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Study of Physical and Optical Properties on Bismuth Borophosphate Glasses
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาสมบัติทางกายและสมบัติทางแสงของแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต ที่มีองคประกอบและความ
เขมขนแตกตางกัน คือ BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 โดยใชเทคนิคการหลอมและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 ºC
ผลการทดลองแสดงใหพบวา ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกว BiBP2 มีคาสูงกวาแกว BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ
จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยการดูดกลืนแสง พบวาขอบการดูดกลืนแสงเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่มากขึ้นตามความ
เขมขนของ Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษางานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางแสงของ
แกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตทั้งสามสูตร
คําสําคัญ: แกว บิสมัทออกไซด แกวฟอสเฟต
Abstract
In this work, the physical and optical properties of ternary bismuth borophosphate glasses of three
composition which different concentration as BiBP1, BiBP2 and BiBP3 were prepared by quenching technique
at 1200 ºC. The results show that the densities and molar volume of BiBP2 was higher than BiBP1 and
BiBP3, respectively. Optical properties of glasses were characterization. It can be observed that the absorption
edge was slightly shifted to the longer wavelength with increasing of Bi2O3 concentration. Theses phenomena
were improves the physical and optical of ternary bismuth borophosphate glasses.
Keywords: glass, bismuth oxide, phosphate glass
1. บทนํา
ในปจจุบันชีวิตประจําวันของมนุษยไดใชประโยชนจากวัสดุที่ถูกสังเคราะหขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษย แกว เป นหนึ่ งในวั ส ดุที่ ถูกนํ ามาใชอย างแพรห ลาย เช น งานก อสร าง (constructions) บรรจุภั ณฑ (contain)
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เครื่องประดับตกแตง (ornaments and figurines) อุปกรณออปโตอิเล็กทรอนิกส (optoelectronic devices) และวัสดุ
กําบังรังสี (radiation shielding materials) เปนตน เนื่องจากแกวเปนวัสดุที่มีลักษณะโปรงใส ตนทุนการผลิตต่ํา งายตอการ
รักษา มีค วามทนต อรั งสี ทนตอสภาพกรด-เบส และสามารถปรับ เปลี่ย นองคป ระกอบใหเ หมาะสมกั บการใช งานไดอยาง
งายดาย (J. Kaewkhao et al., 2010: 38)
โดยทั่ วไปแกวมีห ลากหลายชนิดขึ้นอยูกับ องคป ระกอบของแกว เชน แกวซิ ลิเกต (silicate glass) แกวฟอสเฟต
(phosphate glass) แกวบอเรต (borate glass) และแกวเทลลูเลต (tellulate glass) เปนตน แกวฟอสเฟตเปนแกวที่ไดรับ
ความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติทางกายภาพที่โดดเดน เชน ความโปรงใสสูง จุดหลอมเหลวต่ํา ความหนืดต่ํา
และเปนแกวที่เหมาะสําหรับการเจือแรธาตุหายาก (rare earth, RE) เนื่องจากมีคุณสมบัติทางแสงที่ดีและแรธาตุหายาก
สามารถละลายไดดีในแกวฟอสเฟต (K. El-Egiliet al., 2003: 237) อยางไรก็ตามแกวฟอสเฟตมีความทนทานตอสารเคมี
คอนขางต่ํา และดูดความชื้นสูง ซึ่งเปนขอจํากัดในการใชงาน ดังนั้นจึงไดมีการเพิ่มออกไซดอื่นๆ เขาไปเปนสวนประกอบใน
แกวฟอสเฟต เชน บิสมัทออกไซด (bismuth oxide, Bi2O3) (J. Kaewkhao et al., 2012: 700) อะลูมิเนียมออกไซด
(aluminum oxide, Al2O3) ทังสเตนออกไซด (trioxide, WO3) โซเดียมออกไซด (sodium oxide, Na2O) และแบเรียม
ออกไซด (barium oxide, BaO) เป นต น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ความทนทานต อ สารเคมี แ ละลดความชื้ นของแก วฟอสเฟต
(S. Damodaraiahet al., 2017: 14) จากการศึกษางานวิจัยพบวาการเติมบิสมัทออกไซด สามารถเพิ่มความเสถียรภาพทาง
เคมีของแกวฟอสเฟตไดเปนอยางดี (B.O. El-bashira al., 2017: 93) และพบวาการเติมโบรอนออกไซดสามารถปรับปรุง
โครงสรางแกวฟอสเฟตใหมีความแข็งแรง (Xiaolin Wangal al., 2012: 158) และเพิ่มความเสถียรภาพทางเคมีใหดียิ่งขึ้น
(Gopi Sharma al., 2012: 960)
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จะศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสงของบิสมัทออกไซดในแก วบอโรฟอสเฟต เพื่อเป น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของวัสดุแกวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. วิธีการทดลอง
2.1 การเตรียมแกว
การเตรียมแกวระบบแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟตโดยใชสูตร 66Bi2O3 : 17B2O3 : 17P2O5 (BiBP1), 75Bi2O3 : 20B2O3
: 5P2O5 (BiBP2) และ 56Bi2O3 : 33B2O3 : 11P2O5 (BiBP3) ตามลําดับ สารเคมีที่ใชในงานวิจัยคือบิสมันออกไซด กรดบอริก
(boric acid, H3BO3) และแอมโมเนียฟอสเฟต (ammonium dihydrogen orthophosphates, NH4H2PO4) โดยการเตรีม
สารเคมีที่เปนสวนผสมทั้งหมด 20 กรัม ชั่งสารเคมีลงในเบาหลอม คนใหเขากัน แลวนําไปหลอมที่อุณหภูมิ 1200 ºC เปนเวลา
3 ชั่วโมง หลังจากนั้นเทน้ําแกวลงในแมพิมพแลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 500 ºC เปนเวลา 3 ชั่วโมงและนําไปตัดและขัดใหมีขนาด
1.0×1.5×0.3 cm3
2.2 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของตัวอยางแกวในงานวิจัยนี้ไดศึกษาความหนาแนน (Density) โดยใชเครื่องวัดความ
หนาแนนรุน ANDHR-200 ของบริษัท Dietheim จากนั้นนําไปคํานวณตามสมการ (B.O. El-bashira,al., 2017: 94)
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เมื่อ  หมายถึงความหนาแนน wa หมายถึง น้ําหนักของตัวอยางแกวในอากาศ, wb หมายถึงน้ําหนักของแกวตัวอยางใน
น้ํา และ  w หมายถึง ความหนาแนนของน้ํามีคาเทากับ 1.000 g/cm3 จากคาความหนาแนนของตัวอยางแกวสามารถนํามา
คํานวณหาคาปริมาตรเชิงโมลได
ปริมาตรเชิงโมล (Molar volume) ของตัวอยางแกวสามารถคํานวณไดจากสมการ (B.O. El-bashira,al., 2017: 94)
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เมื่อ M T หมายถึงผลรวมทั้งหมดของน้ําหนักโมเลกุลโดยหาไดจาก
M T  xBi2O3 Z Bi2O3  xB2O3 Z B2O3  x P2O5 Z P2O5

(3)
หมายถึงมวล

เมื่อ xBi O , xB O และ xP O หมายถึงสัดสวนโมเลกุลขององคประกอบออกไซด Z Bi O , Z B O และ Z P O
โมเลกุลขององคประกอบออกไซด
2.3 การศึกษาสมบัติทางแสง
การศึ กษาสมบั ติ ท างแสงของตั ว อย างแก วได ศึ กษาด ว ยการดู ด กลื นแสง (Absorption) และการวิ เ คราะห ค า สี
Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) ระบบ L*-a*-b* ของตัวอยางแกว โดยใชเครื่องแครี่อิคลิพฟลูออเรส
เซนตสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Cary eclipse fluorescence spectrophotometer) รุน Cary Eclipse ของบริษัท Agilent
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3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ผลการทดลองของตัวอยางแกวทั้งสามสูตรพบวาแกวมีลักษณะเปนเนื้อเดียวกันมีลักษณะโปรงใสและมีสีเหลืองเขม
ปนน้ําตาล เนื่องจากบิสมัทออกไซดเปนสารที่ใหสีเหลือง ดัง นั้นเมื่อบิสมัทออกไซดเปนองค ประกอบหลักในแกวจึงสงผลให
ตัวอยางแกวทั้งสามสูตรมีสีเหลืองเขมปนน้ําตาล สังเกตไดจากภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3
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ภาพที่ 2 ความหนาแนนของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3
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จากการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 พบวามีคาเทากับ 4.7638, 5.0653 และ
5.0432 g/cm3 ตามลําดับ โดยการเติม Bi2O3, B2O3 และ P2O5 ที่ความเขมขนแตกตางกัน สงผลใหความหนาแนนของ
ตัวอยางแกวที่ ไดมีค าแตกต างกัน และนอกจากนี้ พบว าตัวอย างแก ว BiBP2 มีความหนาแนนมากกวา BiBP3 และ BiBP1
ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 2
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ภาพที่ 3 ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3

Absorbance (arb. units)

จากการศึกษาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3 พบวามีคาเทากับ 72.1054 73.1432
และ 59.3923 cm3/mol ตามลําดับ ซึ่งจากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกวมีคาเพิ่มขึ้นตาม
ปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 แสดงดังภาพที่ 3 เนื่องจากบิสมัทออกไซดมีมวลโมเลกุลสูง (465.9589) เมื่อเปรียบเทียบกับ
ฟอสเฟตออกไซด (141.9445) และโบรอนออกไซด (69.6202) จึงทําใหผลรวมทั้งหมดของน้ําหนักโมเลกุลมีคาสูง และสงผล
ให ปริ ม าตรเชิ งโมลมี คาเพิ่ ม ขึ้น นอกจากนี้ สามารถอธิ บายได วา โครงสร างของตัวอย างแก ว BiBP2 มี ช องวางและเกิ ดการ
ขยายตัวมากกวาตัวอยางแกว BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ (J. Kaewkhao et al., 2012: 701)
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ภาพที่ 4 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3
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จากการศึกษาการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวบิสมัทบอโรฟอสเฟต ในชวงความยาวคลื่น 200-1100 นาโนเมตร
พบวาขอบการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวทั้งสามสูตรเริ่มต นที่ความยาวคลื่นประมาณ 600 นาโนเมตร แสดงดังภาพที่ 4
สงผลใหตัวอยางแกวมีสีเหลืองเขม โดยทีข่ อบการดูดกลืนแสงมีการเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่มากขึ้นตามความเขมขนของ
Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น
จากการศึกษาคาสี Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) ระบบ L*-a*-b* โดยคา L* หมายถึง
ความสวาง คา +a* หมายถึงอยูในทิศของสีแดง -a* หมายถึงอยูในทิศของสีเขียว +b* หมายถึงอยูในทิศของสีน้ําเงิน และ –b*
หมายถึงอยูในทิศของสีเหลือง จากผลการทดลองสามารถพบคา L*-a*-b* ของตัวอยางแกวแสดงดังตารางที่ 1 และเมื่อนํา
คาที่ไดมาพล็อตกราฟพบวา ลักษณะสีของตัวอยางแกวอยูในชวงของแสงสีเหลืองเขมไปทางสีแดง แสดงดังภาพที่ 5 ซึ่งผลการ
ทดลองมีความสอดคลองกับลักษณะของตัวอยางแกวที่ได (Katarina Marušić et al., 2016: 63)
ตารางที่ 1 คา L*-a*-b* ของตัวอยางแกว
ตัวอยางแกว

L*

a*

b*

BiBP1

69.3282

7.3208

76.2605

BiBP2

66.1993

13.9987

84.4669

BiBP3

59.5972

18.309

85.8411

ภาพที่ 5 CIE ระบบ L*-a*-b ของตัวอยางแกว BiBP1, BiBP2 และ BiBP3
4. สรุปผลการทดลอง
การศึกษาสมบัติทางกายและสมบัติทางแสงของระบบแกวบิสมัทโบโรฟอสเฟต จากสูตร 66Bi2O3 : 17B2O3 :
17P2O5 (BiBP1), 75Bi2O3 : 20B2O3 : 5P2O5 (BiBP2) และ 56Bi2O3 : 33B2O3 : 11P2O5 (BiBP3) ดวยเทคนิคการหลอมแลว
ทําใหเ ย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส จากการศึกษาสมบัติ ทางกายภาพพบวา ความหนาแนนและ
ปริมาตรเชิงโมลของตัวอยางแกว BiBP2 มีคาสูงกวา BiBP1 และ BiBP3 ตามลําดับ จากการศึกษาสมบัติทางแสงโดยศึกษาการ
ดูดกลืนแสงพบวา ขอบการดูดกลืนแสงของตัวอยางแกวมีการเลื่อนไปทางความยาวคลื่นที่มากขึ้นตามความเขมขนของ Bi2O3
ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษางานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและทางแสงของตัวอยางแกวบิสมัทบอโร
ฟอสเฟต
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