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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีไดทําการเตรียมแกวบอโรซิลิเกตโดยวิธีการหลอมแลวทําใหเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว จากน้ันศึกษาสมบัติทาง

กายภาพและสมบัติทางแสงของแกวตัวอยาง โดยแกวถูกเตรียมในอัตราสวน 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3 : 

6.3CaO:20Na2O ที่เติม Nd2O3:V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล 

แทนที่ปริมาณความเขมขนของ SiO2 ผลที่ไดพบวาแกวตัวอยางแกวที่มีสีออกไปทางโทนมวง โดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขน

ของ V2O5 ที่เพิ่มมากขึ้น มีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงอยูในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 

690, 745, 810 และ 880 nm จากเครื่อง ยูวี – วิสิเบิล สเปกโตรโฟโตมิเตอร สวนคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหมีแนวโนม

ไมชัดเจน ซ่ึงคาความหนาแนนมีคาอยูในชวง 1.5613 ถึง 1.5665 และคาดรรชนีหักเหอยูในชวง 1.5314 ถึง 1.5446 นอกจากน้ี

ยังไดทําการวัดคาโคออดิเนตสีในระบบ CIE L*a*b* 

 

คําสําคัญ: แกวบอโรซิลิเกต  คุณสมบัติทางแสง  Nd2O3 

 

Abstract 

 

In this work, the physical and optical properties of borosilicate glasses doped with Nd2O3 : V2O5 

concentration proportion of 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 and 1.5:0.5 mol% have been investigated. 

The glass samples were prepared by the normal melt-quench technique. The results show that, no significant 

change in the density and refractive index values with increasing V2O5 content. The optical absorption 

spectra of glass samples were measured by UV-visible spectrophotometer in the wavelength range 300-

900 nm. The absorption peaks locate around 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 690, 745, 810 and 880 nm 

and produce the violet color. The color of glasses were also measured in CIE L* a* b* system. 
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1. บทนํา 

 

 แกวบอโรซิลิเกต (borosilicate glass) เปนแกวที่มีสวนผสมของซิลิกอนไดออกไซด (SiO2) และ โบรอนออกไซด 

(B2O3) นิยมเรียกวาแกวไพเรก (Pyrex) มีคาสัมประสิทธ์ิการขยายตัวเน่ืองจากความรอนต่ํา  ทนตอการเปล่ียนแปลงความรอน 

เม่ือใชงานที่อุณหภูมิสูงแลวรูปรางของแกวจะไมเปล่ียนแปลง และยังทนตอการกัดกรอนของสารเคมีตางๆ ไดหลายชนิด 

รวมทั้งสารละลายเบสดวย  แกวประเภทน้ีเหมาะสําหรับทําเครื่องแกววิทยาศาสตร  หรือทําภาชนะแกวสําหรับใชในเตา

ไมโครเวฟ  เปนตน   

แตอยางไรก็ตามมีการพัฒนาการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาใหแกแกวบอโรซิลิเกตโดยการเติมธาตุทรานซิชันซ่ึงโลหะ

ทรานซิชันมีบทบาทสําคัญตอคุณสมบัติการเกิดสีเกิดจากการดูดกลืนแสงของสารที่ทําใหเกิดสี (coloring agent ) ที่อยูในเน้ือแกว 

การดูดกลืนแสงชวงคล่ืนใดชวงหน่ึงของแกวขึ้นอยูกับชนิดของสารเคมีสารที่ทําใหเกิดสี ซ่ึงเปนออกไซดของโลหะทรานซิชั่น 

โดยเฉพาะโลหะแถวแรก เชน Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni และ Cu สีของออกไซดของโลหะเหลาน้ีเกิดจากออกซิเดชันสเตต

ของโลหะอิออน เชน ออกไซดของโครเมียม จะมีสีตางๆ กัน จากสีเขียวถึงสีสม เม่ือ Cr มีออกซิเดชันสเตท +3 ถึง +6 การที่

โลหะจะมีเลขออกซิเดชันสเตทเทาใดก็ขึ้นอยูกับอัตราสวนของออกไซดเบส (Cr2O3) ตอ ออกไซดกรดในเน้ือแกว และขึ้นอยูกับ

ธรรมชาติของเน้ือแกววาจะมีฤทธ์ิเปนกรดหรือเบส จากที่ไดกลาวมาไดเติมธาตุโลหะทรานซิชัน และธาตุหายาก Nd2O3 : V2O5 

นีโอดีเมียม เปล่ียนเปนสีมวงเน่ืองจากการดูดกลืนของแสงสีเหลืองละสีเขียวออน นีโอดีเมียมไดมากจาก Nd2O3 วาเนเดียม 

(Vanadium) เปนธาตุโลหะทรานซิชั่น มีจุดเดือด 3407 °C จุดหลอมเหลว  1910 °C ความหนาแนน 6.11 กรัมตอลูกบาศก

เซนติเมตร  และมีเลขออกซิเดชันมากกวาหน่ึงคา คือ +2, +3, +4, +5 V4+ จะมีความเสถียรมากที่สุด  V2+ เปนตัวรีดิวซที่รุนแรง 

และถูกออกซิไดสงาย จะเปน +3 +4  ธาตุวาเนเดียม ถูกรีดิวซดวย  H2 หรือ CO จะได V3+ และการใหสีของเลขออกชิเดชัน

ในแตละคาพบวา V2+ จะใหสีมวงออน V3+ จะใหสีเขียว (Ori et al., 2011: 2571) การศึกษาการเกิดสีในแกวของวานาเดียม

เปนเรื่องที่นาสนใจเปนอยางมาก โดยในงานวิจัยน้ีไดศึกษาการเกิดสีของวานาเดียมผสมกับสีนีโอดีเมียม ในแกวบอโรซิลิเกตที่

ความเขมขนตางๆ 

  

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในงานวิจัยน้ีไดทําการเตรียมการหลอมแกว ในสูตร 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3:6.3CaO:20Na2O 

ที่เติม Nd2O3 : V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล โดยแทนที่

ปริมาณความเขมขนของ SiO2 นําสวนผสมที่เตรียมไวใสในเบาหลอมและนําเขาเตาไฟฟาโดยหลอมที่อุณหภูมิ 1200 องศา

เซลเซียส โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 4.87 องศาเซลเซียสตอนาท ีและคางของอุณหภูมิไว 3 ชั่วโมง เม่ือครบตามเวลา

ที่กําหนด นําเบาหลอมออกจากเตาอุณหภูมิสูง เพื่อทําใหแกวเหลวไดเย็นตัวลงอยางรวดเร็ว และเทนํ้าแกวลงบนแมพิมพ

เหล็กกลาไรสนิม เพื่อขึ้นรูปแกว จากน้ันนําแกวที่ไดไปอบที่อุณหภูมิสูงสุดที่ 500 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง จากน้ันปดเตา

อบใหความรอนลดลงจนถึงอุณหภูมิหอง จึงนําแกวออกจากเตาไปวัดคุณสมบัติแกวทางวิทยาศาสตรดวยเครื่องมือชนิดตางๆ  

 

3. ผลการวิจัย 

 

จากการหลอมแกวบอโรซิลิเกต ในสูตร 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3 :6.3CaO:20Na2O ที่เติม 

Nd2O3 : V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล โดยแทนที่ปริมาณ

ความเขมขนของ SiO2 พบวาแกวตัวอยางทีไ่มไดไดเติม V2O5 จะไดแกวที่มีลักษณะใสมี  สีโทนมวง และเม่ือเติม V2O5 จะได

แกวที่มีสีออกไปทางโทนมวง โดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ V2O5 ที่เพิ่มขึ้น แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 
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รูปภาพที่ 1 แสดงลักษณะของแกวตัวอยางที่เติม Nd2O3 : V2O5ที่ความเขมขนตางๆ 

 

จากการวิเคราะหหาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางที่เติม Nd2O : V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 

1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบวาคาความหนาแนนของแกวตัวอยางไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเม่ือปริมาณ

ความเขมขน  V2O5  เพิ่มขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 2.8606 ถึง  2.8860 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร โดย Nd2O : V2O5 ที่

สัดสวนความเขมขน 1.5:0.0 เปอรเซ็นตโดยโมล มีคาความหนาแนนสูงสุด และ ที่ที่สัดสวนความเขมขน 1.5:0.4 เปอรเซ็นต

โดยโมล มีคาความหนาแนนนอยสุด สวนคาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเม่ือปริมาณความเขมขนของ 

V2O5 เพิ่มขึ้น โดยมีคาอยูระหวาง 1.5613 ถึง 1.5665 โดย Nd2O : V2O5 ที่สัดสวนความเขมขน 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล 

มีคาความหนาแนนสูงสุด และ ที่ที่สัดสวนความเขมขน 1.5:0.1 เปอรเซ็นตโดยโมล มีคาความหนาแนนนอยสุด แสดงดัง

รูปภาพที่ 2 และ 3 ตามลําดับ  

 

   
        รูปภาพที่ 2 ความหนาแนนของแกวตัวอยางที่                      รูปภาพที่ 3 คาดรรชนีหักเหของแกวตัวอยางที่ 

            เติม Nd2O3 : V2O5 ที่ความเขมขนตางๆ                              เติม Nd2O3 : V2O5 ที่ความเขมขนตางๆ 

 

จากการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 300 – 900 นาโนเมตร ของแกวตัวอยางที่เติม Nd2O3 : 

V2O5  ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบคาการดูดกลืนแสงสูงสุดจะ

อยูในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 690, 745, 810 และ 880 นาโนเมตร ที่สัดสวน

ความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 เทากับ 1.5:0.0 และพบวาคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 350 นาโนเมตร 

หายไปเม่ือสัดสวนความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 เพิ่มขึ้นตั้งแต 1.5:0.1 เปอรเซ็นตโดยโมล ขึ้นไป แสดงดังรูปที่ 4 โดย

สเปกตรัมการดูดกลืนแสงดังกลาวเปนชวงการดูดกลืนอยูชวงการดูดกลืนแสงสีมวง สีนํ้าเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และ สีแดง 

ทําใหมองเห็นแกวเปนสีโทนมวงออน และเขมขึ้นตามสัดสวนความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 ตั้งแต 1.5:0.0 เปอรเซ็นตโดย

โมล ตามลําดับ ขณะที่ผลการวิเคราะหสีในระบบ CIE L*a*b* พบวาแนวโนมการเกิดสีของแกวตัวอยางจะมีคาความสวาง (L*) 

จะมีคาอยูระหวาง 61.3958 ถึง 69.2907  คา (a*) จะมีคาอยูระหวาง -5.5458 ถึง –0.2296 สวน (b*) อยูระหวาง 5.6725 
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ถึง 48.3240 และสีที่เกิดจะมีสีตั้งแตมวงออนและเพิ่มสูงขึ้นตามแนวแกน  L คือไปในทิศทางของสีมวงแกมนํ้าเงินตามปริมาณ

ความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5  ที่เพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังแสดงในรูปภาพที่ 5  

  

                
รูปที่ภาพ 4 คาการดูดกลืนแสงของแกวตัวอยาง ใน                  รูปภาพที่ 5 คาสีในระบบ CIE L*a*b* ของแกว 

         ชวงความยาวคล่ืน 300-1100 นาโนเมตร                         ที่เติม Nd2O3 : V2O5 ที่ความเขมขนตางๆ 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการทดลองหลอมแกวในสูตร 53.5SiO2:1Al2O3:13B2O3:4.5BaO:0.2Sb2O3 :6.3CaO:20Na2O ที่เติม Nd2O3 : 

V2O5 ในสัดสวน 1.5:0.0, 1.5:0.1, 1.5:0.2, 1.5:0.3, 1.5:0.4 และ 1.5:0.5 เปอรเซ็นตโดยโมล พบวาแกวที่ไดมีสีสีออกไปทาง

โทนมวง โดยจะมีสีเขมขึ้นตามความเขมขนของ V2O5 ที่เพิ่มขึ้น ผลการวิเคราะหหาคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหของ

แกวตัวอยาง พบวาคาความหนาแนนและคาดรรชนีหักเหไมมีแนวโนมที่ชัดเจนเม่ือปริมาณความเขมขนของ V2O5 เพิ่มขึ้น 

สวนผลการวิเคราะหคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 300-1100 นาโนเมตร ของแกวตัวอยาง พบวาพีคของคาการ

ดูดกลืนแสงสูงสุดอยูในชวงความยาวคล่ืนประมาณ 350, 425, 475, 525, 580, 590, 640, 690, 745, 810 และ 880 นาโน

เมตร โดยสเปกตรัมการดูดกลืนจะมีความเขมขนเพิ่มสูงขึ้นตามตามสัดสวนความเขมขนของ Nd2O3 : V2O5 ตั้งแต 1.5:0.0 

เปอรเซ็นตโมล ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับคาสีในระบบ CIE L*a*b* 
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