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ระบบแกวซิ งคบอโรเทลลูไรทที่เจื อดวยไอออนของบิสมั ทออกไซดถู กเตรี ยมขึ้ นจากองคป ระกอบ (55-x)TeO2 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 โดย (x= 5,10,15,20 และ 25เปอรเซ็นตโดยโมล ของ Bi2O3) ดวยเทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง
และทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ 1,150 °C เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง งานวิจัยนี้ทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด ผลที่ไดพบวา ความหนาแนน
ของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลของแกว กราฟแบงออกเปนสองชวงคือ ชวงแรกที่ความเขมขนของ
Bi2O3 5-10 เปอรเซ็นโมลคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง ชวงที่สอง ที่ความเขมขนของ Bi2O3 10-25 เปอรเซ็นโมล คาปริมาตร
เชิงโมลจะมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเจือความเขมขนของบิสมัทออกไซด เมื่อวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น
400 ถึง 1,100 นาโนเมตร พบวา คาความเขมขนของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของบิสมัทออกไซด
นอกจากนี้ไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Bi3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรทจากการกระตุนดวยความยาวคลื่น
320 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสงที่ความยาวคลื่นที่ตําแหนง 602 นาโนเมตร
คําสําคัญ: แกวซิงคบอโรเทลลูไรท บิสมัทออกไซด สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางแสง สมบัติทางลูมิเนสเซนซ
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Abstract
Bi -dope zine boro-tellurite glasses of the composition (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 with
(X= 5, 10, 15, 20 and 25 mol%) have been synthesized by conventional melt quenching technique at
1,150 °C for 1.5 hours. In order to understand the role of Bi2O3 in zinc boro-tellurite glasses systems, the
physical, optical and luminescence properties were investigated. The results showed that the density
increased whereas the molar volume can be divided into two regions. In the first region (5-10 mol%), the
molar volume decreases with increased slightly in Bi2O3 content up to 10 mol%. In the second region
(10-25 mol%), the molar volume increases with increasing Bi2O3 concentrations. The optical absorption
spectra of glasses were measured in the wavelength range of 400 – 1,100 nm for Bi3+ the intensity of all
absorption bands increased with increasing Bi2O3 contents. The intensity of all emission bands increased
with increasing Bi2O3 contents. In addition, the luminescence properties of Bi3+ -dope ZnO - B2O3 –TeO2 Bi2O3 glass system were carried out using excitation wavelengths of 320 nm for Bi2O3 the luminescence
peaks around 602 nm.
Keywords: zine boro-tellurite, bismuth oxide, physical property, optical property, luminescence property
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1. บทนํา
"แก ว" มาจากภาษาอั งกฤษวา "Glass" เป นวัต ถุ โ ปร ง ใส เนื้อใสสะอาด มี ค วามเปนมั นแวววาวสุ กใส แกวเป น
สารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM กลาววา แกว คือวัสดุที่
เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาใหถึงจุดละลายทีอ่ ุณหภูมิสูง และเมื่อเวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึกวัสดุ
แกวในธรรมชาติที่เปนที่รูจักกันดีก็คือ "แร obsidian" ซึ่งมักพบบริเวณภูเขาไฟเกิดจากลาวาที่มีการเย็นตัวลงอยางรวดเร็วเรามี
การใชง านแร obsidian ตั้ งแต ยุค หินส วนการผลิต แกวโดยมนุ ษยนั้นมี การค นพบมาตั้งแตส มัยอี ยิปต กอนคริ สตศั กราชถึ ง
1,500 ป [1]
บิสมัทออกไซด เมื่อมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เนื่องจากมีไอออนของบิสมัท (Bi3+) ทํา
ใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทําหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเนื้อแกว ซึ่งคุณสมบัติของแกว
จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกวเชน แกวที่มีการเติม Bi2O3 มีความหนาแนน
สูง ดัชนีหักเหแสงสูง และมีเสถียรภาพทางเคมีและกายภาพสูง ทําใหสามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวาง เชน ทําเปนแกว
เซรามิกซ (Glass ceramics ) ขึ้นสําหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส (Layers for optical and electronic devices)
เซ็ นเซอร เชิ ง ความร อน และเชิ งกล (Thermal and mechanical sensors) และหน าที่ การสะท อนแสง (Reflecting
windows) เปนตน นอกจากนี้แกวที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอื่น ที่เกิดจากการเติมวัตถุดิบอื่น ๆ ลงไป เพื่อชวยในการปรับปรุง
คุณสมบัติของแกวเชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะกั่วและกลายเปนสารประกอบออกไซด (PbO) ในเนื้อของแกวเพื่อ
ทําใหแก วหนักขึ้นเนื้อของแกวหยืด หยุนและแวววาว แตตะกั่ วมีความเปนพิษจึ งมีการเติมออกไซดของแบเรียมและสังกะสี
(BaO,ZnO )เพื่อแหลีกเลี่ยงการใชออกไซดของตะกั่วสําหรับการใชงานทางดานกําบังรังสี [2]
แกวเทลลูไรทมีความนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมากเนื่องจากแกวชนิดนี้มีความเสถียรที่
อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง และคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีก
ทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต และฟอสเฟตคาดัชนีหักเหสามารถนํามาใชป ระโยชนในดาน
อุปกรณท างแสง เลเซอร อุปกรณ ขยายสัญ ญาณและระบบโทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเ ปน nonlinear optics หรื อ
เรียกวา nonlinear materials กลาวคือ เมื่อใหแสงที่มีความยาวคลื่นหนึ่งผานแกวเหลานี้ แสงที่ผานออกมาจะมีความยาว
คลื่ นเปลี่ ย นไปจากเดิ ม และพลั ง งานโฟนอนมี ค วามสํ าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาค าการส ง ผ านแสงในช วงวิ ซิเ บิ ล ถึ ง
อินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัลติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํา
กว าแก วชนิ ด ซิ ลิเ กตและฟอสเฟตป จจุ บั นนี้ แ ก วเทลลู ไ รท ส ามารถเป นคูแ ข ง ที่ สํ าคั ญ ในการทํ าอุป กรณ ส งผ านแสงในช วง
อินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวงความยาวคลื่นที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสาย
เดียวกันของระบบการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ [3]
แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวอีกชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากและสามารถฟอรมตัวเปนแกวได
เนื่องจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูงมีโครงสรางของอะตอมที่งายไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผาน
แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชน กันจากคุณสมบัติ
ดังกลาวทําใหแกวบอเรตนิยมนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมแกวเปนเพราะมีความแข็งแรงของพันธะสูง ในโครงสราง
บอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจนซึ่งจะสามารถฟอรมตัวเปนแกวไดโครงสรางของ
BO3 จับ กันเปนลักษณะสามเหลี่ยมอยู ที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม แกวบอเรตนิ ยมนํามาใชงานทางดานวัส ดุ
ปองกันรังสี เนือ่ งจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเนื้อเยื่อของมนุษยอีกทั้งยังนํามาใชงานในดานอุปกรณทางแสง [4]
จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนนั้นทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของแกวซิงคบอโรเทลลู
ไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด (เมื่อ x เทากับ 5, 10, 15, 20 และ 25เปอรเซ็นตโมล) โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
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ทางแสงและทางลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลการดูดกลืนแสงและการลูมิเนสเซนซของแสงเพื่อ เป น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนและคุณภาพที่ดีตอไป
2. วิธีการทดลอง
แกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยบิสมัทออกไซด สูตร (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 (เมื่อ X เทากับ 5,
10, 15, 20 และ 25 เปอร เซ็น โดยโมล) ดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิ สูงและทําใหเ ย็นตั วลงอยางรวดเร็ ว (Melt
Quenching Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังนี้ คือ ZnO, B2O3, TeO2 และ Bi2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมด
ใหเขากันจนเปนเนื้อเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากนั้นคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม
อะลูมินา และนําเขาเตาเผาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตา
อบ เพื่ ออบไล ค วามเครี ย ดของแก ว ที่ อุ ณหภู มิ 350 องศาเซลเซี ย ส เป น เวลานาน 3 ชั่ วโมง โดยปล อ ยให เ ย็ น ตั ว ลงที่
อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม.
สําหรับ วิเ คราะห สมบัติการดูด กลืนแสงโดยใชเ ครื่ องยู วี-วิ สเนีย รไออารส เปกโทรโฟโตมิเ ตอร (รุน UV-3600 บริษัท Bara
Scientific) การวิเคราะหสมบัติการเปลงแสงโดยใชเครื่อง Fluorescence Spectrophotometer (รุน Cary Eclipse บริษัท
Agilent Technologies)
3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาคาความหนาแนนและคาปริมาตรเชิงโมลของแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ
Bi2O3 ที่แตกตางกัน ตั้งแต 5 ถึง 25 เปอรเซ็นตโมล พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณความเขมขนของ
Bi2O3 โดยคาความหนาแนนมีคาอยูระหวาง 3.2787±0.0008 ถึง 4.4981±0.2855 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ดังแสดงในรูป
ที่ 1 และคาปริมาตรเชิงโมล และคาปริมาตรเชิงโมล แสดงในรูปที่ 2 กราฟแบงเปนสองชวง ที่ชวง 5 ถึง 10 เปอรเซ็นตโมล
คาปริม าตรเชิงโมลจะมีค าลดลง ชวงที่สองที่ความเขม ขนของ Bi2O3 10 ถึง 25 เปอรเ ซ็นตโ มล ค าปริมาตรเชิ งโมลจะมีค า
เพิ่มขึ้นโดยคาปริมาตรเชิงโมลมีคาอยูระหวาง 39.5977 ถึง 44.4263 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล
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รูปที่ 1 กราฟแสดงคาความหนาแนนของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3
ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมที่แตกตางกัน
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รูปที่ 2 กราฟแสดงคาปริมาตรเชิงโมลของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3
ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมที่แตกตางกัน

Absorbance (arb. unit)

ผลการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ Bi2O3 ที่แตกตางกัน
ตั้งแต 5 ถึง 25 เปอรเซนตโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 400 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยูในชวง
UV-VIS-NIR ที่อุณหภูมิหอง แสดงดังรูปที่ 3 พบวาตําแหนงของการดูดกลืนแสง (Absorption Edge) มีการเลื่อนตําแหนงจาก
421 ไปยัง 455 นาโนเมตร ตามปริ มาณการเติม Bi2O3 ที่เ พิ่มขึ้ น คือ 5 ถึ ง 25 เปอรเซ็ นต โมล แสดงใหเ ห็นวา การเลื่อน
ตําแหน งของขอบการดูดกลืนไปยั งความยาวคลื่นที่สู งขึ้นตามปริม าณการเติม Bi2O3 และอะตอมจับกันแบบ NBO (NonBridging Oxygen) โดยการเลื่อนของตําแหนงขอบดูดกลืนของตําแหนงขอบการดูด กลืน จะสงผลใหการจับกันของอะตอม
B-O-B แบบ BO (Bridging Oxygen) ลดลง เปนผลของการเติม Bi2O3 ลงไปในแกวซึ่ง อะตอมของ Bi3+ จะเขาไปแทนที่
ออกซิเจนในโครงสรางแกว
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รูปที่ 3 สเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมที่แตกตางกัน
(55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 ที่เจือดวย Bi2O3 ที่ความเขมที่แตกตางกัน
ผลการศึกษาสเปกตรัมการลูมิเนสเซนซของแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ Bi2O3 ที่แตกตางกัน
ตั้งแต 5 ถึง 25 เปอรเซนตโมล สเปกตรัมการลูมิเนสเซนซถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาว
คลื่นที่ใช ระตุน คือ 320 นาโนเมตร แหลงกํ าเนิดแสงคือหลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังรูปที่ 4 พบว า
สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม 1 พีค ในชวง VIS โดยการเปลงแสงที่ความยาวคลื่น 602 นาโนเมตร โดนสอดคลองกับรูปแบบ
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ระดับพลังงานของ Bi3+ แสดงในรูปที่ 5 จากรูปจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Bi3+ ที่ กระตุนแสง เปลงแสง
และการปลอยพลังงานในรูปของความรอน (Nonradiative) เมื่อไอออนของ Bi3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ
602 nm (2.06 eV)
3P
1S
1
0

ex=320 nm

Bi2O3

Intensity (arb.units)
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25 mol%
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รูปที่ 4 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3
โดยทําการเปลี่ยนแปลงปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 แตกตางกัน

3+

รูปที่ 5 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง และสเปกตรัมการเปลงแสงของ Bi
4. สรุปผลการวิจัย

จาการศึกษาแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยบิสมัทออกไซด พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณ
ความเขมขนของ Bi2O3 และคาปริมาตรเชิงโมล กราฟแบงเปนสองชวง ที่ชวง 5 ถึง 10 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมี
คาลดลง ชวงที่สองที่ความเขมขนของ Bi2O3 10 ถึง 25 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาเพิ่มขึ้นโดยคาปริมาตรเชิง
โมลมีคาอยูระหวาง 3.2787±0.0008 ถึง 4.4981±0.2855 ลูกบาศกเซนติเมตรตอโมล ผลของสเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูก
บันทึกในชวงความยาวคลื่น 400 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยูในชวง UV-VIS-NIR ที่อุณหภูมิหอง พบวาตําแหนงของการดูดกลืน
แสง (Absorption Edge) มีการเลื่อนตําแหนงจาก 421 ไปยัง 455 นาโนเมตร ตามปริมาณการเติม Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น และผล
ของสเปกตรัมการลูมิเนสเซนซถูกบันทึกในชวงความยาวคลื่น 500 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาวคลื่นที่ใชกระตุน คือ 320
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นาโนเมตร พบว าสามารถสั ง เกตเห็ นสเปกตรั ม 1 พี ค ในช วง VIS โดยการเปล ง แสงที่ ค วามยาวคลื่ น 602 นาโนเมตร
(3P11S0 )
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