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บทคัดย่อ

โครงงานนี้ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและขนาดอนุ ภาค
ของผงตัวนํายิ่งยวด โดยศึกษาผงตัวนํายิ่งยวด YBa2Cu3O7-x และ
SmBa2Cu3O7-x ที่ สั ง เคราะห์ ไ ด้จ ากกระบวนการปฏิ กิ ริ ย าสถานะ
ของแข็ง (Solid State Reaction) แล้วนํามาวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
เคมี ด้วยเครื่ องวัด การเลี้ ยวเบนของรั งสี เอ็กซ์ (XRD) วิเคราะห์
ปฏิกิริยา ณ อุณหภูมิต่างๆด้วยเครื่ องวิเคราะห์เชิ งความร้อน (DTA)
และวิ เ คราะห์ ข นาดอนุ ภ าคด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ แ บบส่ อ งกราด
(SEM)
จากการวิเ คราะห์ อ งค์ป ระกอบทางเคมี พ บว่า ผงตัว นํา
ยิง่ ยวดทั้งสองมีองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสม คือ มี YBa2Cu3O7-x
(Y123) SmBa2Cu3O7-x (Sm123) Y2BaCuO5 (Y211) และ
Sm2BaCuO5 (Sm211) เป็ นองค์ประกอบ แต่ยงั มีสารเจือปนซึ่ งได้แก่
BaCO3 Ba(NO3)2 และ BaCuO2 อยู่ในองค์ประกอบด้วย เมื่ อ
เปรี ยบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของผงตัวนํายิง่ ยวดที่ผ่านการเผา 1
และ 2 ครั้งหลังการสัง เคราะห์ พบว่า มี อ งค์ประกอบทางเคมี ที่
คล้ายคลึงกัน ผลของการวิเคราะห์ดว้ ยเครื่ องวัดการเลี้ยวเบนของรังสี
เอ็ ก ซ์ ไ ด้ถู ก ยื น ยัน โดยผลจากการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ความร้ อ น พบว่ า
สารประกอบ BaCO3 เกิ ดการสลายตัวที่อุณหภูมิสูงกว่า 900 องศา
เซลเซี ยส (๐C) จึงยังคงพบ BaCO3 เจือปนต่างๆอยู่ในองค์ประกอบ
แม้วา่ จะผ่านการเผาที่อุณหภูมิ 900 ๐C เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงแล้วก็ตาม
และเมื่ อพิจารณาผลการวิเคราะห์จากกล้องจุลทรรศแบบส่ องกราด
ของผงตัวนํายิ่งยวด ที่ผ่านการเผา 1 และ 2 ครั้ง พบว่าอนุ ภาคมี
รู ปร่ า งไม่ ส มํ่าเสมอ และเกาะกันเป็ นกลุ่ ม มี ข นาดอนุ ภ าคเฉลี่ ย ที่
ใกล้เคียงกัน โดยผงตัวนํายิง่ ยวด YBa2Cu3O7-x ที่ผา่ นการเผา 1 ครั้ง มี
ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 4.28 µm เมื่อผ่านการเผา 2 ครั้ง มีขนาดอนุ ภาค
เฉลี่ ย 4.67 µm ส่ วนผงตัวนํายิ่งยวด SmBa2Cu3O7-x ที่ ผ่านการเผา 1

ครั้ง มีขนาดอนุ ภาคเฉลี่ย 2.37 µm เมื่อผ่านการเผา 2 ครั้ง มีขนาด
อนุภาคเฉลี่ย 3.54 µm และมีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่กว้าง

Abstract

This project aims to study composition and particle size
of YBa2Cu3O7-x (Y123) and SmBa2Cu3O7-x (Sm123) powders
synthesized by solid state reaction technique. The chemical
composition of the powders were characterized by X-ray
Diffractrometer (XRD), while the thermal reactions were examined
by Differential Thermal Analysis (DTA). Scanning Electron
Microscope (SEM) was employed in analysis of particle sizes.
The compositional analysis results of powders subjected
to calcination showed the desired chemical compositions, which
consisted of YBa2Cu3O7-x (Y123) Y2BaCuO5 (Y211) SmBa2Cu3O7-x
(Sm123) and Sm2BaCuO5 (Sm211). However, impurities such as
BaCO3 Ba(NO3)2 and BaCuO2 remained. It was found that powders
subjected to 1 and 2 calcinations had similar chemical composition.
The XRD result agreed with DTA, which indicated that
decomposition of BaCO3 occured at temperature higher than 900
degree celcius. Results from SEM revealed that particles had
irregular shape and clustred into agglomerates. Particle sizes of the
powders subjected to 1 and 2 calcinations were nearly the same,
average particle sizes of YBa2Cu3O7-x powders, subjected to 1 and 2
calcinations range from 4.28 µm and 4.67 µm respectively, while
average particle sizes of SmBa2Cu3O7-x powders subjected to 1 and
2 calcinations range from 2.37 µm and 3.54 µm, respectively with
distribution of particle size was observed.

1. บทนํา

ผงตัวนํายิ่งยวดให้ละเอียด จากนั้นเผาที่อุณหภูมิ 900 ๐C เป็ นเวลา 6

การศึ กษาอิ ทธิ พลของการเผาต่อ องค์ประกอบทางเคมี
และขนาดอนุภาคของผงตัวนํายิง่ ยวดนั้น ทําให้สามารถผลิตผงตัวนํา
ยิ่งยวดที่มีองค์ประกอบทางเคมี และขนาดอนุ ภาคเหมาะสมต่อการ
นําไปใช้งาน
กระบวนการสั ง เคราะห์ ผ งตัว นํา ยิ่ง ยวดมี ห ลายวิ ธี แ ต่
กระบวนการปฏิกิริยาของแข็งเป็ นกระบวนการสังเคราะห์ที่ทาํ ได้ง่าย
ไม่ซบั ซ้อน และเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย โดยกระบวนการปฏิกิริยาสถานะ
ของแข็งนี้เป็ นกระบวนการสังเคราะห์ในสถานะของแข็ง โดยนําสาร
ตั้งต้นที่อยู่สถานะของแข็งมาผสมกัน ซึ่ งสารตั้งต้นที่ใช้เป็ นธาตุหา
ยากซึ่ งได้แก่ อิทเทรี ยม (Y) และซามาเรี ยม (Sm) จากนั้นนําไปให้
ความร้อนจนเกิดการแพร่ ระหว่างไอออนของสารตั้งต้น (Diffusion
of Cations)

ชัว่ โมง นําผงตัวนํายิ่งยวดที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดว้ ย

2. การตรวจเอกสาร

เคมีของผงตัวนํายิง่ ยวด ดังรู ปที่ 1a Y-Ba-Cu-O และ 1b Sm-Ba-Cu-

จากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บตัว นํา ยิ่ง ยวด YBCO ที่
สั ง เคราะห์ จ ากกระบวนการปฏิ กิ ริ ย าสถานะของแข็ ง และการ
ตกตะกอนร่ ว ม พบว่า ตัว นํายิ่งยวดที่ ได้จ ากกระบวนการปฏิ กิริย า
สถานะของแข็ง และการตกตะกอนร่ วมมีองค์ประกอบทางเคมี คื อ
YBa2Cu3O7-x และ BaCO3 Ba(NO3)2 เจือปนอยูใ่ นองค์ประกอบด้วย
อย่างไรก็ตามสารเจือปนที่พบในองค์ประกอบของตัวนํายิ่งยวดจาก
กระบวนการปฏิ กิริยาสถานะของแข็งนั้นมี มากกว่าตัวนํายิ่งยวดที่
สังเคราะห์จากกระบวนการตกตะกอนร่ วม [2]
และการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บตัว นํา ยิ่ ง ยวด YBCO ที่
สั ง เคราะห์ จ ากกระบวนการปฏิ กิ ริ ย าสถานะของแข็ ง และการ
ตกตะกอนร่ วม พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของตัวนํายิง่ ยวดที่ได้จาก
กระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็ง มีความเข้มของ XRD Peak
ของ (0 0 2), (0 0 3)(0 1 0), (0 0 5)(0 1 4) และ (0 0 6) (0 2 0) ที่สูง
กว่าความเข้มของ XRD Peak ในตัวนํายิ่งยวดจากกระบวนการ
ตกตะกอนร่ วม นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์ขนาดอนุ ภาคของ
ตัว นํ า ยิ่ ง ยวดจากกระบวนการปฏิ กิ ริ ยาสถานะของแข็ ง และ
กระบวนการตกตะกอนร่ วม มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 0.4 และ 2–5 mm
ตามลําดับ [6]

เครื่ อง XRD วิเคราะห์เชิ งความร้อนด้วยเครื่ อง DTA และวิเคราะห์
ขนาดอนุภาคด้วยกล้อง SEM

4. ผลและการวิเคราะห์ ผล
จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ข องผงตัว นํา
ยิ่งยวด YBa2Cu3O7-x และ SmBa2Cu3O7-x มีองค์ประกอบทางเคมีที่
เหมาะสมต่ อ การใช้ง านคื อ ประกอบด้ว ย YBa2Cu3O7-x (Y123)
SmBa2Cu3O7-x (Sm123) Y2BaCuO5 (Y211) และ Sm2BaCuO5
(Sm211) นอกจากนี้ ยงั พบสิ่ งเจือปนซึ่ งได้แก่ BaCO3 Ba(NO3)2 และ
BaCuO2 อยู่ในองค์ประกอบด้วย เมื่อเปรี ยบเทียบองค์ประกอบทาง
O ที่ผ่านการเผา 1 และ 2 ครั้ง พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของผง
ตัวนํายิง่ ยวดที่ผา่ นการเผา 1 และ 2 ครั้ง ไม่มีความแตกต่างกัน
(a)

(b)

3. วิธีการดําเนินงาน
สังเคราะห์

Y(NO3)3.6H2O

หรื อ Sm(NO3)3.6H2O

Ba(NO3)2 และ Cu(NO3)2.3H2O ด้วยกระบวนการปฏิ กิริยาสถานะ
ของแข็ง จนได้ผงตัวนํายิง่ ยวด YBa2Cu3O7-x และ SmBa2Cu3O7-x บด

รู ปที่ 1 องค์ประกอบของผงตัวนํายิง่ ยวด (a) Y-Ba-Cu-O
(b) Sm-Ba-Cu-O เปรี ยบเทียบการเผา 1 และ 2 ครั้ง

รู ปที่ 2 ผลการวิเคราะห์เชิงความร้อนของผงตัวนํายิง่ ยวด Y-Ba-Cu-O และ Sm-Ba-Cu-O
ตารางที่ 1 อุณหภูมิในการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบผงตัวนํายิง่ ยวดจากกระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็ง
อุณหภูมิ (๐C)
799.03
910.12

ตัวนํายิง่ ยวด
YBCO

ปฏิกริ ิยา
Decomposition of Ba(NO3)2 [3]
Decomposition of Ba(CO3)2 [4]
Peritectic Decomposition:
Y123 Y211 + BaCuO2 [3]
Decomposition of Ba(NO3)2 [3]
Decomposition of Ba(CO3)2 [4]
Peritectic Decomposition:
Sm123 Sm211 + BaCuO2 [3]

963.42
800.24
918.36

SmBCO

1019.14
จากผลการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ความร้ อ น พบว่า แม้จ ะเผาผง

รู ปที่ 3 ภาพจากการวิเคราะห์ผลด้วยเครื่ อง SEM ของ Y-Ba-Cu-O

ตัวนํายิง่ ยวดจากกระบวนการปฏิกิริยาสถานะของแข็งที่อุณหภูมิ 900

ผ่านการเผา (a) 1 และ (b) 2 ครั้ง ตามลําดับ

๐

C ยังสามารถพบสิ่ งเจือปนซึ่ งได้แก่ BaCO3 อยูใ่ นองค์ประกอบ

เนื่องจากสารประกอบนี้ จะเกิดปฏิกิริยาสลายที่อุณหภูมิสูงกว่า 900 ๐

(a)

(b)

C ดังรู ปที่ 2
และเมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ขนาดอนุ ภาคพบว่าผง
ตัวนํายิง่ ยวด YBa2Cu3O7-x และ SmBa2Cu3O7-x มีรูปร่ างไม่สมํ่าเสมอ
อนุภาคเกาะกันเป็ นกลุ่ม ดังรู ปที่ 3-4
(a)

(b)

รู ปที่ 4 ภาพจากการวิเคราะห์ผลด้วยเครื่ อง SEM ของ Sm-Ba-Cu-O
ผ่านการเผา (a) 1 และ (b) 2 ครั้ง ตามลําดับ
และขนาดอนุภาคของผงตัวนํายิง่ ยวดที่ผา่ นการเผา 1 และ
2 ครั้ง ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยผงตัวนํายิง่ ยวด YBa2Cu3O7-x ที่ผา่ น
การเผา 1 ครั้ง มีขนาดอนุ ภาคเฉลี่ย4.28±4.15 µm เมื่อผ่านการเผา 2
ครั้ ง มี ข นาดอนุ ภ าคเฉลี่ ย 4.67±5.54 µm ส่ ว นผงตัว นํา ยิ่ ง ยวด

SmBa2Cu3O7-x ที่ผ่านการเผา 1 ครั้ง มีขนาดอนุ ภาคเฉลี่ย 2.37±1.77

นอกจากนี้ ยงั พบว่าขนาดอนุภาคและรู ปร่ าง ของผงตัวนํา

µm เมื่อผ่านการเผา 2 ครั้ง มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3.54 ±3.15 µm และ

ยิง่ ยวด YBa2Cu3O7-x และ SmBa2Cu3O7-x ที่ผา่ นการเผา 1 และ 2 ครั้ง

ยังพบว่าผงตัวนํายิ่งยวดทั้งสองมี การกระจายตัวของขนาดอนุ ภาค

ไม่แตกต่างกัน

กว้าง ดังรู ปที่ 5
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รู ปที่ 5 ขนาดอนุภาคของผงตัวนํายิง่ ยวด Y-Ba-Cu-O และ Sm-BaCu-O ผ่านการเผา (a) 1 ครั้ง (b) 2 ครั้ง

ข้อมูล: 22 ,มีนาคม 2555).

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าผงตัวนํา
ยิง่ ยวดทั้งสอง ที่ผา่ นการเผา 1 และ 2 ครั้ง มีองค์ประกอบทางเคมีที่
YBa2Cu3O7-x

SmBa2Cu3O7-x Y2BaCuO5 และ Sm2BaCuO5 โดยยังคงพบสิ่ งเจือปน
ซึ่ งได้แก่ BaCO3 Ba(NO3)2 และ BaCuO2 ในองค์ประกอบด้วย
เนื่องจากสิ่ งเจือปน เช่น BaCO3 จะเกิดการสลายตัวที่อุณหภูมิสูงกว่า
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