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ABSTRACT

In this work, the study of relationships between preparation conditions and the
dielectric properties of Barium Iron Niobate (BaFe0.5Nb0.5O3) based materials have
been carried out in four main research aspects.

Firstly, single-phase cubic Ba(Fe,Nb)0.5O3 (BFN) powder was synthesized by
solid-state reaction at 900, 1000, 1100, 1200°C for 4 hours in air. X-ray diffraction
results indicated that the BFN oxide mixture calcined at 1200°C, crystallizes to the
pure cubic perovskite phase. The crystallite size of the BFN increases slightly with
increasing temperature, while the lattice strain progressively decreases. BFN ceramics
were produced from this powder by sintering at 1350-1400°C for 4 hour in air.
Samples prepared under these conditions achieved up to 97.4% of the theoretical
density. The temperature dependence of their dielectric constant and loss tangent,
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measured at difference frequencies, shows an increase in the dielectric constant with
sintering temperature and measurement frequency which is probably due to disorder
on the B site ion of the perovskite. The Mössbauer spectra of these sintered BFN
ceramics suggests the presence of a superstructure on the B-cation sublattice.

Secondly, the impedance spectroscopy were studied in the frequency range
from 100 Hz to 1 MHz and in a temperature range from 293 – 600 K. The non-Debye
type of relaxation phenomena has been observed in the BFN ceramics as confirmed
by Cole – Cole plots. The higher value of ε′ at the lower frequency is explained on the
basis of the Maxwell–Wagner (MW) polarization model. Complex impedance
analysis enable us to separate grain and grain boundary contributions of materials, and
it is found that grain boundary resistance is greater than grain resistance irrespective
of composition at higher temperatures.

Thirdly, Sintering of BaFe0.5Nb0.5O3: BFN requires the use of high
temperatures to achieve satisfactory densification of this material. The aim of this part
is to determine the effect of LiF on the sintering and electrical properties of BFN
ceramics (the LiF was added as a sintering agent). The results show that LiF lowers
the sintering temperature by 150 - 200°C without affecting the formation of BFN.
Ceramics doped with 2 - 3% LiF show optimum densities of about 93 - 94% of the
theoretical value when sintered at low temperatures (1000 - 1100°C).

Samples

containing 2-3% LiF show very broad dielectric constant curves over a wide
temperature range, with room-temperature values of 7154 in the 2%LiF sample and
2527 in the 3%LiF sample. The dielectric constants gradually increase up to 300°C to
the values of about 38862 in the 2%LiF sample and 40471 in the 3%LiF sample.
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Furthermore, the addition of 2-3% LiF to BFN causes a reduction of the dielectric loss
from 4.29 in undoped BFN to less than 1.2 for LiF-containing samples, at room
temperature.
Finally, the physical properties of PZT can be tailored by improving synthesis
and processing techniques and by making suitable substitutions of A and or B sites. In
this study, Pb0.84Ba0.16(Zr0.52Ti0.48Fe0.08Nb0.08)O3 ceramics were prepared by solid state
reaction and the effect of the processing parameters on the ferroelectric, dielectric and
pyroelectric properties was determined. Optimal dielectric properties were achieved in
Pb0.84Ba0.16(Zr0.52Ti0.48Fe0.08Nb0.08)O3 ceramics by calcination at 1100oC and sintering
at 1250oC. Hysteresis loop measurements of these materials indicated a remanent
polarization (Pr) and spontaneous polarization (Ps) of 15.88 μC/cm2 and 26.29 μC/cm2
respectively. TEM micrographs showed nano–domains in the ceramic samples
confirming their ferroelectric properties. The dielectric properties also show
ferroelectric behavior, with a Curie temperature of approximately 220°C. The values
of pyroelectric coefficient (pi) are shown continuous increase with the increase in
temperature up to a maximum value of

800 nC/cm2 K at

120°C.
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บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้ ไดดําเนินการศึกษาความสัมพันธระหวางเงื่อนไขการเตรียมและสมบัติไดอิ
เล็กทริกของวัสดุที่มีสารแบเรียมไอรอนไนโอเบตเปนองคประกอบหลัก โดยแบงเปนสี่หัวขอวิจัย
หลัก
หัวขอแรก ไดทําการสังเคราะหผงของคิวบิกแบเรียมไอรอนไนโอเบต (บีเอฟเอ็น)ที่มีเฟส
เดียวดวยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งที่อุณหภูมิ 900 1000 1100 1200 องศาเซลเซียส เปนเวลาสี่
ชั่วโมงในอากาศ จากผลการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซทําใหสามารถระบุไดวาสารผสมออกไซดของบี
เอฟเอ็นที่ผานการแคลไซน ณ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ตกผลึกเปนเฟสคิวบิกเพอรอฟสไกดที่
บริสุทธิ์ นอกจากนี้พบวาขนาดของผลึกของบีเอฟเอ็นเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่ออุณหภูมิแคลไซนเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ความเครียดในแลตทิซมีคาลดลงเปนอยางมาก หลังจากนั้นจึงทําการผลิตเซรามิกของสาร
บีเอฟเอ็นจากผงที่ผานการแคลไซนที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส นี้ โดยการเผาผนึกที่อุณหภูมิ
1350 ถึง 1400 องศาเซลเซี ยสเปนเวลาสี่ชั่วโมงในอากาศ สารตั วอยางที่ผานการเตรียมภายใต
เงื่อนไขดังกลาวมีความหนาแนนสัมพัทธสูงถึงรอยละ 97.4 เมื่อเทียบกับความหนาแนนทางทฤษฎี
ความสัมพันธระหวางคาคงที่ไดอิเล็กทริกและคาการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกเทียบกับอุณหภูมิที่
ความถี่ตางๆ แสดงใหเห็ นถึงการเพิ่มขึ้นของคาคงที่ไดอิเล็กทริกเมื่ออุณหภูมิการเผาผนึกและ
ความถี่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบิดเบี้ยวของตําแหนงประจุบีในโครงสรางเพอรอฟสไกด
และจากการศึกษาโมสบราวเออรสเปกตรัมของเซรามิกบีเอฟเอ็นที่ผานการเผาผนึกแลว ทําให
สามารถคนพบโครงสรางพิเศษของแลตทิซยอยในตําแหนงประจุบวกบีอีกดวย
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หัวขอที่สอง ไดทําการศึกษาสเปกโทรสโกปของความตานทานเชิงซอนในชวงความถี่
ตั้งแต 100 เฮิรตซ ถึง 1 เมกะเฮิรตซ และชวงอุณหภูมิ 293 ถึง 600 เคลวิน ซึ่งพบวาปรากฏการณรี
แลกเซชันเปนแบบที่ไมเปนไปตามกฎของ

เดอบายโดยการยืนยันจากกราฟของโคล-โคล

นอกจากนี้ ยั ง พบว า ค า คงที่ ไ ดอิ เ ล็ ก ทริ ก ที่ มี ค า สู ง ขึ้ น ณ ความถี่ ต่ํ า ยั ง สามารถอธิ บ ายได จ าก
แบบจําลองโพลาไรเซชันของแมกซเวลและแวกเนอร และจากการวิเคราะหความตานทานเชิงซอน
ทําใหสามารถแยกแยะผลกระทบของเกรนและขอบเกรนที่มีตอวัสดุ โดยพบวาความตานทานของ
ขอบเกรนมีคาสูงกวาความตานทานของเกรน ซึ่งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะมีผลไมชัดเจนนัก
หัวขอที่สาม เนื่องจากการเผาผนึกของสารบีเอฟเอ็นตองการใชอุณหภูมิสูงเพื่อใหไดวัสดุที่
มีความแนนตัวที่ดี จุดประสงคของงานวิจัยในสวนนี้จึงทําการศึกษาผลกระทบของสารลิเทียม
ฟลูออไรดตอการเผาผนึกและสมบัติทางไฟฟาของเซรามิกบีเอฟเอ็น (ลิเทียมฟลูออไรดถูกเติมไป
เพื่อเปนสารชวยในการเผาผนึก) จากผลการทดลองพบวาลิเทียมฟลูออไรดสามารถชวยลดอุณหภูมิ
ในการเผาผนึกไดในชวง 150 ถึง 200 องศาเซลเซียส โดยไมกระทบตอการเกิดเฟส

บีเอฟเอ็น

นอกจากนี้ยังพบวาเซรามิกที่เติมลิเทียมฟลูออไรดในปริมาณรอยละ 2 ถึง 3 มีความหนาแนนที่ดี
ที่สุดโดยมีคาในชวงรอยละ 93 ถึง 94 เทียบกับคาทางทฤษฎี เมื่อผานการเผาผนึกที่อุณหภูมิต่ํา
(1000 – 1100 องศาเซลเซียส) ทั้งนี้สารตัวอยางที่ประกอบไปดวยลิเทียมฟลูออไรดในชวงรอยละ 2
ถึง 3 ยังมีเสนกราฟคาคงที่ไดอิเล็กทริกตออุณหภูมิที่กวางมาก โดยสารตัวอยางที่มีปริมาณลิเทียม
ฟลูออไรดรอยละ 2 จะมีคาคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิหองเทากับ 7154 สวนของสารตัวอยางที่มี
ปริมาณลิเทียมฟลูออไรดรอยละ 3 จะมีคาเทากับ 2527 เมื่อทําการเพิ่มอุณหภูมิพบวา คาคงที่ไดอิ
เล็กทริกจะ เพิ่มขึ้นอยางชาๆ จนถึงอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีคาประมาณ 38862 และ
40471 สําหรับสารที่มีลิเทียมฟลูออไรดอยูรอยละ 2 และ 3 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาการเติม
สารลิเทียมฟลูออไรดในปริมาณรอยละ 2 ถึง 3 ไปในสารบีเอฟเอ็นมีผลทําใหคาสูญเสียทางไดอิ
เล็กทริกที่อุณหภูมิหองของสารตัวอยางที่มีการเติมสารลิเทียมฟลูออไรดมีคาลดลงนอยกวา 1.2
ในขณะที่คาของสารบีเอฟเอ็นบริสุทธิ์มีคาเทากับ 4.29
หัวขอสุดทาย การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของสารพีแซดทีสามารถกระทําไดดวยการ
ปรับปรุงเทคนิคการสังเคราะหและกระบวนการการผลิตและโดยการแทนที่ตําแหนงประจุเอและบี
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อยางเหมาะสม ในทีนี้จึงไดทําการเตรียมสารเซรามิก Pb0.84Ba0.16(Zr0.52Ti0.48Fe0.08Nb0.08)O3 โดย
ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง และทําการศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรของกระบวนการผลิตตอสมบัติ
เฟรโรอิเล็กทริก ไดอิเล็กทริก และไพโรอิเล็กทริก ของสารที่เตรียมไดดังกลาว โดยพบวาสมบัติ
ไดอิ เล็ ก ทริ ก ที่ดีที่สุดของสารเซรามิก Pb0.84Ba0.16(Zr0.52Ti0.48Fe0.08Nb0.08)O3 ที่ผานการแคลไซนที่
อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส และเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส จากการวัดวงฮีสเตอรีซีส
ของสารตัวอยางดังกลาวพบวาคาโพราไรเซชันคงคาง และคาโพลาไรเซชันเกิดขึ้นเองมีคาเทากับ
15.88 และ 26.29 ไมโครคูลอมบตอตารางเซนติเมตรตามลําดับ และภาพถายจากกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบทะลุผานแสดงใหเห็นถึงโดเมนนาโนในสารตัวอยางเซรามิกซึ่งยืนยันไดวามีสาร
เซรามิกนี้มีสมบัติเฟรโรอิเล็กทริก นอกจากนี้สมบัติไดอิเล็กทริกยังแสดงใหเห็นพฤติกรรมทางเฟร
โรอิเล็กทริกที่มีอุณหภูมิคูรีประมาณ 220 องศาเซลเซียส และยังพบวาคาคงที่ไพโรอิเล็กทริกเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่องเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจนมีคาสูงสุดที่ประมาณ 800 นาโนคูลอมบตอตาราง
เซนติเมตรเคลวินที่อุณหภูมิประมาณ 120 องศาเซลเซียส

