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บทคัดยอ  

  

ระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยไอออนของบิสมัทออกไซดถูกเตรียมขึ้นจากองคประกอบ (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 งานวิจัยน้ีทําการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ 

สมบัติทางแสง และทางลูมิเนสเซนซของระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรท ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด ผลที่ไดพบวา ความหนาแนน

ของระบบแกวที่ไดมีคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาตรเชิงโมลของแกว กราฟแบงออกเปนสองชวงคือ ชวงแรกที่ความเขมขนของ 

Bi2O3  5-10 เปอรเซ็นโมลคาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง ชวงที่สอง ที่ความเขมขนของ Bi2O3 10-25 เปอรเซ็นโมล คาปริมาตร

เชิงโมลจะมีคาเพิ่มขึ้นตามปริมาณการเจือความเขมขนของบิสมัทออกไซด เม่ือวัดสเปกตรัมการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 

400 ถึง 1,100 นาโนเมตร พบวา คาความเขมขนของพีคการดูดกลืนแสงสูงขึ้นตามปริมาณความเขมขนของบิสมัทออกไซด 

นอกจากน้ีไดตรวจสอบคุณสมบัติการเปลงแสงของ Bi3+ ที่เจือในระบบแกวซิงคบอโรเทลลูไรทจากการกระตุนดวยความยาวคล่ืน 

320 นาโนเมตร พบพีคการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืนที่ตําแหนง 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  
 

"แกว" มาจากภาษาอังกฤษวา "Glass" เปนวัตถุโปรงใส เน้ือใสสะอาด มีความเปนมันแวววาวสุกใส แกวเปน

สารประกอบของซิลิกากับสารโลหะออกไซดมีลักษณะโปรงตาและมีความเปราะในตัวเอง ตาม ASTM กลาววา แกว คือวัสดุที่

เปนสารอนินทรียตาง ๆ มาเผาใหถึงจุดละลายทีอุ่ณหภูมิสูง และเม่ือเวลาเย็นตัวลงมาจะกลายเปนของแข็งโดยไมตกผลึกวัสดุ

แกวในธรรมชาติที่เปนที่รูจักกันดีก็คือ "แร obsidian" ซ่ึงมักพบบริเวณภูเขาไฟเกิดจากลาวาที่มีการเย็นตัวลงอยางรวดเร็วเรามี

การใชงานแร obsidian ตั้งแตยุคหินสวนการผลิตแกวโดยมนุษยน้ันมีการคนพบมาตั้งแตสมัยอียิปตกอนคริสตศักราชถึง 

1,500 ป [1] 
  บิสมัทออกไซด เม่ือมีการหลอมเหลวไมสามารถเชื่อมโยงเปนโครงขายแกวได เน่ืองจากมีไอออนของบิสมัท (Bi3+) ทํา

ใหเกิดสนามไฟฟาภายใน สงผลใหโมเลกุลของบิสมัทออกไซดทําหนาที่เปนตัวประสานแทรกในเน้ือแกว ซ่ึงคุณสมบัติของแกว 

จะเปล่ียนแปลงขึ้นอยูกับออกไซดของโลหะหนักที่เปนองคประกอบของสูตรแกวเชน แกวที่มีการเติม Bi2O3 มีความหนาแนน

สูง ดัชนีหักเหแสงสูง และมีเสถียรภาพทางเคมีและกายภาพสูง ทําใหสามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวาง เชน ทําเปนแกว

เซรามิกซ (Glass ceramics ) ขึ้นสําหรับอุปกรณแสงและอิเล็กทรอนิกส (Layers for optical and electronic devices) 

เซ็นเซอรเชิงความรอน และเชิงกล (Thermal and mechanical sensors) และหนาที่การสะทอนแสง (Reflecting 

windows) เปนตน นอกจากน้ีแกวที่มีคุณสมบัติพิเศษชนิดอ่ืน ที่เกิดจากการเติมวัตถุดิบอ่ืน ๆ ลงไป เพื่อชวยในการปรับปรุง

คุณสมบัติของแกวเชน แกวคริสตัลที่เกิดจากการเตรียมตะก่ัวและกลายเปนสารประกอบออกไซด (PbO) ในเน้ือของแกวเพื่อ

ทําใหแกวหนักขึ้นเน้ือของแกวหยืดหยุนและแวววาว แตตะก่ัวมีความเปนพิษจึงมีการเติมออกไซดของแบเรียมและสังกะสี 

(BaO,ZnO )เพื่อแหลีกเล่ียงการใชออกไซดของตะก่ัวสําหรับการใชงานทางดานกําบังรังสี [2]  

แกวเทลลูไรทมีความนาสนใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนอยางมากเน่ืองจากแกวชนิดน้ีมีความเสถียรที่

อุณหภูมิหองมีคุณสมบัติทางความรอน ทางแสง และทางไฟฟาไดดี มีคาดัชนีหักเหสูง และคาคงที่ไดอิเล็กทริกคอนขางสูง อีก

ทั้งมีคาพลังงานโฟตอนที่ต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับแกวชนิดซิลิเกต และฟอสเฟตคาดัชนีหักเหสามารถนํามาใชประโยชนในดาน

อุปกรณทางแสง เลเซอร อุปกรณขยายสัญญาณและระบบโทรคมนาคม เพราะมีคุณสมบัติเปน nonlinear optics หรือ

เรียกวา nonlinear materials กลาวคือ เม่ือใหแสงที่มีความยาวคล่ืนหน่ึงผานแกวเหลาน้ี แสงที่ผานออกมาจะมีความยาว

คล่ืนเปล่ียนไปจากเดิมและพลังงานโฟนอนมีความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาคาการสงผานแสงในชวงวิซิเบิลถึง

อินฟราเรด (มีคาสูงไดถึง 6 ไมโครเมตร) และอัตราการสลายตัวของมัลติโฟนอนที่เจือดวยกลุมไอออนของธาตุหายากจะมีคาต่ํา

กวาแกวชนิดซิลิเกตและฟอสเฟตปจจุบันน้ีแกวเทลลูไรทสามารถเปนคูแขงที่สําคัญในการทําอุปกรณสงผานแสงในชวง

อินฟราเรด โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชงานที่มีศักยภาพในชวงความยาวคล่ืนที่สามารถสงขอมูลหลาย ๆ ตัวไปในสาย

เดียวกันของระบบการส่ือสารขอมูลสารสนเทศ [3] 

แกวบอเรต (Borate glasses) เปนแกวอีกชนิดหน่ึงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากและสามารถฟอรมตัวเปนแกวได 

เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวที่ต่ํา มีความหนืดสูงมีโครงสรางของอะตอมที่งายไมซับซอน มีคาดัชนีหักเหสูง มีสมบัติการสงผาน

แสงดี มีเสถียรภาพทางเคมีที่ดี คือไมทําปฏิกิริยากับสารอ่ืนไดงาย และมีเสถียรภาพทางความรอนที่ดีเชนกันจากคุณสมบัติ

ดังกลาวทําใหแกวบอเรตนิยมนํามาใชอยางกวางขวางในอุตสาหกรรมแกวเปนเพราะมีความแข็งแรงของพันธะสูง ในโครงสราง

บอเรตประกอบดวยอะตอมของโบรอน (B3+) จับกันกับอะตอมของออกซิเจนซ่ึงจะสามารถฟอรมตัวเปนแกวไดโครงสรางของ 

BO3 จับกันเปนลักษณะสามเหล่ียมอยูที่มุมของแตละพันธะในโครงสรางแบบสุม แกวบอเรตนิยมนํามาใชงานทางดานวัสดุ

ปองกันรังสี เน่ืองจากมีคาเลขอะตอมยังผลใกลเคียงกับเน้ือเยื่อของมนุษยอีกทั้งยังนํามาใชงานในดานอุปกรณทางแสง [4] 

จากความสําคัญที่กลาวมาขางตนน้ันทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณสมบัติดานตาง ๆ ของแกวซิงคบอโรเทลลู

ไรท    ที่เจือดวยบิสมัทออกไซด (เม่ือ x เทากับ 5, 10, 15, 20 และ 25เปอรเซ็นตโมล) โดยศึกษาสมบัติทางกายภาพ สมบัติ
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ทางแสงและทางลูมิเนสเซนซ ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรเชิงโมลการดูดกลืนแสงและการลูมิเนสเซนซของแสงเพื่อเปน

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแกวที่มีประโยชนและคุณภาพที่ดีตอไป 

 

2. วิธีการทดลอง 

 

แกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยบิสมัทออกไซด สูตร (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 (เม่ือ X เทากับ 5, 

10, 15, 20 และ 25 เปอรเซ็นโดยโมล) ดวยเทคนิคการหลอมแกวที่อุณหภูมิสูงและทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว (Melt 

Quenching Technique) ถูกเตรียมขึ้นจากสารเคมี ดังน้ี คือ ZnO, B2O3, TeO2 และ Bi2O3 ตอมาทําการบดสารเคมีทั้งหมด

ใหเขากันจนเปนเน้ือเดียวกันดวยโกรงบดสาร จากน้ันคํานวณสารเคมีที่ใชในการหลอมแกวเปน 15 กรัม บรรจุในเบาหลอม 

อะลูมินา และนําเขาเตาเผาไฟฟาที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 1.5 ชั่วโมง แลวนําตัวอยางแกวที่ไดเขาเตา

อบ เพื่ออบไลความเครียดของแกวที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส เปนเวลานาน 3 ชั่วโมง โดยปลอยใหเย็นตัวลงที่

อุณหภูมิหอง ขั้นตอนสุดทายของการเตรียมแกวตัวอยาง คือการนําไปตัดและขัดใหมีขนาด 1.0 ซม. x 1.5 ซม. x 0.3 ซม. 

สําหรับวิเคราะหสมบัติการดูดกลืนแสงโดยใชเครื่องยูวี-วิสเนียรไออารสเปกโทรโฟโตมิเตอร (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 เม่ือเพิ่มปริมาณความเขมขนของ 

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 

คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคาลดลง ชวงที่สองที่ความเขมขนของ Bi2O3 10 ถึง 25 เปอรเซ็นตโมล คาปริมาตรเชิงโมลจะมีคา

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 

  

ผลการศึกษาสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยความเขมขนของ Bi2O3 ที่แตกตางกัน

ตั้งแต 5 ถึง 25 เปอรเซนตโมล สเปกตรัมการดูดกลืนแสงถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 400 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยูในชวง 

UV-VIS-NIR ที่อุณหภูมิหอง แสดงดังรูปที่ 3 พบวาตําแหนงของการดูดกลืนแสง (Absorption Edge) มีการเล่ือนตําแหนงจาก 

421 ไปยัง 455 นาโนเมตร ตามปริมาณการเติม Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น คือ 5 ถึง 25 เปอรเซ็นตโมล แสดงใหเห็นวา การเล่ือน

ตําแหนงของขอบการดูดกลืนไปยังความยาวคล่ืนที่สูงขึ้นตามปริมาณการเติม Bi2O3 และอะตอมจับกันแบบ NBO (Non-

Bridging Oxygen) โดยการเล่ือนของตําแหนงขอบดูดกลืนของตําแหนงขอบการดูดกลืน จะสงผลใหการจับกันของอะตอม          

B-O-B แบบ BO (Bridging Oxygen) ลดลง เปนผลของการเติม Bi2O3 ลงไปในแกวซ่ึงอะตอมของ 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 สเปกตรัมการลูมิเนสเซนซถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 500 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาว

คล่ืนที่ใชระตุน คือ 320 นาโนเมตร แหลงกําเนิดแสงคือหลอดไฟแฟลช (Xenon Flash Lamp) แสดงดังรูปที่ 4 พบวา

สามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม 1 พีค ในชวง VIS โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 602 นาโนเมตร โดนสอดคลองกับรูปแบบ
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ระดับพลังงานของ Bi3+ แสดงในรูปที่ 5 จากรูปจะแสดงไดอะแกรมของระดับพลังงานไอออน Bi3+ ที่ กระตุนแสง เปลงแสง 

และการปลอยพลังงานในรูปของความรอน (Nonradiative) เม่ือไอออนของ Bi3+ ถูกกระตุนที่ระดับพลังงานตาง ๆ 
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รูปที่ 4 สเปกตรัมการเปลงแสงของแกว (55-x)TeO2 - 30B2O3 -15ZnO -xBi2O3 

โดยทําการเปล่ียนแปลงปริมาณความเขมขนของ Bi2O3 แตกตางกัน 

 

 
 

รูปที่ 5 ไดอะแกรมระดับพลังงานสําหรับการดูดกลืนแสง และสเปกตรัมการเปลงแสงของ Bi
3+ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

 จาการศึกษาแกวซิงคบอโรเทลลูไรทที่เจือดวยบิสมัทออกไซด พบวาคาความหนาแนนมีคาเพิ่มขึ้น เม่ือเพิ่มปริมาณ

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

บันทึกในชวงความยาวคล่ืน 400 ถึง 1,100 นาโนเมตร อยูในชวง UV-VIS-NIR ที่อุณหภูมิหอง พบวาตําแหนงของการดูดกลืน

แสง (Absorption Edge) มีการเล่ือนตําแหนงจาก 421 ไปยัง 455 นาโนเมตร ตามปริมาณการเติม Bi2O3 ที่เพิ่มขึ้น และผล

ของสเปกตรัมการลูมิเนสเซนซถูกบันทึกในชวงความยาวคล่ืน 500 ถึง 700 นาโนเมตร ความยาวคล่ืนที่ใชกระตุน คือ 320        
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นาโนเมตร พบวาสามารถสังเกตเห็นสเปกตรัม 1 พีค ในชวง VIS โดยการเปลงแสงที่ความยาวคล่ืน 602 นาโนเมตร 

(3P1
1S0 ) 
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