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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคอในการเตรียมแบเรียมซีเรตเพ์
ร์ฟสไกตอด้วยกระบวนการขัน้ ต์นเดียวจากสารประก์บ
เชิงซ้์นซึ่งเตรียมได้จากเกลื์ข์งโลหะแบเรียม แบเรียมไนเตรต (
หรื์แบเรียมคารอบ์เนต)ซีเรียมไนเตรทและไตรเ์ทาน์ลามีน
สารประก์บเชิงซ้์นจะนาไปใช้เป็นสารพรีเค์เซ์รอในการ
เตรียมแบเรียมซีเรตที่บริสุทธิ์โดยผ่านการเผาที่์ุณหภูมิ 950 ์งศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง น์กจากนี้สารประก์บเชิงซ้์นยัง
สามารถนามาเจื์โลหะสตร์นเทียม แซมาเรียมและแกโดลิเนียม
เพื่์เตรียมเป็นแบเรียมซีเรตที่ผ่านการเจื์โลหะ์ัตราส่วนร้์ยละ
10 และ 20 โดยโมลจะไม่มีผลต่์โครงสร้างข์งแบเรียมซีเรตเพ์
ร์ฟสไกตอ
คาสาคัญ:กระบวนการขั้นต์นเดียว, แบเรียมซีเรต, เพ์ร์ฟสไกตอ

Abstract
This research was objected to prepare barium cerate
perovskite via One Pot Process from complexes which were
prepared from barium salts (barium nitrate or barium carbonate),
cerium nitrate and triethanolamine. The complexes were used as
the precursors for preparing the pure barium cerates by
calcinating at 950oC for 2 h. In addition, the complexes could be
doped with strontrium samarium and gadolinium for preparing
doped barium cerates. Doped nickel, cobalt and strontrium at
10% and 20% by mole did not show any effect to barium cerates
perovskite structure.

Keywords: one pot process, barium cerates, perovskite

เซลลอเชื้์เพลิงถูกค้นคว้าและพัฒนาเพื่์เป็นแหล่งพลังงาน
ใหม่ทดแทนพลังงานเชื้์เพลิง จากถ่านหิน ปิโตรเลียม และแก๊ส
ธรรมชาติที่มี์ยู่์ย่างจากั ด โดยเป็นทางเลื์กข์งแหล่งพลังงาน
ใหม่ ที่ยั ง มี การศึ กษาและพั ฒนา์ย่ างต่ ์ เนื่ ์ ง พลั ง งานที่ ได้ จาก
เซลลอเชื้ ์เพลิงเกิด จากการเปลี่ ยนพลัง งานเคมี ข์งเชื้ ์เพลิง เช่ น
แก๊สไฮโดรเจน แก๊สธรรมชาติ มีเทน เมทาน์ล และแก๊สจากถ่าน
หิน โดยเปลี่ยนขบวนการทางเคมีไฟฟ้าไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
โดยตรง ซึ่งการเกิดมลพิษจากเซลลอเชื้์เพลิงนี้น้์ยมากเมื่์เทียบกับ
การใช้พลังงานจากแหล่ง์ื่น
์งคอ ป ระก์บหลั ก ข์งเซลลอ เ ชื้ ์ เพลิ ง ประก์บด้ วยขั้ ว
์ิเล็กโทรด (Electrode) ส์งขั้ว คื์ แคโทด (Cathode) และแ์โนด
(Anode) คั่น ด้วย์ิเ ล็ก โทรไลตอ (Electrolyte) มีก ารเติมเชื้์ เพลิ ง
เช่น แก๊สไฮโดรเจนเข้าไปที่แ์โนด ในขณะที่แก๊ส์์กซิเจนจาก
์ากาศจะผ่านเข้าไปในเซลลอเชื้์เพลิงที่แคโทด เมื่์มีตัวเร่งปฏิกิริยา
แก๊สไฮโดรเจน (H2) จะถูก์์กซิไดซอให้แตกตัว์์กเป็นโปรต์น
(H+) และ์ิเล็กตร์น ซึ่ง์ิเล็กตร์นจะเคลื่์นที่ผ่านวงจรภายน์ก
ให้ ก ระแสไฟฟ้ า ์์กมาและวิ่ ง ไปยั ง แคโทดเพื่ ์ รี ดิ ว ซอ แ ก๊ ส
์์กซิเจนให้ เป็น ์์กซิเจนไ์์์น (O2-) และเคลื่์ นที่ผ่าน์ิ เล็ ก
โทรไลตอ ไ ปยั ง แ์โทด ในขณะที่ ใ นที่ สุ ด เมื่ ์ โปรต์นและ
์์กซิเจนไ์์์นรวมตัวกันจะได้ผลผลิตเป็นน้าบริสุทธิ์ที่แ ์โทด
พร้์มกับให้ความร้์น์์กมาด้วย
์ิ เ ล็ ก โทรไลตอ ที่ ดี สาหรั บ เซลลอ เ ชื้ ์ เพลิ ง ชนิ ด ์์กไซดอ
ข์งแข็ง (Solid Oxide Fuel Cell, SOFC) ต้์งเป็นวัสดุที่มีสมบัติ
หลายประการ ในขณะนี้สารที่ใช้เป็น์ิเล็กโทรไลตอที่ได้รับความ
นิยมใช้มากสาหรับเซลลอเชื้์เพลิงชนิดนี้คื์ ยีทเทียมสเตบิไลซอเซ์
โครเนีย (Yttrium-stabilized Zirconia, YSZ) เนื่์งจากการเคลื่์นที่
ข์ง์์กซิเจนไ์์์นผ่านยีทเที ยมสเตบิไลซอเซ์โครเนีย ที่เป็น ์ิ
เล็กโทรไลตอ จาเป็นต้์งถูกกระตุ้นด้วยพลังงานสูงมาก ส่งผลให้
เซลลอเชื้์เพลิงต้์งทางานที่์ุณหภูมิสูง ถ้าสามารถหาวัสดุทดแทน
ที่ทางานได้ที่์ุณ หภูมิต่า จะลดต้นทุน ข์ง์ิเล็ก โทรดและวัสดุ ที่

เป็นตัวเชื่์มต่์ข์งเซลลอเข้าด้วยกัน ทาให้มีการวิจัยเพื่์มุ่งเน้นหา
แนวทางที่ทาให้เซลลอเชื้์เพลิง ชนิดข์งแข็ง์์กไซดอ ทางานได้ที่
์ุณหภูมิต่าลง ซึ่ง์าจทาได้โดยการใช้์ิเล็กโทรไลตอข์งแข็งชนิด
์ื่น
สารเซรามิกสอแบเรียมซีเรต (Barium cerate, BaCeO3 )
มีโครงสร้างเป็นแบบเพ์ร์ฟสไกตอที่มีสมบัติสามารถนาไฟฟ้าได้
คล้ายกันกับยี ทเทียมสเตบิ ไลซอเซ์โครเนียซึ่งเป็นวั สดุที่ใช้เป็น ์ิ
เล็ ก โทรไลตอ ในเซลลอ เ ชื้ ์ เพลิ ง ชนิ ด ข์งแข็ ง ์์กไซดอ จาก
โครงสร้ า งที่ ค ล้ า ยกั น นี้ ท าให้ ง านวิ จัย มี วัต ถุ ป ระสงคอ ในการใช้
แบเรีย มซีเรต เพื่์ เป็นทางเลื์ กหนึ่งในการใช้งานเป็น ์ิเ ล็กโทร
ไลตอในเซลลอเชื้์เพลิงชนิดข์งแข็ง์์กไซดอ เพื่์นามาใช้ทดแทน
ยีทเทีย มสเตบิไ ลซอ เซ์โครเนี ย ซึ่ งนิ ยมใช้ กัน ์ย่ างแพร่ห ลายใน
ปัจจุ บันแต่มีราคาแพง และ์ุณ หภู มิในการเริ่ มท างานที่ สูงท าให้
ต้์งสิ้นเปลื์งพลังงานมากในการทาระบบมี์ุณหภูมิสูงพร้์มจะ
ทางาน ซึ่งเป็นข้์เสียข์งยีทเทียมสเตบิไลซอเซ์โครเนีย
ปัจจุ บัน นี้มีกระบวนการทางเคมีมากมาย ที่ ใช้ ในการ
เตรียมสารประก์บแบเรียม แต่์ย่างไรก็ตาม ปัญหาทางด้านราคา
ข์งสารตั้งต้น ความบริสุทธิ์ ความเป็นเนื้์เดียวกันและ์ุณหภูมิสูง
ที่ใช้ ในการเตรีย มสารประก์บเชิ ง ซ้ ์น ยั ง เป็น ์ุ ป สรรคสาคั ญ
สาหรับวิธีดังกล่าว สาหรับงานวิจัยนี้ ได้นากระบวนการขั้นต์น
เดี ย ว (One pot process) เข้ า มาประยุ ก ตอ ใ ช้ ใ นการเตรี ย ม
สารประก์บเชิงซ้์นดังกล่าว
กระบวนการขัน้ ต์นเดียวเป็นกระบวนการสังเคราะหอที่พัฒนามา
จากกระบวนการเตรียมแบบดั้งเดิม ซึ่งกระบวนการขัน้ ต์นเดียว
นี้มีประโยชนอทางด้านการเตรียมที่มีขั้นต์นไม่ยุ่งยาก เครื่์งมื์ที่
ใช้หาง่ายและมีราคาไม่สูงมากนัก
์ีกทั้งวิธีการนี้ยงั สามารถ
เตรียมสารประก์บเชิงซ้์น ที่มีความบริสุทธิ์สูงรวมถึงราคาข์ง
สารเคมีและวัสดุที่ใช้ในการเตรียมสารประก์บเชิงซ้์นนี้มีราคา
ไม่สูงมากนัก

2. วิธีการทดลอง
2.1 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของแบเรียมซีเรตโดย
กระบวนการขัน้ ตอนเดียว
2.1.1

การสังเคราะหอสารประก์บเชิงซ้์นจากแบเรียมไน
เตรทและซีเรียมไนเตรท
การสังเคราะหอสารประก์บเชิงซ้์นแบเรียมซีเรตด้วย
กระบวนการขัน้ ต์นเดียว ทาได้โดยการทาปฏิกริ ิยากันข์งสารตัง้
ต้นคื์ แบเรียมไนเตรทและซีเรียมไนเตรท โดยมีสารไตรเ์ทาน์
ลามีนและสารเ์ทิลนี ไกลค์ลทาหน้าที่เป็นลิแกนดอและตัวทา
ละลายตามสมการที่ 1
Ba(NO3)2 + Ce(NO3)3 + 3TEA + xEG
Metal Complex

จากนั้นนาผลิตภัณฑอที่ได้ไปทดส์บด้วยเทคนิค์ินฟราเรดสเปก
โตรโฟโตมิเต์รอ(Fourier Transform Infrared Spectrophotometer,
FTIR)และศึกษาสมบัติทางความร้์นโดยเทคนิคการวิเคราะหอทาง
ความร้์น (Thermo gravimetric Analysis, TGA)
2.1.2

สังเคราะหอสารประก์บเชิงซ้์นจากแบเรียม
คารอบ์เนตและซีเรียมไนเตรท
ทาการทดล์งสังเคราะหอสารประก์บเชิงซ้์นแบเรียม
ซีเรตด้วยกระบวนการขัน้ ต์นเดียว จากการทาปฏิกริ ิยากันข์ง
แบเรียมคารอบ์เนตและซีเรียมไนเตรท โดยมีสารไตรเ์ทาน์ลา
มีนเป็นลิแกนดอ โดยไม่มีการใส่ตัวทาละลายตามสมการที่ 2
BaCO3 + Ce(NO3)3 + 30TEA
Metal Complex
จากนั้นนาผลิตภัณฑอที่ได้ไปทดส์บด้วยเทคนิค
์ินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเต์รอ(Fourier Transform Infrared
Spectrophotometer, FTIR)และศึกษาสมบัติทางความร้์นโดย
เทคนิคการวิเคราะหอทางความร้์น (Thermo gravimetric Analysis,
TGA)

2.2 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของแบเรียมซีเรตโดย
กระบวนการขัน้ ตอนเดียวที่มีการเจือโลหะแทนตาแหน่งของ
แบเรียม
การสังเคราะหอสารประก์บเชิงซ้์นข์งแบเรียมซีเรตจาก
แบเรียมคารอบ์เนตและซีเรียมไนเตรทที่มีการเจื์ด้วยสทร์น
เทียม (Strontium, Sr) ร้์ยละ 10 และ 20โดยโมล
0.9 BaCO3+0.1 Sr(NO3)2+Ce(NO3)3+30 TEA
Metal Complex
0.8 BaCO3+0.2 Sr(NO3)2+Ce(NO3)3+30 TEA
Metal Complex
การสังเคราะหอสารประก์บเชิงซ้์นข์งแบเรียมซีเรต
จากแบเรียมคารอบ์เนตและซีเรียมไนเตรทที่มีการเจื์ด้วย
ซาแมเรียม (Samarium, Sm) ร้์ยละ 10 และ 20 โดยโมล
0.9 BaCO3+0.1Sm(NO3)3+Ce(NO3)3+30 TEA
Metal Complex
0.8 BaCO3+0.2Sm(NO3)3+Ce(NO3)3+30 TEA
Metal Complex
การสังเคราะหอสารประก์บเชิงซ้์นข์งแบเรียมซีเรต
จากแบเรียมคารอบ์เนตและซีเรียมไนเตรทที่มีการเจื์ด้วย
แกโดลิเนียม (Gadolinium, Gd) ร้์ยละ 10 และ 20 โดยโมล
0.9 BaCO3+0.1Gd(NO3)3+Ce(NO3)3+30 TEA
Metal Complex
0.8 BaCO3+0.2Gd(NO3)3+Ce(NO3)3+30 TEA
Metal Complex

2.3 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของแบเรียมซีเรตโดย
กระบวนการขัน้ ตอนเดียวที่มีการเจือโลหะแทนตาแหน่งของ
ซีเรียม

3.2 การวิเคราะห์สูตรโครงสร้างด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานฟอร์ม
อินฟาเรดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ของสารประกอบเชิงซ้อนของ
แบเรียมซีเรตจากแบเรียมไนเตรทและแบเรียมคาร์บอเนต

การสังเคราะหอสารประก์บเชิงซ้์นข์งแบเรียมซีเรตจาก
แบเรียมคารอบ์เนตและซีเรียมไนเตรทที่มีการเจื์ด้วยซาแมเรียม
(Samarium, Sm) ร้์ยละ 10 โดยโมล
BaCO3+0.1Sm(NO3)3+0.9Ce(NO3)3+30 TEA
Metal Complex
การสังเคราะหอสารประก์บเชิงซ้์นข์งแบเรียมซีเร
ตจากแบเรียมคารอบ์เนตและซีเรียมไนเตรทที่มกี ารเจื์ด้วย
แกโดลิเนียม (Gadolinium, Gd) ร้์ยละ 10 โดยโมล
BaCO3+0.1Gd(NO3)3+0.9Ce(NO3)3+30 TEA
Metal Complex

2.4 การเตรียมผงเซรามิกส์แบเรียมซีเรตจากกระบวนการเผา
นาสารประก์บเชิงซ้์นที่ได้มาเผาที่์ุณหภูมิที่คาดว่า
เหมาะสมจากผลข์งการวิเคราะหอทางความร้์น โดยให้ความร้์น
เพิ่มขึ้น์ย่างสม่าเสม์ 3.5 ์งศาเซลเซียสต่์นาทีที่์ุณหภูมิและ
เวลาที่แตกต่างกัน
1. ์ุณหภูมิ 800 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
2. ์ุณหภูมิ 850 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
3. ์ุณหภูมิ 900 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
4. ์ุณหภูมิ 900 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง
5. ์ุณหภูมิ 950 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
6. ์ุณหภูมิ 1,000 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
7. ์ุณหภูมิ 1,100 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ทาการศึกษาโครงสร้างผลึกแบเรียมซีเรตด้วยเทคนิคการ
เลี้ยวเบนข์งรังสีเ์็กซอเพื่์ยืนยันสารผลิตภัณฑอกับไฟลอมาตรฐาน
JCPDS ซึ่งตรงกับสารเซรามิกสอแบเรียมซีเรต หมายเลข 01-0898271 โดยทาการวัดที่ 2Theta ตั้งแต่ 10 จนถึง 90 ์งศา

3. ผลการทดลองและอภิปรายผล
3.1 การสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของแบเรียมซีเรตโดย
กระบวนการขัน้ ตอนเดียวทั้งที่มีการเจือโลหะและไม่มีการเจือ
โลหะ
เมื่์นาสารตั้งต้นทั้งหมดมาผสมรวมกันจะได้สารละลาย
ขุ่นสีขาวเหลื์ง เมื่์เกิดปฏิกริ ิยาเสร็จสมบูรณอจะได้สารผลิตภัณฑอ
เป็นสารประก์บเชิงซ้์นข์งแบเรียมซีเรตที่มีลักษณะเป็นข์ง
เหลวเหนียวข้น มีสีน้าตาลดา
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รูปที่ 3.2.1 FTIR สเปกตรัมสารประก์บเชิงซ้์นแบเรียมซีเรตจากแบเรียมไนเต
รทและซีเรียมไนเตรท
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รูปที่ 3.2.2 FTIR สเปกตรัมสารประก์บเชิงซ้์นแบเรียมซีเรตจากแบเรียม
คารอบ์เนตและซีเรียมไนเตรท

นาสารประก์บเชิงซ้์นแบเรียมซีเรตมาการวิเคราะหอ
สูตรโครงสร้างด้วยเทคนิค์ินฟราเรดสเปกโตรโฟโตมิเต์รอ จาก
รูปที่ 3.2.1 และ 3.2.2 พบว่าสารประก์บเชิงซ้์นมีการดูดกลืนที่
ช่วงประมาณ 500-700 cm-1 แสดงว่ามีพันธะระหว่างโลหะกับ
์์กซิเจน ช่วงการดูดกลืน 820 – 880 cm-1 แสดงถึงโหมดการสัน่
ข์ง Ce-O และการดูดกลืนที่ 1,000-1,100 cm-1 แสดงถึงโหมด
การสั่นข์ง Ba-O ช่วงการดูดกลืนที่ 1200-1300 cm-1 แสดงถึง
โหมดการสั่นชนิด C-H bending ช่วงการดูดกลืน 2800 cm-1 –
2900 cm-1 แสดงถึงโหมดการสั่นชนิด C-H stretching และการ
ดูดกลืนที่ 3356.14 cm-1 แสดงว่ามีหมู่ฟังกอชันไฮดร์กซิล
(hydroxyl) จากตัวทาละลายเมททาน์ลจากตัวทาละลายเมททา
น์ลหรื์เ์ทิลนี ไกลค์ล จากผลการวิเคราะหอแสดงให้เห็นว่า
สารประก์บเชิงซ้์นที่เกิดขึ้นมีหมู่ Ba-O, Ce-O, OH และ C-H
เป็น์งคอประก์บ
3.3 การศึกษาสมบัติทางความร้อนเพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมใน
การเตรียมผงเซรามิกส์แบเรียมซีเรตโดยเทคนิคการวิเคราะห์ทาง
ความร้อน (Thermo gravimetric Analysis, TGA)

Weight %

รูปที่ 3.4.1 รูปแบบการเลี้ยวเบนข์งรังสีเ์็กซอข์งแบเรียมซีเร
ตจากสารประก์บแบเรียมไนเตรท (ก) แบเรียมซีเรตมาตรฐาน
JCPDS หมายเลข 01-089-8271 (ข) เผาที่์ุณหภูมิ 850 ์งศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ค) เผาที่์ุณหภูมิ 900 ์งศาเซลเซียส
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง (ง) เผาที่์ุณหภูมิ 950 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา
2 ชั่วโมง (จ) ์ุณหภูมิ 1,000 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ฉ)
เผาที่์ุณหภูมิ 1,100 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

Temperature (°C)

รูปที่ 3.3 เท์รอโมแกรมข์งสารประก์บเชิงซ้์นแบเรียมซีเรต

จากแผนภาพแสดงผลการวิเคราะหอทางความร้์นเพื่์หา
์ุณหภูมิที่เหมาะสมในการเตรียมผงเซรามิกสอแบเรียมซีเรต จาก
สารประก์บเชิงซ้์นข์งแบเรียมซีเรตทีไ่ ด้จากสารตั้งต้นแบเรียม
คารอบ์เนตและซีเรียมไนเตรท การสูญเสียมวล แบ่ง์์กเป็น 3
ช่วง คื์ในช่วง์ุณหภูมิ 80 ถึง 250 ์งศาเซลเซียส มีน้าหนักที่
สูญเสียซึ่งเป็นน้าหนักข์งน้าและตัวทาละลาย มีน้าหนักข์งสาร
ที่เหลื์์ยู่ประมาณร้์ยละ 34.64 และในช่วงที่ 2 ที่์ุณหภูมิ 250
ถึง 330 ์งศาเซลเซียส มีน้าหนักที่สูญเสียซึ่งเป็นน้าหนักข์ง
สาร์ินทรียอที่มาจากตัวทาละลายและสารตั้งต้นที่เหลื์จากการทา
ปฏิกิรยิ าจึงมีน้าหนักข์งสารที่เหลื์์ยู่ประมาณร้์ยละ 20.02
และในช่วง์ุณหภูมิ 330 ถึง 650 ์งศาเซลเซียส มีน้าหนักข์งสาร
ที่เหลื์์ยูร่ ้์ยละ 3.32 ซึ่งเป็นน้าหนักข์งเฟสเซรามิกสอที่เกิดขึ้น
ซึ่งถื์ว่ามีค่าค่์นข้างน้์ยเนื์่ งจากสารพรีเค์รอเซ์รอมี
ส่วนประก์บข์งตัวทาละลายปน์ยู่มาก ส่งผลให้เหลื์ปริมาณ
ข์งสารเซรามิกสอที่เกิดขึ้นค่์นข้างต่า
3.4 การเตรียมผงเซรามิกส์แบเรียมซีเรตด้วยการเผาเปลี่ยนเฟส
(Calcination)และศึกษาโครงสร้างผลึกแบเรียมซีเรตด้วยเทคนิค
การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Diffraction, XRD)
จากผลการวิเคราะหอทางความร้์นเพื่์หา์ุณหภูมิที่
เหมาะสมในการเตรียมผงเซรามิกสอแบเรียมซีเรต ในช่วง์ุณหภูมิ
650 ์งศาเซลเซียสขึ้นไปมีช่วงน้าหนักที่หายไปคงที่ แต่เพื่์ให้
การเผาสารประก์บเชิงซ้์นสมบูรณอมากขึ้นจึงทาการศึกษา
โครงสร้างผลึกแบเรียมซีเรตด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนข์งรังสี
เ์็กซอ
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รูปที่ 5.7.2 รูปแบบการเลี้ยวเบนข์งรังสีเ์็กซอข์งแบเรียมซีเร
ตจากสารประก์บแบเรียมคารอบ์เนต (ก) แบเรียมซีเรตมาตรฐาน
JCPDS หมายเลข 01-089-8271 (ข) สารประก์บเชิงซ้์นที่คนเ์า
ตะก์นขึ้นมาที่์ุณหภูมิ 800 ์งศาเซลเซียส (ค) สารประก์บ
เชิงซ้์นที่ไม่มีการคนเ์าตะก์นขึ้นมาทาการเผาที่์ุณหภูมิ 800
์งศาเซลเซียส (ง) สารประก์บเชิงซ้์นทาการเผาที่์ุณหภูมิ 900
์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 (จ) สารประก์บเชิงซ้์นทาการเผาที่
์ุณหภูมิ 900 ์งศาเซลเซียส 6 ชั่วโมง (ฉ) สารประก์บเชิงซ้์น
ทาการเผาที่์ุณหภูมิ 950 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ช)
สารประก์บเชิงซ้์นทาการเผาที่์ุณหภูมิ 1,000 ์งศาเซลเซียส
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
เมื่์ทดส์บผงแบเรียมซีเรตที่เตรียมจากสารประก์บ
เชิงซ้์นที่มาจากแบเรียมไนเตรทและแบเรียมคารอบ์เนต ด้วย
เทคนิคการเลีย้ วเบนข์งรังสีเ์กซอเมื่์นามาเปรียบเทียบกับพีก
แบเรียมซีเรตมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 01-089-8271เพื่์ให้ได้
เฟสข์งแบเรียมซีเรตที่สมบูรณอในการเผาสารประก์บเชิงซ้์นจึง
เลื์กใช้แบเรียมคารอบ์เนตเป็นสารตั้งต้นและทาการเผาที่์ุณหภูมิ
950 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

3.5 การเตรียมผงเซรามิกส์แบเรียมซีเรตที่มีการเจือโลหะแทนที่
ตาแหน่งของแบเรียมและซีเรียมด้วยการเผาเปลี่ยนเฟส
(Calcination) และศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบน
ของรังสีเอ็กซ์ (X-Ray Diffraction, XRD)
สารประก์บเชิงซ้์นข์งแบเรียมซีเรตที่มีการเจื์สตร์นเทียม,
ซาแมเรียมและแกโดลิเนียมที่ร้์ยละ 10 และ 20 โดยโมลแทนที่
ตาแหน่งข์งแบเรียมและซีเรียมถูกนามาทาการเผาเปลี่ยนเฟสที่
์ุณหภูมิ 950 ์งศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเกิดเป็นผงละเ์ียด
สีขาวและทาการศึกษาโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนข์ง
รังสีเ์็กซอ
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รูปที่ 3.5.1 รูปแบบการเลีย้ วเบนข์งรังสีเ์็กซอข์งรังสีเ์็กซอข์ง
แบเรียมซีเรตจากสารประก์บแบเรียมคารอบ์เนต โดยผ่านการเผา
ที่์ุณหภูมิ 950 ์งศาเซลเซียส (ก) แบเรียมซีเรตมาตรฐาน JCPDS
หมายเลข 01-089-8271(ข) แบเรียมซีเรตที่ไม่ผ่านการเจื์ (คเจื์ )
สตร์นเทียม ร้์ยละ10 โดยโมล (ง เจื์สตร์นเทียม ร้์ยละ )20
โดยโมล (จเจื์ )แซมาเรียม ร้์ยละ 10 โดยโมล (ฉเจื์ )แซมาเรียม
ร้์ยละ 20 โดยโมล (ชเจื์ )แกโดลิเนียม ร้์ยละ 10 โดยโมล และ
(ฎ) เจื์แกโดลิเนียม ร้์ยละ 20 โดยโมล
เมื่์ทดส์บผงแบเรียมซีเรตที่เตรียมจากสารประก์บ
เชิงซ้์นที่มีการเจื์โลหะแทนที่ตาแหน่งข์งแบเรียมนามา
เปรียบเทียบกับพีกแบเรียมซีเรตมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 01089-8271,ทั้งนี้พบว่าการเจื์ด้วยสตร์นเทียม แซมาเรียมและ
แกโดลิเนียมมีการแทนทีแ่ บเรียม์ย่างสมบูรณอในโครงสร้างผลึก
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รูปที่ 3.5.2 รูปแบบการเลี้ยวเบนข์งรังสีเ์็กซอข์งแบเรียมซีเร
ตจากสารประก์บแบเรียมคารอบ์เนตโดยผ่านการเผาที่์ุณหภูมิ
950 ์งศาเซลเซียส (ก) แบเรียมซีเรตมาตรฐาน JCPDS หมายเลข
01-089-8271 (ข) แบเรียมซีเรตที่ไม่ผ่านการเจื์ (คเจื์ )แซมาเรียม
ร้์ยละ 10 โดยโมล และ (ง) เจื์แกโดลิเนียม ร้์ยละ 10 โดยโมล
เมื่์ทดส์บผงแบเรียมซีเรตที่เตรียมจากสารประก์บ
เชิงซ้์นที่มีการเจื์โลหะแทนที่ตาแหน่งข์งซีเรียมนามา
เปรียบเทียบกับพีกแบเรียมซีเรตมาตรฐาน JCPDS หมายเลข 01089-8271 ทั้งนี้พบว่าการเจื์ด้วยแซมาเรียมและแกโดลิเนียมมีการ
แทนที่ซีเรียม์ย่างไม่สมบูรณอในโครงสร้างผลึกทาให้เกิดเฟสข์ง
แบเรียมซีเรตที่ไม่บริสุทธิ์

4. สรุปผลการทดลอง
การเตรียมสารแบเรียมซีเรตจากกระบวนการขัน้ ต์น
เดียว สามารถเตรียมได้โดยใช้เกลื์ข์งแบเรียม ซึ่ง์าจเป็น
แบเรียมไนเตรทและแบเรียมคารอบ์เนต ทาปฏิกริ ิยากับซีเรียมไน
เตรท โดยมีไตรเ์ทาน์ลามีนและเ์ทิลีนไกลค์ลเป็นลิแกนดอ
และตัวทาละลาย รวมถึงวิธีการนี้ยังสะดวกต่์การเจื์ด้วยโลหะ
สารประก์บเชิงซ้์นหลังจากผ่านการเผาที่์ุณหภูมิ 950 ์งศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าผงเซรามิกสอที่เกิดขึ้นมีความ
บริสุทธิ์และไม่มีการปนเปื์้ นข์งสาร สามารถยืนยันได้การการ
วิเคราะหอด้วยเทคนิคการเลีย้ วเบนรังสีเ์็กซอ )X-Ray Diffrection)
น์กจากนี้จากการเจื์ด้วยโลหะที่ร้์ยละ 10 และ 20 โดยโมล ยัง
ไม่มีผลต่์โครงสร้างข์งแบเรียมซีเรต

5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้จัดขึ้นตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอ และสาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี สืบเนื่์งมาจากความช่วยเหลื์ในการทางาน ทุน
สนับสนุนในการทางานวิจัย ตล์ดจนการเ์าใจใส่ ให้คาปรึกษา

และคาแนะนาที่ดี จาก ผศ ์ภิรัตนอ.ดร.ไพศาลกิตติโชติ ประธาน
กรรมการที่ปรึกษา จึงกราบข์บพระคุณมา ณ ที่นี้
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