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บทคัดย่อ:
โครงการวิจยั นี้ได้เตรียมเซรามิกออกไซด์ไฮบริดระหว่างวัสดุไพอิโซอิเล็กทริกและเทอร์
โมอิเล็กทริกด้วยกระบวนการเผาผนึกแบบดังเดิ
่ ม เซรามิกออกไซด์แบบไฮบริดสามารถแบ่งออก
ได้เป็ น 3 ระบบ ได้แ ก่ ระบบแบเรีย มแคลเซีย มเซอร์โคเนตไททาเนต-โคบอลไลต์ (BCZTCCO), ระบบแบเรียมแคลเซียมเซอร์โคเนตไททาเนต-แคลเซียมแมงกาเนต (BCZT-CMNO)
และระบบแบเรียมแคลเซียมเซอร์โคเนตไททาเนต-ซิงค์ออกไซด์ (BCZT-ZAO) สภาวะอุณหภูมิ
การเผาผนึ กที่เหมาะสมขึ้นอยู่กบั แต่ละระบบ โดยอยู่ในช่วงอุณ หภูมจิ าก 1,050 ถึง1,350 oC
ลักษณะรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของเซรามิกแสดงให้เห็นว่าลักษณะเฟสของไฮบริด
ออกไซด์เป็ น สารละลายของแข็ง และคอมโพสิต ที่ข้นึ อยู่กบั แต่ ล ะส่วนผสม การเติม CCO,
CMNO, และ ZAO ส่งผลต่อลักษณะโครงสร้างจุลภาค ขนาดเกรนเฉลีย่ และการกระจายตัวของ
ขนาดเกรน ของออกไซด์ไฮบริด ผลการดูดซับรังสีเอกซ์ (XAS) และการปลดปล่อยอิเล็กตรอน
จากรังสีเอกซ์ (XPS) แสดงให้เห็นถึงการบิดเบีย้ วทางโครงสร้างผลึก และสถานะทางไฟฟ้ าของ
แต่ละธาตุในออกไซด์เซรามิก โดยเซรามิกออกไซด์ไฮบริดสามารถแสดงสมบัติทางเพียโซอิ
เล็กทริกหรือเทอร์โมอิเล็กทริกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ เนื่องจากสภาพการนํ าไฟฟ้ าของ
เซรามิก ออกไซด์ อย่ างไรก็ต าม การศึก ษาในโครงการวิจ ยั นี้ พบว่า ระบบเซรามิก ไฮบริด
BCZT-CCO สามารถแสดงสมบัตทิ างไดอิเล็กทริก และเทอร์โมอิเล็กทริกได้ดกี ว่าเซรามิกระบบ
BCZT-CMNO และ BCZT-ZAO คาดว่ า ข้อ มู ล ใหม่ ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ เซรามิก ออกไซด์ ไ ฮบริด
เหล่านี้ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ สําหรับนักวิจยั ทีส่ นใจทางด้านวัสดุไพอิโซอิเล็กทริก และเทอร์
โมอิเล็กทริก
คําหลัก :
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Abstract:
In this work, the hybrid oxides of piezoelectric and thermoelectric materials were
fabricated using solid-state sintering process. The hybrid oxides were composed of
three systems, which were barium calcium zirconate titanate-calcium cobolite (BCZTCCO), barium calcium zirconate titanate-calcium manganate (BCZT-CMNO), and barium
calcium zirconate titanate-zinc oxide (BCZT-ZAO). The optimized sintering condition for
BCZT-CCO, BCZT-CMNO, and BCZT-ZAO was ranged from 1,050 to 1,350 oC,
dependent on each system. X-ray diffraction patterns indicated that the solid solution
and composite phase, which depending on each composition. The increase in CCO,
CMNO, and ZAO concentration affected their microstructure, grain size, and grain size
distribution. The local structure and oxidation state of each element were revealed by Xray absorption spectroscopy (XAS) and X-ray photoemission spectroscopy (XPS). The
ceramics could respond either piezoelectricity or thermoelectricity due to their electrical
conductivity. However, with these ceramics, we found that BCZT-CCO has promoted the
dielectric and thermoelectric response better than another system. The new information
relating to these hybrid oxides would be useful for researcher, who are interested in
piezoelectric and thermoelectric materials.
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