร์แกนิคที่มีน้ าเป็ นองค์ประกอบ โดยเตรี ยมสเลอรี PLZT
ที่อตั ราส่วน 10/65/35 มีการลดระบบออร์ แกนิ คเป็ น 10-30 wt.% พบว่า แผ่น PLZT ที่มีการปรับลดระบบออร์ แกนิ คยัง
สามารถขึ้นรู ปเป็ นแผ่นได้ แต่แผ่นเทปที่มีการลดระบบออร์ แกนิ คที่ 30 wt.% มีฟองอากาศเกิดขึ้นจานวนมาก โดยหลัง
การเผาผนึ ก พบว่า แผ่น PLZT มีขนาดเกรนเฉลี่ยประมาณ 1 m และแผ่น PLZT ที่ไม่มีการลดระบบออร์ แกนิ ค มีรู
พรุ นเกิดขึ้นน้อยที่สุด (จารุ วรรณ, 2560)
เนื่องจากสมบัติที่ดีของวัสดุ PLZT ทาให้วสั ดุ PLZT ได้รับความสนใจและได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง ซึ่ ง
หลายงานวิจยั จะมุ่งเน้นเพื่อศึกษาสมบัติของวัสดุ PLZT อัตราส่วน x/65/35 ที่ x > 6 เพื่อพัฒนาสมบัติไดอิเล็กทริ กให้มี
ค่า สภาพยอมสัม พัท ธ์ สูง และมี ค่ าความสู ญ เสี ย ไดอิ เ ล็กทริ กต่ า เพื่ อน าวัสดุ PLZT ไปประยุกต์ใ ช้ใ นอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ศึกษาการเตรี ยมแผ่นเลดแลนทานัมเซอร์ โคเนตไททาเนต (PLZT) ที่อตั ราส่ วนของ Zr/Ti
เป็ น 65/35 มีการเจือแลนทานัมเป็ น 8, 9 และ 10 mol% ด้วยวิธีหล่อแผ่นบางโดยใช้น้ าเป็ นตัวทาละลาย จากนั้นนาไปเผา
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ผนึกที่อุณหภูมิ 1100C เป็ นเวลา 30 min และ ศึกษาโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และสมบัติไดอิเล็กทริ กของแผ่น
PLZT ที่ข้ ึนรู ปได้เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
งานวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาการขึ้นรู ปแบบหล่อแผ่นบางของวัสดุเลดแลนทานัมเซอร์ โคเนตไททาเนต (PLZT) และ
ผลกระทบของการเจือแลนทานัมของแผ่น PLZT รวมถึงการศึกษาโครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาคและสมบัติ ไดอิ
เล็กทริ กของ PLZT ที่เตรี ยมได้
วิธีการวิจยั
การเตรียมสเลอรี และ การขึน้ รู ปแผ่น PLZT ด้ วยวิธีหล่ อแผ่นบาง
เตรี ยมส่วนผสมของสเลอรี PLZT โดยชัง่ ส่วนผสมตามลาดับคือ ผง PLZT ที่อตั ราส่ วน 8/65/35, 9/65/35 และ
10/65/35 ปริ มาณ 55.90 wt.% น้ าปราศจากไอออน 17.10 wt.% ตัวประสาน 24.70 wt.% สารช่วยกระจายตัว 1.90 wt.%
และเม็ดบด (จารุ วรรณ, 2560) ทาการบดย่อยด้วยเครื่ องบดย่อยแบบหมุนเป็ นเวลา 5 h จากนั้นทาการแยกเม็ดบดออก
จากสเลอรี และเติมตัวประสาน สารเพิ่มความเหนียว สารลดฟอง แล้วกวนด้วยเครื่ องผสมสารแบบแม่เหล็ก จากนั้นทา
การขึ้นรู ปแผ่น PLZT โดยนาสเลอรี ที่ได้เทลงในแฮนด์แคสท์ ที่ความหนา 1250 m และขึ้นรู ปบนแผ่นรอง ทิ้งไว้ที่
อุณหภูมิห้องเป็ นเวลา 24 h เพื่อให้แผ่นเทปแห้ง จากนั้นทาการตัดแผ่น PLZT ด้วยอุปกรณ์ สาหรับตัดชิ้นงาน เป็ น
วงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 mm และลอกแผ่น PLZT ออกจากแผ่นรอง
การเพิม่ ความหนา และการเผาผนึกของแผ่น PLZT
การเพิ่มความหนาของแผ่น PLZT ทาโดยการนาแผ่น PLZT 2 แผ่นมาซ้อนทับกัน โดยใส่ ในอุปกรณ์อดั
จากนั้นนาเข้าเตาอบอุณหภูมิ 90C เป็ นเวลา 30 min และกดด้วยเครื่ องไฮดรอลิก โดยใช้แรงกด 5000 N เป็ นเวลา 6 s
และนาออกจากอุปกรณ์การอัด ทั้งนี้การเพิ่มความหนาของแผ่น PLZT ยังส่งผลต่อการเพิ่มความแข็งแรงของแผ่น PLZT
ด้วย จากนั้นทาการเผาผนึกของแผ่น PLZT ที่อุณหภูมิ 1100C เป็ นเวลา 30 min
การทาขั้วอิเล็กโทรดแก่ แผ่น PLZT
การวิเคราะห์ ทางไฟฟ้ าของแผ่น PLZT นั้นจะต้องผ่านการทาขั้วอิเล็กโทรดทั้งด้านบนและด้านล่างของ
ชิ้นงานให้เป็ นรู ปแบบของตัวเก็บประจุซ่ ึ งเป็ นแผ่นโลหะขนานและมีวสั ดุไดอิเล็กทริ กอยู่ระหว่างแผ่นโลหะขนาน
ด้านบนของแผ่นเทป มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอิเล็กโทรดขนาด 3 mm และด้านล่างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
อิเล็กโทรดขนาด 11 mm ดังรู ปที่ 1
การวิเคราะห์ แผ่น PLZT
นาแผ่น PLZT ที่ได้ไปทาการวิเคราะห์โครงสร้างผลึก โครงสร้างจุลภาค และ สมบัติไดอิเล็กทริ ก ด้วยเครื่ อง
X-Ray Diffractometer (XRD, PANalytical รุ่ น X’Pert PRO) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (Scanning
Electron Microscope, SEM, Hitachi รุ่ น S-3400N) และ เครื่ อง LCR Meter (Agilent รุ่ น A4980) ตามลาดับ
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รู ปที่ 1 ขั้วอิเล็กโทรดบนแผ่นเทป PLZT
ผลการวิจยั
ผลการศึกษา PLZT ทีข่ นึ้ รู ปแบบหล่ อแผ่นบาง
ผลการขึ้นรู ปแผ่น PLZT ที่อตั ราส่ วน 8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35 ด้วยวิธีการขึ้นรู ปแบบหล่อแผ่นบาง
พบว่า ปริ มาณของการเจือแลนทานัมใน PZT ที่ต่างกัน สามารถขึ้นรู ปแบบแผ่นบางได้ดีไม่แตกต่างกัน สเลอรี PLZT
แต่ละชนิ ดที่ ได้จากการบดย่อยมีความเป็ นเนื้ อเดี ยวกันและมีความหนื ดใกล้เคียงกัน เมื่อเติมตัวประสานและสารเพิ่ม
ความเหนียว จะสังเกตเห็นฟองอากาศเกิดขึ้นหลังจากการกวน แต่เมื่อใส่สารลดฟองและกวนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้ง
พบว่า สเลอรี PLZT ที่ได้มีฟองอากาศลดลง มีความเป็ นเนื้ อเดียวกันมากขึ้น และสเลอรี ที่ได้มีความหนื ดลดลง เมื่อทา
การหล่อแผ่นบาง ทาให้ได้แผ่น PLZT ที่ดี ไม่มีช่วงของแผ่นเทปที่ขาดออกจากกัน ดังรู ปที่ 2

(ก)
(ข)
(ค)
รู ปที่ 2 แผ่น PLZT ขึ้นรู ปด้วยวิธีหล่อแผ่นบางที่ความหนา 1250 m ที่อตั ราส่วน (ก) 8/65/35 (ข) 9/65/35
และ (ค) 10/65/35
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PMO22-5
ผลการศึกษาการเพิม่ ความหนาของแผ่น PLZT
ผลการศึ กษาแผ่น PLZT ที่ อตั ราส่ วน 8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35 เตรี ยมขึ้นจากแฮนด์แคสที่ความหนา
1250 m แล้วได้นาไปเพิม่ ความหนาและความแข็งแรงโดยการซ้อนทับแผ่น PLZT 2 แผ่น พบว่า แผ่น PLZT ซ้อนทับ
กันแนบสนิ ทมีรอยดาจากการกดทับเล็กน้อย และเมื่อนาไปเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 1100C เป็ นเวลา 30 min พบว่า แผ่น
PLZT มีความเปราะสูง และรอยดาที่เกิดจากการกดอัดหายไป ดังรู ปที่ 3
(ก)

(ข)

(ค)

ก่อนซ้อนทับ
หลังซ้อนทับ
หลังเผาผนึก
รู ปที่ 3 แผ่น PLZT ก่อนซ้อนทับ หลังซ้อนทับ และหลังเผาผนึกด้วยอุณหภูมิ 1100C เป็ นเวลา 30 min ที่อตั ราส่วน
(ก) 8/65/35 (ข) 9/65/35 และ (ค) 10/65/35
ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างผลึกของแผ่น PLZT
การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของแผ่น PLZT ด้วยเครื่ อง XRD โดยการเปรี ยบเทียบกับข้อมูลมาตรฐานจากแฟ้ ม
JCPDS# 29-776 พบว่า แผ่น PLZT มีโครงสร้างผลึกแบบ perovskite polycrystalline โดยพบว่าพีคที่เกิดขึ้นได้แก่ (100),
(110), (111), (200), (210) และ (211) ดังรู ปที่ 4
เมื่อเปรี ยบเทียบโครงสร้างผลึกที่เกิดขึ้น พบว่า แผ่น PLZT ที่อตั ราส่ วน 8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35 เจือ
แลนทานัมในปริ มาณ 8, 9 และ 10 mol% มีโครงสร้างผลึกที่ เหมือนกัน ดังนั้นจากผลที่ ได้สามารถสรุ ปว่า การเจื อ
แลนทานัมในปริ มาณต่างกันเข้าไปในเลดเซอร์โคเนตไททาเนตได้เฟสที่ไม่แตกต่างกัน
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PMO22-6
(110)

PLZT 8/65/35
PLZT 9/65/35

25

30

35

40

45

50

(211)

(210)

(111)

(100)

Intensity (a.u.)
20

(200)

PLZT 10/65/35

55

60

2θ (degree)
รู ปที่ 4 โครงสร้างผลึกของแผ่น PLZT เจือแลนทานัมที่ปริ มาณต่างกันที่อตั ราส่ วน (ก) 8/65/35 (ข) 9/65/35 และ (ค) 10/65/35
ผลการวิเคราะห์ โครงสร้ างจุลภาคแผ่น PLZT
โครงสร้างจุลภาคของแผ่น PLZT ด้วยเครื่ อง SEM ดังรู ปที่ 5 พบว่าขนาดเกรนของแผ่น PLZT ที่มีการเจื อ
ปริ มาณแลนทานัมในปริ มาณต่างกัน จะแสดงโครงสร้างจุลภาคและขนาดของเกรนที่ต่างกัน การเจือแลนทานัมเข้าไป
ในเลดเซอร์ โคเนตไททาเนตที่ อตั ราส่ วน 8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35 ได้ขนาดเกรนเป็ น 0.85, 0.70 และ 0.57 m
ตามลาดับ โดยแผ่น PLZT ที่มีการเจือแลนทานัมในปริ มาณต่า มีแนวโน้มแสดงลักษณะของรู พรุ นต่าและแสดงลักษณะ
เกรนขนาดใหญ่ ดังนั้นการเจือแลนทานัมเข้าไปในเลดเซอร์โคเนตไททาเนตปริ มาณน้อยส่งผลให้มีรูพรุ นต่าและมีขนาด
เกรนใหญ่
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PMO22-7
(ก)

5 μm

2 μm

5 μm

2 μm

5 μm

2 μm

(ข)

(ค)

รู ปที่ 5 โครงสร้างทางจุลภาคของแผ่น PLZT เจือแลนทานัมในปริ มาณต่างกันที่อตั ราส่วน (ก) 8/65/35 (ข) 9/65/35
และ (ค) 10/65/35
ผลการวิเคราะห์ ความหนาของแผ่น PLZT
การวิเคราะห์ความหนาของแผ่น PLZT ทาโดยการตัดขวาง (cross section) แผ่น PLZT ที่เตรี ยมได้ ความหนา
ของแผ่น PLZT ดังรู ปที่ 6 อุณหภูมิจากการเผาผนึกแผ่น PLZT หลังจากซ้อนกันแล้วกดทับด้วยแรงอัดทาให้เกิดการแพร่
ของอะตอมเข้าหากันและเกิดจุดสัมผัสทาให้อะตอมยึดเหนี่ยวกันมากขึ้น ซึ่งการเผาผนึกส่งผลให้จุดศูนย์กลางของเกรน
เคลื่ อนที่ เข้าหากันและทาให้เกิ ดการหดตัวระหว่างการเผาผนึ ก จากภาพตัดขวาง พบว่า แผ่น PLZT ที่ อตั ราส่ วน
8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35 เกิดการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคที่เชื่อมติดกัน ทาให้แผ่น PLZT แนบสนิ ทเป็ นแผ่น
เดียวกันไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่น และความหนาหลังการเผาผนึ กเฉลี่ยเป็ น 371, 346 และ 339 m ตามลาดับ ความผัน
แปรของความหนานี้อาจเกิดได้จากหลายปั จจัยเนื่องจากการทาแฮนด์แคสท์เป็ นการใช้แรงผูท้ าการทดลองซึ่ งอาจมีแรง
ไม่สม่าเสมอในแต่ละครั้งที่ทาการขึ้นรู ป จึงส่งผลให้ความหนามีความผันแปร
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PMO22-8
(ก)
403 μm

365 μm

345 μm

Type equation here.

Type equation here.

Type equation here.

500 μm

500 μm

500 μm

(ข)
413 μm

321 μm

306 μm

Type equation here.
500 μm

Type equation here.
500 μm

Type equation here.
500 μm

327 μm

353 μm

339 μm

Type equation here.
500 μm

Type equation here.
500 μm

Type equation here.
500 μm

(ค)

รู ปที่ 6 ภาพตัดขวางแสดงความหนาของแผ่น PLZT เจือแลนทานัมที่ปริ มาณต่างกันที่อตั ราส่วน (ก) 8/65/35 (ข)
9/65/35 และ (ค) 10/65/35
ผลการวิเคราะห์ สมบัตไิ ดอิเล็กทริกของแผ่น PLZT
ผลการวัดค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (permittivity) และค่าความสู ญเสี ยไดอิเล็กทริ ก (dielectric loss) ของแผ่น
PLZT ที่อตั ราส่ วน 8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35 ที่ความถี่ 20 Hz – 100 kHz พิจารณาค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ของแผ่น
PLZT ที่ความถี่ 1 kHz เนื่ องจากที่ความถี่ต่าค่าสภาพยอมสัมพัทธ์จะมีค่าสู ง มีผลมาจากไดโพลไฟฟ้ ามีการตอบสนอง
ทางไฟฟ้ าได้อย่างสมบูรณ์ โดยไดโพลไฟฟ้ ามีเวลามากพอในการกลับทิศทาง แต่เมื่อความถี่มากขึ้นการกลับทิ ศของ
ไดโพลไฟฟ้ าเกิ ดขึ้นได้ไม่สมบูรณ์ ซึ่ งการกลับทิ ศตามสนามไฟฟ้ าเกิ ดขึ้นได้ยาก ส่ งผลให้ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์มีค่า
ลดลงและสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของค่าความสู ญเสี ยไดอิเล็กทริ ก จากรู ปที่ 7 ที่ ความถี่ 1 kHz พบว่า ค่าสภาพยอม
สัมพัทธ์สูงสุดเมื่อมีปริ มาณการเจือแลนทานัมของแผ่น PLZT ที่อตั ราส่วน 9/65/35 โดยมีค่าสูงสุดเป็ น 713 เมื่อเทียบกับ
อัตราส่ วน 8/65/35 และ 10/65/35 ซึ่ งมีค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ต่ากว่าเป็ น 696 และ 676 ตามลาดับ ส่ วนค่าความสู ญเสี ย
ไดอิเล็กทริ กของแผ่น PLZT ที่ ความถี่ 1 kHz พบว่าค่าความสู ญเสี ย ไดอิ เล็กทริ กของการเจื อแลนทานัมเข้าไปใน
เลดเซอร์โคเนตไททาเนตที่อตั ราส่วน 8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35 คือ 3.9% 4.1% และ 5.9% ตามลาดับ ซึ่งจะเห็นว่า
แผ่น PLZT ที่อตั ราส่วน 9/65/35 จะมีค่าความสูญเสี ยไดอิเล็กทริ กต่าสุดเป็ น 3.9 % ดังตารางที่ 1
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PMO22-9
100
700

80
70
60

500

50
40

Dielectric loss (%)

Relative permittivity

PLZT 8/65/35

90

PLZT 9/65/35
PLZT 10/65/35

30

300

20
10
100

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Frequency (kHz)
รู ปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพยอมสัมพัทธ์และค่าความสูญเสี ยไดอิเล็กทริ กที่ข้ ึนกับความถี่ของแผ่น PLZT
ที่อตั ราส่วน 8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35
ตารางที่ 1 สมบัติไดอิเล็กทริ กของแผ่น PLZT ที่อตั ราส่วน 8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35 ที่ความถี่ 1 kHz
แผ่น PLZT
สมบัติ
8/65/35
9/65/35
10/65/35
ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์
696
713
676
ค่าความสูญเสี ยไดอิเล็กทริ ก (%)
4.1
3.9
5.7
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึ ก ษาการขึ้ น รู ป โครงสร้ า งผลึ ก โครงสร้ า งจุ ล ภาค และสมบัติ ไ ดอิ เ ล็ก ทริ ก ของแผ่น PLZT ที่
อัตราส่วนของ Zr/Ti เป็ น 65/35 ด้วยการเจือแลนทานัม 8, 9 และ 10 mol% โดยวิธีหล่อแผ่นบาง พบว่า สเลอรี PLZT ที่
อัตราส่ วน 8/65/35, 9/65/35 และ 10/65/35 โดยสเลอรี PLZT มีความเป็ นเนื้ อเดียวกัน และขึ้นรู ปแบบแผ่นได้ดี ซึ่ งการ
ขึ้นรู ปแบบแผ่นเทป สามารถนาแผ่นเทปที่ได้ไปประกอบเป็ นชั้น ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง สามารถควบคุมความหนา
และความเรี ยบของแผ่นเทปได้ เมื่อผ่านการเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 1100C เป็ นเวลา 30 min แผ่น PLZT มีความเปราะสู ง
ความหนาหลังการเผาผนึ กอยู่ในช่ วง 339 – 371 m ได้โครงสร้ า งผลึ ก ของแผ่น PLZT เป็ นแบบ perovskite
polycrystalline และการเจือแลนทานัมในปริ มาณต่างกันเข้าไปในเลดเซอร์โคเนตไททาเนตได้เฟสที่ไม่แตกต่างกัน จาก
การศึกษาโครงสร้างจุลภาค พบว่า แผ่น PLZT มีเกรนอยูใ่ นช่วง 0.57 – 0.85 m แผ่น PLZT ที่มีการเจือแลนทานัม
ปริ มาณต่า จะแสดงลักษณะของ รู พรุ นต่า มีเกรนขนาดใหญ่ ในส่ วนของสมบัติไดอิเล็กทริ ก แผ่น PLZT ที่อตั ราส่ วน
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PMO22-10
9/65/35 ให้ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (permittivity) สู งสุ ดที่ 713 และค่าความสู ญเสี ยไดอิเล็กทริ ก (dielectric loss) 3.9% ที่
ความถี่ 1 kHz ซึ่ งเป็ นผลมาจากความหนาหลังการเผาผนึ ก ความมีรูพรุ นต่า และมีเกรนขนาดใหญ่เฉลี่ยใกล้เคียงกัน
กระจายอย่างสม่าเสมอบนพื้นผิว ทาให้ขอบเกรนมีความหนาที่ลดลง ส่งผลให้ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์มีค่าสูงและค่าความ
สูญเสี ยไดอิเล็กทริ กต่าลง
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