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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ได้สังเคราะห์วสั ดุเซรามิ ก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 (x = 0.00, 0.01 และ 0.025) โดยใช้วิธีปฏิ กิริยา
ของแข็งและเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 600 oC เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง ผงที่ผ่านการเผาแคลไซน์ถูกนามาขึ้นรู ปและเผาผนึ กที่
อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ผลการทดลองพบว่าการเจือไอออนของ Pb2+ สามารถยับยั้งการเติบโตของเกรน
โดยเกรนจะมีขนาดลดลงจาก 75.67 ถึง 10.24 m ตามการเพิ่มของปริ มาณการเจือ Pb2+ ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก () ของ
ทุกวัสดุตวั อย่างมีค่าประมาณ 104 ในช่วงความถี่ 102- 106 Hz และ โดยค่า  ที่ความถี่ 1 kHz และที่อุณหภูมิห้องของ
วัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 (x = 0.00, 0.01 และ 0.025) มีค่าเท่ากับ 18,800, 43,400 และ 15,300 ตามลาดับ ส่ วนค่า
แทนเจนต์ของการสูญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก (tan) มีค่า 0.185, 0.092 และ 0.024 ตามลาดับ การเจือไอออนของ Pb2+ ใน
ปริ มาณที่ เหมาะสมสามารถลดค่า tan  ของวัสดุ เซรามิ ก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ได้ จากการศึ กษาด้วยใช้เทคนิ คการ
วิเคราะห์เชิงอิมพีแดนซ์สามารถยืนยันได้วา่ ขอบเกรนของวัสดุมีสมบัติทางไฟฟ้ าเป็ นฉนวนและภายในแกรนของวัสดุ
เป็ นสารกึ่งตัวนา
ABSTRACT
This research, Ca1-xPbxCu3Ti4O12 (x = 0.00, 0.01 and 0.025) ceramics have been prepared by a solid state
reaction method and calcined at 600 oC for 12 h. Then sintered at 1050 oC for 2 h. The results showed that a grain size
decreases with increasing Pb2+ doping ions. Their sizes ranged from 75.67 – 10.24 m that substitution Pb2+ ions can
inhibit the grain growth. At 1 kHz and room temperature, the dielectric constant () of Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ceramics
with x = 0.00, 0.01 and 0.025 are 18,800, 43,400 and 15,300, respectively, whereas the dielectric loss tangent (tan)
are 0.185, 0.092 and 0.024, respectively. A suitable concentration of Pb2+ doping ions can cause a decrease in tan.
According to the impedance spectroscopy analysis, it is confirmed that the electrical properties of the grain are a
semiconductor and grain boundary are an insulator.

คาสาคัญ: สมบัติทางไดอิเล็กตริ ก ค่าแทนเจนต์ของการสูญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก เซรามิก
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บทนา
ในปั จ จุ บั น วัส ดุ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว โดยมี ก ารค้น คว้า พัฒ นาให้ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ ต่าง ๆ มีประสิ ทธิ ภาพการทางานสู ง แต่มีขนาดเล็กลงจากระดับไมโครเข้าสู่ ระดับนาโน และสมบัติ
ทางด้านไฟฟ้ าเป็ นส่วนสาคัญที่สุด ที่ส่งผลให้อุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ทางานได้ดีข้ ึน เช่น นาไฟฟ้ าได้ดีข้ ึน มีความจุไฟฟ้ า
สูงขึ้น เป็ นต้น การศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริ กและวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กสู ง (High dielectric constant materials)
จึงได้รับความสนใจเป็ นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนาไปประยุกต์และพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กที่สาคัญ เช่น ตัวเก็บ
ประจุ (Capacitor) สิ่ งประดิ ษฐ์ความจา (memory devices) เป็ นต้น โดยวัสดุที่มีค่าคงที่ ไดอิเล็กตริ กที่สูงนั้นมีบทบาท
สาคัญในการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นอย่างมากโดยค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กสถิต (static dielectric constant, s) ของ
วัสดุจะเป็ นปั จจัยหลักในการลดขนาดและคงประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้ (Homes et al., 2001)
โดยทัว่ ไปแล้วว่าวัสดุที่มีโครงสร้างแบบเพอรอฟส์ไกต์ (perovskites) นั้นจัดเป็ นกลุ่มที่ มีค่าคงที่ ไดอิเล็กตริ ก
(dielectric constant, ) ที่ สูง และมีการนามาผลิตเป็ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั วัสดุเพ
อรอฟส์ ไกต์ที่มีค่าไดอิเล็กตริ กสู งสามารถแบ่งออกเป็ นได้สองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ วัสดุเฟอร์ โรอิเล็กตริ กแบบปกติ
(normal-ferroelectric) เช่น BaTiO3 และ Pb(zr,Ti)O3 (PZT) และกลุ่มที่สองคือ วัสดุเฟอร์ โรอิเล็กตริ กแบบรี แลกเซอร์
(relaxor-ferroelectric) ซึ่ งได้แก่ Pb(Zn1/3Nb2/3)O3 (PZN), PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN) และ (Bi, Sr)TiO3 แต่ค่าคงที่ไดอิเล็ก
ตริ กของวัสดุท้ งั สองกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเป็ นอย่างมาก ทาให้เกิดผลเสี ยและเป็ นข้อจากัดในการทาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์เป็ นอย่างมาก (Wu et al.,2003) เช่น ในการประดิษฐ์ตวั เก็บประจุที่ตอ้ งการความเสถียร หากวัสดุมีการ
เปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมากแล้วจะทาให้สิ่งประดิษฐ์เสี ยหายได้ นอกจากนี้แล้ววัสดุกลุ่มเฟอรอฟส์ไกต์ โดยส่ วนใหญ่
มีตะกัว่ (lead) เป็ นองค์ประกอบ ซึ่ งเป็ นที่ ทราบกันดี อยู่แล้วว่าตะกัว่ นั้นเป็ นสารพิษ แม้ว่าจะให้ค่าแทนเจนต์ของการ
สูญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก (dielectric loss tangent, tan) น้อยกว่า 0.025 ก็ตาม (Moulson and Herbert, 2003) ดังนั้นวัสดุที่
มีค่าคงที่ ไดอิเล็กตริ กสู ง ค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ กต่ า และไม่มีตะกัว่ เป็ นองค์ประกอบจึงได้รับการ
สนใจและมีการศึกษาอย่างกว้างขวาง
ต่อมาได้มีรายงานการค้นพบออกไซน์เพอรอฟส์ไกต์ CaCu3Ti4O12 (CCTO) ซึ่ งมีค่าคงที่ไดอิเล็กติกสู งมาก โดย
ค่าคงที่ ไดอิเล็กตริ กประมาณ 105 (ที่อุณหภูมิห้องและที่ ความถี่ 1 kHz) และค่อนข้างคงที่ในช่วงอุณหภูมิ 100 - 600 K
(Ramirez et al.,2000) นอกจากนี้ แล้ว CCTO นั้นยังไม่มีองค์ประกอบของตะกัว่ (lead) จากคุณสมบัติดงั กล่าวทาให้
CCTO เป็ นวัสดุที่น่าสนใจและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง (Wu et al., 2003)
แม้ CCTO จะมีคุณสมบัติที่ดี คือ มีค่าคงที่ ไดอิเล็กตริ กสู งและเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิน้อยกว่า ±15% เมื่ อ
เทียบกับค่า  ที่อุณหภูมิหอ้ ง ยังคงมีค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก (tan) ที่สูงเกินกว่า 0.025 ซึ่ งเป็ นค่า
มาตรฐานที่กาหนด (CCTO มีค่า tan > 0.1) (Subramanian et al., 2000) ดังนั้นงานวิจยั จะมุ่งประเด็นในส่ วนของการ
พัฒนาคุ ณสมบัติ คื อต้องการเพิ่ม ค่าคงที่ ไดอิ เ ล็ก ตริ ก และการลดค่าการสู ญ เสี ยทางไดอิ เล็กตริ ก ของวัส ดุ ดังกล่า ว
เพื่อที่จะสามารถนาวัสดุที่ศึกษาไปใช้ทาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และใช้งานได้จริ ง
การปรับปรุ งค่าคงที่ ไดอิเล็กตริ กให้ดียิ่งขึ้น นัน่ คือการลดค่าการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ กของวัสดุ (tan) โดย
หนึ่งในวิธีการในการปรับปรุ งคุณสมบัติดงั กล่าวคือ การเจือไอออนโลหะต่าง ๆ เพื่อแทนที่ตาแหน่งของไอออนบวกใน
โครงสร้างของวัสดุ ดังนั้นในงานวิจยั นี้ จึงได้มุ่งเน้นเพื่อทาสารสังเคราะห์และศึ กษากระบวนการเตรี ยมวัสดุเซรามิก
CCTO ที่ เจือด้วยไอออนโลหะ Pb2+ ในปริ มาณเล็กน้อย เพื่อเข้าไปแทนที่ตาแหน่ งไอออนบวกในโครงสร้างด้วยวิธี
ปฏิ กริ ยาของแข็ง (Solid state reaction) โดยคาดหวังว่าการเจือด้วยไอออนโลหะ Pb2+ เข้าไปในวัสดุเซรามิก นั้นจะ
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สามารถปรับปรุ งคุณสมบัติทางไดอิเล็กตริ กของวัสดุเซรามิก โดยสามารถเพิ่มค่าคงที่ไดอิเล็กตริ ก () และสามารถลด
ค่าการสู ญเสี ยทางไดอิ เล็กตริ กของวัสดุ (tan) และสามารถนาความรู ้ ไปใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็ นประโยชน์ในอนาคต
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อสังเคราะห์วสั ดุเซรามิก CCTO ที่เจือไอออนโลหะ Pb2+
2. เพื่อศึกษาโครงสร้างผลึกและโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุเซรามิกที่สงั เคราะห์ได้
3. เพื่อปรับปรุ งสมบัติทางไดอิเล็กตริ กของวัสดุเซรามิก CCTO
4. เพื่อศึกษาผลของการเจือไอออนโลหะ Pb2+ ลงไปในวัสดุ CCTO ในอัตราส่วนต่างๆที่มีผลต่อโครงสร้างทาง
จุลภาค และสมบัติทางไดอิเล็กตริ กของวัสดุ CCTO
วิธีการวิจยั
การสังเคราะห์วสั ดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 (x = 0.00, 0.01 และ 0.025) ที่เตรี ยมโดยใช้วิธีปฏิกริ ยาของแข็ง
(Solid state reaction) ในขั้นตอนแรกเริ่ มต้นจากการเตรี ยมผสมสารตั้งต้น CaCO3, CuO, TiO2 และ PbO ในอัตราส่ วน
ต่างๆ หลังจากนั้นผสมสารตั้งต้นโดยเทคนิ คการบดด้วยลูกบอลเปี ยก (wet ball milling) โดยใช้เอทานอลเป็ นตัวทา
ละลาย เป็ นเวลา 24 h หลังจากนั้นนาไปอบจนแห้ง ผงที่แห้งถูกนามาบดให้ละเอียด แล้วนาไปเผาแคลไซน์ (calcination)
ที่อุณหภูมิ 600 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง จากนั้นนามาบดให้ละเอียดและร่ อนผ่านตะแกรงกรองที่มีขนาด 150 ไมโครเมตร
จากนั้นนาไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 600 oC เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง อีก 1 รอบและนามาบดร่ อนผ่านตะแกรงกรองอีกครั้ง
สุดท้ายนาวัสดุผงที่ละเอียดไปขึ้นรู ปโดยการอัดแรงดันแบบทิศทางเดียวแล้วนาวัสดุที่ข้ ึนรู ปแล้วไปเผาผนึ ก (sintering)
ที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
การศึ กษาเฟสองค์ประกอบโครงสร้างผลึกของวัสดุที่สังเคราะห์ได้ จะใช้เทคนิ คการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ ซึ่ ง
เทคนิ คนี้ อาศัยหลักการเลี้ยวเบนและการกระเจิงของรังสี เอกซ์ ข้อมูลที่ ได้น้ นั จะบ่งบอกถึงสารที่เป็ นองค์ประกอบใน
วัสดุที่สงั เคราะห์ได้ และการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาค จะใช้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องกราด เป็ นเทคนิคที่บ่งบอกถึงลักษณะพื้นผิวของโครงสร้างขนาดและรู ปร่ างของเกรน
วัสดุที่ผา่ นการสังเคราะห์แล้ว จะถูกนามาศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กตริ กโดยใช้เครื่ องมือ Impedance ที่ต้ งั อยู่ ณ
ภาคฟิ สิ กส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ งค่าที่วดั ได้น้ นั จะอยูใ่ นรู ปของค่าความจุไฟฟ้ า (capacitance, C) และค่าแทนเจนต์
ของการสูญเสี ย (tan) โดยในงานวิจยั นี้จะวัดค่าในช่วงความถี่ 102- 107 Hz ในช่วงอุณหภูมิ - 60 ถึง 210 oC ซึ่งค่าที่ได้น้ ี
สามารถนาไปคานวณค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของวัสดุได้
ผลการวิจยั
ผลการศึกษาการเกิดเฟสและโครงสร้ างของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12
จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการเลี้ยวเบนกับมุมการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ โดยใช้มุม 2 เริ่ มต้นที่ 25
องศา และสิ้นสุด 65 องศา ดังแสดงในภาพที่ 1 พบว่า วัสดุเซรามิกทุกตัวอย่างที่สงั เคราะห์ได้ มีโครงสร้างแบบลูกบาศก์
สอดคล้องกับข้อมูลมาตรฐาน (JCPDS 75-2188) ไม่พบเฟสเจือปน จนกระทัง่ ปริ มาณไอออนโลหะ Pb2+ ที่เงื่อนไข x =
0.025 ปรากฏว่าตรวจพบเฟส CuO ในปริ มาณที่เล็กน้อย ซึ่ งเกิดจากปฏิกริ ยาระหว่างสารตั้งต้นกับสารที่เจือ นอกจากนี้

401

PMP14-4
รู ป แบบการเลี้ ยวเบนรั ง สี เ อกซ์ สามารถคานวณค่า แลตทิ ชพารามิ เตอร์ (a) ของวัสดุ เ ซรามิ ก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ที่
สังเคราะห์ได้ โดยมีค่า a = 7.395 Å โดยมีขนาดใหญ่กว่า CaCu3Ti4O12 ซึ่ งค่าแลตทิซพารามิเตอร์ ที่เพิ่มขึ้น บ่งบอกว่า
Pb2+ สามารถเข้าไปแทนที่ตาแหน่งของ Ca2+ ที่อยูภ่ ายในโครงสร้างของ Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ได้จริ ง

ภาพที่ 1 รู ปแบบการเลี้ยวเบนรังสี เอกซ์ในวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ที่ผา่ นการเผาผนึก (sintering) ที่อุณหภูมิ
1050 oC เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เมื่อ (a) x = 0.00 (b) x = 0.01 (c) x = 0.025
ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 โดยเทคนิค SEM
การศึกษาลักษณะพื้นผิวของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 (x = 0.00, 0.01 และ 0.025) เพื่อศึกษาการอัด
แน่ นของวัสดุโดยดูจากการเกิ ดรู พรุ นและขนาดของเกรน ในวัสดุที่ผ่านการเผาผนึ กที่ อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง การหาขนาดของเกรนเฉลี่ยจากภาพถ่ายโดยใช้เทคนิ ค SEM โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายเกรนเฉลี่ยมีขนาด
75.67, 14.52, และ 10.24 m ตามลาดับ จะเห็นว่าเกรนมีขนาดเล็กลง เมื่อเพิ่มไอออนโลหะ Pb2+ มากขึ้น
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(a)

50 µm

(b)

30 µm

(c)

30 µm

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายพื้นผิวโดยเทคนิค SEM ของวัดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ที่ผา่ นการเผาผนึก (sintering) ที่อุณหภูมิ
1050 oC เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เมื่อ (a) x = 0.00 (b) x = 0.01 (c) x = 0.025
ผลการศึกษาสมบัตทิ างไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ทีเ่ ปลีย่ นตามความถี่
ค่าคงที่ ไดอิเล็กตริ กของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ผ่านการเผาผนึ ก (sintering) อุณหภูมิ 1050 oC เป็ น
เวลา 2 ชัว่ โมง ที่วดั ตามความถี่ในช่วง 102- 107 Hz ณ อุณหภูมิหอ้ งแสดงดังภาพที่ 3 (a) ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของทุกสาร
ตัวอย่างมีค่าที่สูง โดยที่ความถี่ 1 kHz ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กที่ x = 0.00, x = 0.01 และ x = 0.025 มีค่า 18,800, 43,400 และ
15,300 ตามลาดับ เมื่อเจือไอออนโลหะ Pb2+ มากขึ้นจะทาให้เกรนมีขนาดที่ลดลงและส่ งผลให้ขอบเกรนมีความหนาที่
มากขึ้น ทาให้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กมีค่าลดลงซึ่ งเป็ นไปตามทฤษฎีโครงสร้างแบบ IBLC และที่น่าสนใจค่าคงที่ไดอิเล็ก
ตริ กของสารตัวอย่างที่ x = 0.01 และ x = 0.025 มีค่าค่อนข้างคงที่ในช่วงความถี่ 102-107 Hz นอกจากนี้ ที่ความถี่ 1 kHz
ค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ กดังแสดงในภาพ 3 (b) ที่ x = 0.00, x = 0.01 และ x = 0.025 มีค่า 0.185,
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0.092 และ 0.024 ตามลาดับ ซึ่ งจะเห็นว่าที่ เงื่อนไข x = 0.025 มีค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ กต่ าที่สุด
ในขณะที่ค่าคงที่ทางไดอิเล็กตริ กยังมีค่าค่อนข้างสูง แต่เมื่อความถี่เพิ่มขึ้น ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กจะลดลง ซึ่งเป็ นผลมาจาก
กระบวนการรี แลกเซชันและกระบวนการโพลาไรเซซันที่ เกิดจากการตอบสนองทางไฟฟ้ าขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน
วัสดุ และลดลงอย่างฉับพลันที่ความถี่ 107 Hz พฤติกรรมดังกล่าวนี้ เรี ยกว่า พฤติกรรมการผ่อนคลายทางไดอิเล็กตริ ก
สาเหตุที่ความถี่ต่ า ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กจะมีค่าที่ สูง เนื่ องจากไดโพลไฟฟ้ ามีการตอบสนองทางไฟฟ้ าได้อย่างสมบูรณ์
หรื อเวลาในการกลับทิ ศสนามไฟฟ้ าของไดโพลไฟฟ้ ามีมากพอ แต่เมื่อความถี่มากขึ้นการกลับทิ ศของไดโพลไฟฟ้ า
เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ หรื อการกลับทิศของไดโพลไฟฟ้ าตามสนามไฟฟ้ าเกิดขึ้นได้ยาก ส่ งผลให้ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กลดลง
ซึ่งก็สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของค่าแทนเจนต์ของการสูญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของ (a) ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กและ (b) ค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก
ของวัดุเซรามิ ก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ที่ ผ่านการเผาผนึ ก (sintering) ที่ อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 2 ชั่วโมง
ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 10 MHz
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ผลการศึกษาสมบัตทิ างไดอิเล็กตริกของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ทีเ่ ปลีย่ นตามอุณหภูมิ
การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กที่ความถี่ 1 k Hz ของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 เมื่อ
x = 0.00, 0.01 และ 0.025 ดังแสดงในภาพที่ 4 พบว่าค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ที่เงื่อนไข x
= 0.00 หรื อวัสดุเซรามิก CCTO มีค่าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเมื่ออุณหภูมิมากกว่า 50 oC ในขณะที่เงื่ อนไข x = 0.01
และ x = 0.025 ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กค่าค่อนข้างคงที่ตลอดช่วงอุณหภูมิ -60 ถึง 210 oC และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ค่าคงที่ไดอิ
เล็กตริ กจะมีค่าเพิม่ ตาม ส่วนค่าแทนเจนต์ของการสูญเสี ยทางไดอิเล็กตริ ก ที่เงื่อนไข x = 0.00 ก็เปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิ
ส่ วนเงื่อนไข x = 0.01 และ x = 0.025 ค่อนข้างคงที่ตลอดช่วงอุณหภูมิ -60 ถึง 100 oC และสู งขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกัน
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ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิที่ความถี่ 1 kHz ของ (a) ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กและ (b) ค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ย
ทางไดอิเล็กตริ กของวัดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ที่ผา่ นการเผาผนึก (sintering) ที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา
2 ชัว่ โมง ในช่วงอุณหภูมิ -60 ถึง 210 oC
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ผลการศึกษาสมบัตทิ างไฟฟ้าของวัสดุเซรามิก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 โดยเทคนิค Impedance spectroscopy
อิมพิแดนซ์เชิงซ้อนประกอบด้วยส่ วนจริ งและส่ วนจินตภาพ เมื่อเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วน
จริ งและส่วนจินตภาพ กราฟจะเป็ นรู ปครึ่ งวงกลมอิมพีแดนซ์ดงั ภาพที่ 5 โดยแนวโน้มของเส้นผ่านศูนย์กลางจะใหญ่ข้ ึน
เมื่ออุณหภูมิลดต่าลง โดยที่อุณหภูมิต่า ดังภาพแทรก จะพบว่าเส้นสเปกตรัมอิมพีแดนซ์ไม่บรรจบที่ศูนย์ แสดงว่ามีครึ่ ง
วงกลมอิมพีแดนซ์สองวง ซึ่ งมาจากการตอบสนองทางไฟฟ้ าที่ เกิ ดจากสององค์ประกอบภายในเกรน โดยวงเล็ก ค่า
ความต้านทานน้อย สอดคล้องกับค่าความต้านทานของเกรน และวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า ค่าความต้านทาน
มาก สอดคล้องกับค่าความต้านทานของขอบเกรน ซึ่งลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคเช่นนี้ เรี ยกว่า ตัวเก็บประจุแบบชั้น
ขวางกั้นภายใน (internal barrier layer capacitors, IBLC) (Sinclair et al., 2002; Adams et al., 2006) กลไกการโพลาไร
เซชันในวัสดุที่มีโครงสร้างแบบ IBLC นี้ เกิดจากโพลาไรเซชันที่บริ เวณผิวรอยต่อ (interfacial polarization) ในปั จจุบนั
เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าเกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสระหว่างเกรน หรื อที่เรี ยกว่าขอบเกรน (grain boundary) ของวัสดุเซรามิก
และเนื่ องจากขอบเกรนของวัสดุมีสมบัติเป็ นชั้นฉนวนไฟฟ้ า เมื่อให้สนามไฟฟ้ าจากภายนอก ประจุอิสระที่อยูภ่ ายใน
เกรนจะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านขอบเกรนได้ จึงส่ งผลให้เกิดการสะสมประจุที่บริ เวณขอบเกรนของวัสดุ หรื อเรี ยกว่า
การโพลาไรเซชันที่ขอบเกรน ทาให้การโพลาไรเซชันที่บริ เวณนี้มีความเข้มสู งมาก เป็ นสาเหตุให้วสั ดุมีค่าคงที่ไดอิเล็ก
ตริ กสูง

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนจริ ง (Z) และส่ วนจิ นตภาพ (Z) ของค่าอิ ม พิแ ดนซ์เ ชิ ง ซ้อ น (Z)
สาหรั บวัสดุ เซรามิ ก Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ที่ x = 0.025 โดยเผาผนึ ก (sintering) ที่อุณหภูมิ 1050 oC เป็ นเวลา 2
ชัว่ โมง ในช่วงอุณหภูมิ 120 ถึง 200 oC และภาพแทรก แสดงในช่วงอุณหภูมิ 20 ถึง 60 oC
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
เมื่อเจือไอออนโลหะ Pb2+ เข้าไปใน Ca1-xPbxCu3Ti4O12 ในปริ มาณที่ เหมาะสม จะสามารถลดค่าแทนเจนต์ของ
การสู ญเสี ยทางไดอิ เล็กตริ กของวัสดุ ลงได้ วัดที่ ความถี่ 1 kHz และอุณหภูมิ 25 oC ซึ่ งเป็ นความถี่ และอุณหภูมิที่ถูก
พิจารณาต่อการนามาประยุกต์ใช้งาน โดยปริ มาณที่เหมาะสมในการทดลองนี้ คือการเจือไอออนโลหะ Pb2+ ที่ x = 0.025
ซึ่ งมีค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ กเท่ากับ 0.024 ในขณะที่ค่าคงที่ไดอิเล็กตริ กยังคงมีค่าค่อนข้างสู ง คือ
15,300 ค่าค่อนข้างคงที่ ในช่วงความถี่ 102-106 Hz และค่อนข้างคงที่ ตลอดช่วงอุณหภูมิ -60 ถึง 210 oC ด้วย สาเหตุ
เนื่องจากการเจือไอออนของ Pb2+ เข้าไปแทนที่ตาแหน่งของ Ca2+ สามารถส่ งผลต่อการปรับปรุ งสมบัติทางไฟฟ้ าที่ขอบ
เกรน (Sinclair et al., 2002) โดยคาดว่าหากเพิ่มปริ มาณการเจือไอออนโลหะ Pb2+ มากขึ้น ค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ย
ทางไดอิเล็กตริ กมีแนวโน้มลดต่าลง แต่เป็ นที่ ทราบกันดี วา่ ไออนโลหะ Pb2+ก่อให้เกิ ดพิษ ดังนั้นในการทดลองนี้ จึงได้
มุ่งเน้นศึ กษาผลของการเจื อในปริ มาณที่ น้อยมาก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุ ณภาพชี วิต โดยทาการเจื อ แค่เพีย ง
ปรับปรุ งค่าแทนเจนต์ของการสู ญเสี ยทางไดอิเล็กตริ กให้นอ้ ยกว่าค่ามาตรฐานกาหนด ( tan < 0.025) เพื่อสามารถนาไป
ประยุกต์ในการประดิษฐ์ตวั เก็บประจุได้ในอนาคต
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