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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  ไดดําเนินการศึกษาความสัมพันธระหวางเง่ือนไขการเตรียมและสมบัติไดอิ

เล็กทริกของวัสดุท่ีมีสารแบเรียมไอรอนไนโอเบตเปนองคประกอบหลัก โดยแบงเปนส่ีหัวขอวิจัย

หลัก 

 หัวขอแรก ไดทําการสังเคราะหผงของคิวบิกแบเรียมไอรอนไนโอเบต (บีเอฟเอ็น)ท่ีมีเฟส

เดียวดวยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็งท่ีอุณหภูมิ 900  1000  1100  1200 องศาเซลเซียส เปนเวลาส่ี

ช่ัวโมงในอากาศ จากผลการเล้ียวเบนของรังสีเอ็กซทําใหสามารถระบุไดวาสารผสมออกไซดของบี

เอฟเอ็นท่ีผานการแคลไซน ณ อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ตกผลึกเปนเฟสคิวบิกเพอรอฟสไกดท่ี

บริสุทธ์ิ  นอกจากนี้พบวาขนาดของผลึกของบีเอฟเอ็นเพิ่มข้ึนเล็กนอยเม่ืออุณหภูมิแคลไซนเพิ่มข้ึน 

ในขณะท่ีความเครียดในแลตทิซมีคาลดลงเปนอยางมาก หลังจากนั้นจึงทําการผลิตเซรามิกของสาร

บีเอฟเอ็นจากผงท่ีผานการแคลไซนท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส นี้ โดยการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 

1350 ถึง 1400 องศาเซลเซียสเปนเวลาส่ีช่ัวโมงในอากาศ สารตัวอยางท่ีผานการเตรียมภายใต

เง่ือนไขดังกลาวมีความหนาแนนสัมพัทธสูงถึงรอยละ 97.4 เม่ือเทียบกับความหนาแนนทางทฤษฎี 

ความสัมพันธระหวางคาคงที่ไดอิเล็กทริกและคาการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกเทียบกับอุณหภูมิท่ี

ความถ่ีตางๆ แสดงใหเห็นถึงการเพ่ิมข้ึนของคาคงที่ไดอิเล็กทริกเม่ืออุณหภูมิการเผาผนึกและ

ความถ่ีเพิ่มข้ึน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการบิดเบ้ียวของตําแหนงประจุบีในโครงสรางเพอรอฟสไกด 

และจากการศึกษาโมสบราวเออรสเปกตรัมของเซรามิกบีเอฟเอ็นท่ีผานการเผาผนึกแลว ทําให

สามารถคนพบโครงสรางพิเศษของแลตทิซยอยในตําแหนงประจุบวกบีอีกดวย 
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หัวขอท่ีสอง ไดทําการศึกษาสเปกโทรสโกปของความตานทานเชิงซอนในชวงความถ่ี

ต้ังแต 100 เฮิรตซ ถึง 1 เมกะเฮิรตซ และชวงอุณหภูมิ 293 ถึง 600 เคลวิน ซ่ึงพบวาปรากฏการณรี

แลกเซชันเปนแบบท่ีไมเปนไปตามกฎของ        เดอบายโดยการยืนยันจากกราฟของโคล-โคล 

นอกจากนี้ยังพบวาคาคงท่ีไดอิเล็กทริกท่ีมีคาสูงข้ึน ณ ความถ่ีตํ่ายังสามารถอธิบายไดจาก

แบบจําลองโพลาไรเซชันของแมกซเวลและแวกเนอร และจากการวิเคราะหความตานทานเชิงซอน

ทําใหสามารถแยกแยะผลกระทบของเกรนและขอบเกรนท่ีมีตอวัสดุ โดยพบวาความตานทานของ

ขอบเกรนมีคาสูงกวาความตานทานของเกรน ซ่ึงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนจะมีผลไมชัดเจนนัก 

หัวขอท่ีสาม เนื่องจากการเผาผนึกของสารบีเอฟเอ็นตองการใชอุณหภูมิสูงเพื่อใหไดวัสดุท่ี

มีความแนนตัวท่ีดี จุดประสงคของงานวิจัยในสวนนี้จึงทําการศึกษาผลกระทบของสารลิเทียม

ฟลูออไรดตอการเผาผนึกและสมบัติทางไฟฟาของเซรามิกบีเอฟเอ็น (ลิเทียมฟลูออไรดถูกเติมไป

เพื่อเปนสารชวยในการเผาผนึก) จากผลการทดลองพบวาลิเทียมฟลูออไรดสามารถชวยลดอุณหภูมิ

ในการเผาผนึกไดในชวง 150 ถึง 200 องศาเซลเซียส โดยไมกระทบตอการเกิดเฟส      บีเอฟเอ็น 

นอกจากนี้ยังพบวาเซรามิกท่ีเติมลิเทียมฟลูออไรดในปริมาณรอยละ 2 ถึง 3 มีความหนาแนนท่ีดี

ท่ีสุดโดยมีคาในชวงรอยละ 93 ถึง 94 เทียบกับคาทางทฤษฎี เม่ือผานการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิตํ่า 

(1000 – 1100 องศาเซลเซียส) ท้ังนี้สารตัวอยางท่ีประกอบไปดวยลิเทียมฟลูออไรดในชวงรอยละ 2 

ถึง 3 ยังมีเสนกราฟคาคงที่ไดอิเล็กทริกตออุณหภูมิท่ีกวางมาก โดยสารตัวอยางที่มีปริมาณลิเทียม

ฟลูออไรดรอยละ 2 จะมีคาคงท่ีไดอิเล็กทริกท่ีอุณหภูมิหองเทากับ 7154 สวนของสารตัวอยางท่ีมี

ปริมาณลิเทียมฟลูออไรดรอยละ 3 จะมีคาเทากับ 2527 เม่ือทําการเพ่ิมอุณหภูมิพบวา คาคงท่ีไดอิ

เล็กทริกจะ เพิ่มข้ึนอยางชาๆ จนถึงอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส ซ่ึงจะมีคาประมาณ 38862 และ 

40471 สําหรับสารท่ีมีลิเทียมฟลูออไรดอยูรอยละ 2 และ 3 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวาการเติม

สารลิเทียมฟลูออไรดในปริมาณรอยละ 2 ถึง 3 ไปในสารบีเอฟเอ็นมีผลทําใหคาสูญเสียทางไดอิ

เล็กทริกท่ีอุณหภูมิหองของสารตัวอยางท่ีมีการเติมสารลิเทียมฟลูออไรดมีคาลดลงนอยกวา 1.2 

ในขณะท่ีคาของสารบีเอฟเอ็นบริสุทธ์ิมีคาเทากับ 4.29  

หัวขอสุดทาย การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของสารพีแซดทีสามารถกระทําไดดวยการ

ปรับปรุงเทคนิคการสังเคราะหและกระบวนการการผลิตและโดยการแทนท่ีตําแหนงประจุเอและบี
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อยางเหมาะสม ในทีนี้จึงไดทําการเตรียมสารเซรามิก Pb0.84Ba0.16(Zr0.52Ti0.48Fe0.08Nb0.08)O3 โดย

ปฏิกิริยาสถานะของแข็ง และทําการศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรของกระบวนการผลิตตอสมบัติ

เฟรโรอิเล็กทริก ไดอิเล็กทริก และไพโรอิเล็กทริก ของสารท่ีเตรียมไดดังกลาว โดยพบวาสมบัติ

ไดอิเล็กทริกท่ีดีท่ีสุดของสารเซรามิก Pb0.84Ba0.16(Zr0.52Ti0.48Fe0.08Nb0.08)O3 ท่ีผานการแคลไซนท่ี

อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส และเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส จากการวัดวงฮีสเตอรีซีส

ของสารตัวอยางดังกลาวพบวาคาโพราไรเซชันคงคาง และคาโพลาไรเซชันเกิดข้ึนเองมีคาเทากับ 

15.88 และ 26.29 ไมโครคูลอมบตอตารางเซนติเมตรตามลําดับ และภาพถายจากกลองจุลทรรศน

อิเล็กตรอนแบบทะลุผานแสดงใหเห็นถึงโดเมนนาโนในสารตัวอยางเซรามิกซ่ึงยืนยันไดวามีสาร

เซรามิกนี้มีสมบัติเฟรโรอิเล็กทริก นอกจากนี้สมบัติไดอิเล็กทริกยังแสดงใหเห็นพฤติกรรมทางเฟร

โรอิเล็กทริกท่ีมีอุณหภูมิคูรีประมาณ 220 องศาเซลเซียส และยังพบวาคาคงท่ีไพโรอิเล็กทริกเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่องเม่ือมีการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิจนมีคาสูงสุดท่ีประมาณ 800 นาโนคูลอมบตอตาราง

เซนติเมตรเคลวินท่ีอุณหภูมิประมาณ 120 องศาเซลเซียส 

 


