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Thermoelectric device is the direct conversion of temperature differences to electric
voltage and vice-versa. The thermoelectric device composed of a material which is able to
create a voltage when there is a different temperature on each side. In this study,
polycrystalline NaxCo2O4 ceramic samples were prepared by conventional powder mixing or
solid state reaction method using Na2CO3 and Co3O4 as starting raw materials. Compared with
sol-gel method, NaNO3, Co(NO3)2·6H2O, citric acid and ethylene glycol were used in various
on starting chemical. Phase analysis and physical properties of NaCo2O4 specimens were
characterized and compared. The thermoelectric properties were measured in the temperature
range of room temperature to 700 oC The thermal conductivity was calculated from heat
capacity, bulk density and thermal diffusivity measured by a laser flash method using
(TC7000). Seebeck coefficient and resistivity were measured simultaneously using Seebeck
measurement instrument (ZEM-2) in He atmosphere. The NaxCo2O4 samples were compacted
with varied sintering temperature of 870 890 910 and 930 oC. The results showed that the
preparation by mixing the powder with calcined temperature at 850 oC for 12 hours ground by
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บทที่ 1
บทนา
1.1

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ ก หรื ออุปกรณ์ผนั ไฟฟ้ าจากความร้อน ได้รับความสนใจเนื่องจาก
ในสภาวะปั จจุบนั มีความต้องการใช้พลังงานในปริ มาณเพิ่มขึ้นทุกขณะ จนอาจส่ งผลต่อปั ญหาขาด
แคลนพลังงานและปั ญหามลพิษตกค้างกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม การใช้พลังงานสะอาดและใช้อย่าง
คุ ม้ ค่ าก็ เป็ นอี ก วิธีหนึ่ ง ที่ ช่ วยลดวิก ฤติ ก ารณ์ ด้า นพลังงานและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมลงได้ อุปกรณ์
เทอร์ โมอิเล็กทริ กจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งในการนาพลังงานความร้อนมาใช้อย่างคุม้ ค่าและไม่เป็ น
พิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม ดัง เช่ น การน าไปใช้ใ นการผลิ ต ไฟฟ้ าจากความร้ อ นเหลื อ ทิ้ ง ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงงานไฟฟ้ า [3] หากแบ่งวัสดุ ที่ประกอบเป็ นอุปกรณ์ เทอร์ โมอิเล็กทริ กตาม
อุณหภูมิใช้งาน จะสามารถแบ่งได้เป็ นวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กที่ใช้ในอุณหภูมิสูงและสาหรับใช้งาน
ในอุณหภูมิต่า วัสดุ เทอร์ โมอิเล็กทริ กที่เป็ นโลหะผสมหรื ออัลลอยด์เช่ น Bi2Te3 เหมาะกับการใช้
งานในอุณหภูมิห้องถึง 200 oC เนื่องจากอัลลอยด์ชนิดนี้ มีประสิ ทธิ ภาพต่าเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง
[4] วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริ กอีกชนิดหนึ่งคือวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริ กประเภทออกไซด์เซรามิกที่สามารถ
ใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงด้วยประสิ ทธิ ภาพที่ใกล้เคียงกับพวกโลหะอัลลอยด์ เช่ น แคลเซี ยมโคบอล
เทต และโซเดี ยมโคบอลเทต ประกอบกับกระบวนการผลิ ตวัสดุ เทอร์ โมอิเล็กทริ ก ออกไซด์ ไม่
ยุง่ ยากซับซ้อน ราคาต้นทุนในการผลิตต่า และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ [5] จึงมีงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับ
การพัฒนาประสิ ทธิภาพของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริ กจานวนมากขึ้นอย่างกว้างขวาง
โดยทัว่ ไปวัส ดุ เ ทอร์ โมอิ เล็ ก ทริ ก ควรมี ส มบัติที่ เสถี ย รที่ อุ ณหภู มิ ใ ช้ง าน และจะต้องมี
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดีค วบคู่ ก ันไปด้วย [6] โซเดี ย มโคบอลเทตเป็ นวัส ดุ เทอร์ โมอิ เล็ก ทริ ก ประเภท
ออกไซด์ช นิ ดหนึ่ ง ที่ มี ค่า สภาพนาไฟฟ้ าที่ ดีและมี ส ภาพนาความร้ อนต่ า อันเป็ นสมบัติที่ ส าคัญ
นาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กที่ดี และแม้ว่าจะมีงานวิจยั พบว่าในวัสดุชนิ ดเดียวกัน
วัสดุ เทอร์ โมอิ เล็กทริ กชนิ ดผลึ กเดี่ ยวมีประสิ ทธิ ภาพทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กที่สูงกว่าวัสดุเทอร์ โม
อิเล็กทริ กชนิ ดพหุ ผลึก แต่การผลิตวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กชนิดผลึกเดี่ยวนั้นมีตน้ ทุนสู งและมีความ
ซับซ้อนกว่าวัสดุ เทอร์ โมอิเล็กทริ กชนิ ดพหุ ผลึกอยูม่ าก [7] วัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กชนิดพหุ ผลึกจึง
ได้รับความสนใจในการพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยปั จจัยดังนี้ คือ การเตรี ยมสารตั้ง
ต้น กระบวนการผลิต อุณหภูมิเผาแคลไซน์ อุณหภูมิเผาผนึก และการใช้สารตัวเติม [8] จากงานวิจยั
ที่ผา่ นมาพบว่า NaxCo2O4 ที่เตรี ยมในรู ปแบบผงจากส่ วนผสมระหว่าง Na2CO3 กับ Co3O4 อัดขึ้นรู ป
ด้วยความดันแล้วเผาผนึกให้เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งหรื อแบบ Solid-state reaction (SSR) นั้น
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ให้ อ นุ ภ าคที่ ล ะเอี ย ดสม่ า เสมอได้ นอกจากนี้ วิ ธี ก ารเตรี ย มโดยใช้ ก ระบวนการทางเคมี แ บบ
โซลเจลเช่น citric acid complex (CAC) หรื อ polymerized complex (PC) ก็เป็ นวิธีหนึ่ งที่ทาให้สาร
ตั้งต้นผสมเข้าเป็ นเนื้อเดียวกันและทาให้ผงอนุภาคมีความละเอียดสม่าเสมอ ทาให้เวลาการผลิตสั้น
และลดอุณหภูมิเผาแคลไซน์ลง [4] อีกทั้งหลังกระบวนการเผาผนึกยังพบว่าสามารถลดเฟสเจือปน
อื่นๆ ได้ [5]
จากการศึกษาสื บค้นข้อมูลงานวิจยั พบว่าว่ากระบวนการเตรี ยมสารตั้งต้นเพื่อผลิตวัสดุเทอร์
โมอิเล็กทริ กนั้นมีความสาคัญและละเอียดอ่อนเป็ นอย่างมาก และจากงานวิจยั ดังที่กล่าวมาข้างต้น
วิธีการสังเคราะห์ ขนาดของอนุภาค อุณหภูมิเผาแคลไซน์ และอุณหภูมิเผาผนึกส่ งผลต่อสมบัติของ
วัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กเป็ นอย่างมาก แต่งานวิจยั ส่ วนใหญ่ไม่ได้มีการศึกษาผลของขนาดอนุภาคและ
อุณหภูมิการเผาผนึ กที่เหมาะสมมากนัก จึงยังคงมีความจาเป็ นที่จะต้องทาการศึกษาต่อไป งานวิจยั
นี้จึงมุ่งทาการศึกษาอิทธิ พลของวิธีการสังเคราะห์ อุณหภูมิเผาแคลไซน์และอุณหภูมิในการเผาผนึก
ที่มีต่อเฟสและสมบัติเทอร์ โมอิเล็กทริ กของวัสดุ เซรามิก โซเดียมโคบอลเทต เพื่อเป็ นแนวทางใน
การผลิตและพัฒนาอุปกรณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ กต่อไปในอนาคต
1.2

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาอิทธิ พลของวิธีการสังเคราะห์ของเซรามิก โซเดี ย มโคบอลเทต กระบวนการ
สัง เคราะห์ ด ้ว ยวิธี ก ารเตรี ย มผงแบบดั้ง เดิ ม และการเตรี ย มด้วยวิธี ก ารโซลเจล ต่อ สมบัติ ท าง
เทอร์ โมอิ เล็กทริ ก ของเซรามิก โซเดี ยมโคบอลเทต
1.3

1.4

ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาผลของอุณหภูมิเผาแคลไซน์ของโซเดียมโคบอลเทตต่อเฟสของชิ้นงานหลังเผา
2. ศึกษาผลอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาผนึกของชิ้นงานเซรามิกโซเดียมโคบอลเทต
3. ศึกษาผลของวิธีการสังเคราะห์ระหว่างวิธีการเตรี ยมผงแบบดั้งเดิมกับการเตรี ยมผงด้วย
วิธีการโซลเจล
4. ศึกษาสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของชิ้นงานที่เตรี ยมได้

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
ได้วสั ดุ เซรามิ ก โซเดี ย มโคบอลเทตที่ มี ส มบัติเทอร์ โมอิ เล็ก ทริ ก ส าหรั บใช้ใ นการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อน

บทที่ 2
ปริทศั น์ วรรณกรรม
การใช้ป ระโยชน์ จากอุป กรณ์ เทอร์ โมอิเล็กทริ กในปั จจุบ นั ได้รับความนิ ย มเพิ่มมากขึ้ น
เนื่ องจากปรากฏการณ์ ปัญหาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน อุปกรณ์ เทอร์ โมอิเล็กทริ กจึ ง เป็ นทางเลื อกหนึ่ ง ในการใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่าอีก ทั้งยัง เป็ นพลังงานสะอาดอีกด้วย [9]
นอกจากนี้ มีการใช้วสั ดุเซรามิกเทอร์ โมอิเล็กทริ กในการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนกับพื้นที่
ชนบทอันห่ างไกลในต่างชาติ และใช้ผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้ อนเหลือทิ้งในอุตสาหกรรม
อย่ า งแพร่ ห ลาย แม้จ ะเป็ นที่ ท ราบกัน ดี ใ นขณะนี้ ว่ า วัส ดุ เ ทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ กที่ ใ ช้ ง านได้ดี ที่
อุ ณ หภู มิ ห้ อ งคื อสารเทอร์ โมอิ เ ล็ ก ทริ ก ประเภทโลหะผสมหรื อ อัล ลอยด์เ ช่ น บิ ท มัส เทลลู ไ รด์
(bismuth telluride) แต่ไม่สามารถใช้งานในอุณหภูมิสูงได้ เนื่องจากความไม่เสถียร สารเทอร์ โมอิเล็กทริ กประเภทออกไซด์จึงได้รับความสนใจพัฒนาเพื่อเลื อกใช้งานในอุณหภูมิสูง [7] จากที่มี
การรายงานว่าสารโซเดียมโคบอลเทตมีสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริ กที่ดี และมีงานวิจยั ที่ได้ศึกษาพัฒนา
สมบัติทางไฟฟ้ าของสารนี้ อย่างแพร่ หลาย [10] Kurosaki และคณะ [9] ได้ศึกษาสารพหุ ผลึกของ
NaCo2O4 โดยใช้การเตรี ยมจากผง Na2CO3 และ Co3O4 นามาบดและเผาแคลไซน์ ใช้แรงอัดด้วย
เครื่ อง hot press ที่ความดัน 8 MPa ที่อุณหภูมิ 700 oC เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เผาผนึกที่อุณหภูมิ 900 oC
เป็ นเวลา 10 ชัว่ โมงและนาไปทดสอบสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กพบว่าได้ค่า ZT = 0.018 ที่
อุณหภูมิ 450 oC
Wang และคณะ [4] ได้ศึกษาเกี่ ยวกับความหนาแน่นของ NaxCo2O4 โดยการเตรี ยมด้วย
วิธีการโซลเจล โดยเตรี ยมจาก NaNO3 Co(NO3)2 และ Citric acid และใช้วิธีทาให้อนุภาคแตกตัว
ออกจากกันโดยการให้แรงดัน หรื อ shatter process พบว่าขนาดอนุ ภาคของสารที่ได้เฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 2 m และมีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคที่แคบทาให้ชิ้นงานมีการจัดเรี ยงตัวได้ดีข้ ึน
ทาให้ชิ้นงานมีความหนาแน่นสู งขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มให้สมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริ กดีข้ ึน
Ito และคณะ [5] ได้ศึกษาการสังเคราะห์ NaxCo2O4 โดยใช้วิธีการเตรี ยมผงตั้งต้นที่แตกต่าง
กัน 3 วิธีคือ Solid-state reaction (SSR) จากผง Na2CO3 กับ Co3O4 นามาเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ
880 oC แล้วจึงเผาผนึกที่อุณหภูมิ 920 oC กับ การเตรี ยมด้วยวิธี Polymerized complex (PC) โดยใช้
Co(NO3)2.6H2O, NaNO3 และ Citric acid เป็ นสารตั้งต้น นามาเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 oC แล้ว
เผาผนึ ก ที่ อุณหภูมิ 880 oC และการเตรี ย มด้วยวิธี Citric acid complex (CAC) โดยใช้
(CH3COO)2Co.4H2O, CH3COONa และ Citric acid เป็ นสารตั้งต้นจากนั้นจึงนามาเผาแคลไซน์และ
เผาผนึ กที่อุณหภูมิเดี ยวกันกับวิธี PC พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คสู งขึ้น เมื่อขนาดอนุ ภาคตั้งต้นมี
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ขนาดเล็กลง และค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คของวิธี PC มีค่าสู งสุ ด รองลงมาคือวิธี CAC และ SSR
ตามลาดับ
การศึกษาผลของวิธีการสังเคราะห์กบั สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของโซเดียมโคบอลเทต
โดยการศึกษาขนาดอนุภาคเปรี ยบเทียบระหว่างการสังเคราะห์ผสมผงแบบดั้งเดิมกับการสังเคราะห์
ด้วยวิธีโซลเจล และทาการศึกษาอิทธิพลของสภาวะการเผาผนึกที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติ
ทางเทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก ของชิ้ น งานหลัง เผา จึ ง เป็ นส่ ว นหนึ่ งในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพทาง
เทอร์ โมอิเล็กทริ กให้เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานความร้อนที่อุณหภูมิสูงได้
2.1

ปรากฏการณ์เทอร์ โมอิเล็กทริก (Thermoelectric phenomena)
ปรากฏการณ์ เทอร์ โมอิ เล็กทริ กค้นพบเป็ นครั้ งแรกในปี ค.ศ. 1821 โดยโทมัส โจแฮนน์
ซี เบ็ค (Thomas Johann Seebeck) นักฟิ สิ กส์ ชาวเยอรมัน ได้คน้ พบว่าเมื่อมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิระหว่างรอยต่อของวัสดุ 2 ชนิ ด จะเกิ ดกระแสไฟฟ้ าไหลในวงจรปิ ด ซึ่ งปรากฏการณ์น้ ี
ต่อมาเรี ยกว่า ปรากฏการณ์ ซีเบ็ค (Seebeck effect) หลักการนี้ มีการนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือวัด
อุณหภูมิที่รู้จกั กันดี คือเทอร์ โมคัปเปิ ล (thermocouple) [9] ต่อมาในปี ค.ศ. 1834 ยีน ชาร์ เลส
อะธาเนส เพลเทียร์ (Jean Charle Athanase Peltier) นักฟิ สิ กส์ ชาวฝรั่งเศส ได้คน้ พบว่า เมื่อมี
กระแสไฟฟ้ าไหลผ่านตัวนาสองชนิด ความร้อนจะเพิ่มขึ้นหรื อลดลงขึ้นอยูก่ บั ทิศทางการไหลของ
กระแสไฟฟ้ า ซึ่ งปรากฏการณ์ น้ ี ถูกเรี ยกว่า ปรากฏการณ์เพลเทียร์ (Peltier effect) จากการค้นพบ
ปรากฏการณ์ท้ งั สอง ได้ถูกนามาพัฒนาจนกระทัง่ ได้ชิ้นส่ วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วย
ตัวนาสองชนิ ดที่ต่อกันแบบอนุ กรมทางไฟฟ้ า และขนานกันทางความร้อน อุปกรณ์ชนิดนี้ ถูกเรี ยก
ต่อมาว่า เทอร์ โมอิเล็กทริ ก [11]

รู ปที่ 2.1 Thomas Johann Seebeck Undated engraving, Deutsches Museum, Munich [1]
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ปรากฏการณ์เทอร์ โมอิเล็กทริ กมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ปรากฏการณ์คือ ปรากฏการณ์
ซี เบ็ค (Seebeck effect) ปรากฏการณ์เพลเทียร์ (Peltier effect) และปรากฏการณ์ทอมสัน (Thomson
effect) โดยเรี ยกวัสดุที่มีสมบัติเหล่านี้วา่ วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริ ก
2.1.1 ปรากฏการณ์ซีเบ็ค (Seebeck Effect)
เมื่อมีวสั ดุ 2 ชนิดคือ A และ B ต่อกันโดยที่จุดต่อทั้งสองมีอุณหภูมิ T1 และ T2 ตามลาดับดัง
รู ปที่ 2.2(ก) ถ้ากาหนดให้มีความแตกต่างอุณหภูมิเกิดขึ้นโดย T2 มีอุณหภูมิสูงกว่า T1 แล้ว จะมีตวั
พาหะหรื อ carrier เคลื่อนที่พาความร้อนจากฝั่งที่ร้อนมายังอีกฝั่งที่เย็นกว่า และถ้าสมมติให้ A และ
B เป็ นโลหะตัวนาแล้ว A และ B จะมีอิเล็กตรอนเป็ นพาหะ ดังนั้นอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่มาสะสม
กันที่ ฝ่ังเย็น สถานการณ์ เช่ นนี้ จะเกิ ดขึ้นจนกระทัง่ เกิ ดสนามไฟฟ้ าขึ้นระหว่างไอออนบวกที่ดา้ น
ร้อน ทาให้ฝั่งเย็นมีอิเล็กตรอนมากกว่าฝั่งร้อน จึงเกิ ดความต่างศักย์ข้ ึนระหว่างปลายด้านร้อนและ
ปลายด้านเย็น ความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นในวงจรปิ ดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้ าไหลเรี ยกว่าความต่างศักย์
ซีเบ็ค (Seebeck voltage) สามารถเขียนความสัมพันธ์ได้วา่
สมการที่ 2.1
ค่า คือสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็ค (seebeck coefficient) ของรอยต่อระหว่างวัสดุ A และ B ซึ่ งมีค่า
เท่ากับความแตกต่างของสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็กสมบูรณ์ (Absolute seebeck coefficient, ) ของวัสดุท้ งั
สองดังสมการที่ 2.2
สมการที่ 2.2
อันเป็ นสมการศักย์ไฟฟ้ าด้านเย็นเทียบกับด้านร้อน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คเป็ นได้ท้ งั บวกและลบ
ขึ้นอยูก่ บั วัสดุน้ นั มีพาหะส่ วนใหญ่ของวัสดุน้ นั กล่าวคือถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากปลายด้านร้อน
ไปยังปลายด้านเย็น ด้านเย็นจะมีศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นลบเมื่อเทียบกับด้านร้อน ทาให้ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์
ซี เบ็คเป็ นลบ เรี ยกสารกึ่งตัวนาที่มีพาหะส่ วนใหญ่เป็ นอิเล็กตรอนว่า สารกึ่งตัวนาชนิดเอ็น (n-type)
และหากมีโฮลเป็ นพาหะส่ วนใหญ่ โดยโฮลจะเคลื่อนที่จากปลายด้านร้อนไปยังปลายด้านเย็นทาให้
ด้านเย็นมี ศกั ย์ไฟฟ้ าเป็ นบวก เมื่ อเทียบกับด้านร้ อนสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คจึงมีค่าเป็ นบวก เรี ยกสาร
กึ่ ง ตัวนาประเภทนี้ ว่า สารกึ่ ง ตัวนาชนิ ดพี (p-type) จากปรากฏการณ์ ซีเบ็ค นี้ สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้ าจากความร้อน (Thermoelectric generator) [2] ได้โดยนาวัสดุสองชนิดที่
ชิ้นหนึ่งมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คเป็ นบวก และอีกชิ้นที่มีค่าเป็ นลบต่างกันมากๆ นามาวางข้างๆ กันแต่
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ไม่ ติดกัน โดยติ ดตัวนาไฟฟ้ า และให้ข้ วั หนึ่ ง ของทั้ง สองฝั่ ง อยู่ใ นอุ ณหภูมิ สู ง และอี ก ขั้วอยู่ใ น
อุณหภูมิต่ากว่าดังอธิ บายได้ตามรู ปที่ 2.2(ข) เมื่อให้ความร้อนกับด้านบน และความเย็นกับด้านล่าง
สารกึ่งตัวนาชนิดเอ็นจะปล่อยอิเล็กตรอนให้วิ่งลงมา ส่ วนสารกึ่งตัวนาชนิดพีจะปล่อยให้โฮลวิ่งลง
เมื่อมีตวั นาไฟฟ้ าเป็ นตัวกลางจะเกิดวงจรไฟฟ้ าขึ้น

(ก)

(ข)

รู ปที่ 2.2 (ก) ปรากฏการณ์ซีเบ็คในโลหะตัวนาที่ต่างกันสองชนิด
(ข) การผลิตไฟฟ้ าจากความร้อน [2]
2.1.2 ปรากฏการณ์ เพลเทียร์ (Peltier effect)
ในปี ค.ศ. 1834 ยีน ชาร์ เลส อะธาเนส เพลเทียร์ (Jean Charles Athanase Peltier) นักฟิ สิ กส์ชาว
ฝรั่งเศส พบว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้ าไหลจะมีความร้อนเกิดขึ้นที่รอยต่อของตัวนา ความร้อนจะเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงขึ้นอยูก่ บั ทิศการไหลของกระแสไฟฟ้ า

รู ปที่ 2.3 Jean Charles Athanase Peltier [1]
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ปรากฏการณ์ เพลเทียร์ เป็ นการผันกลับของความร้อนเนื่ องจากการที่มีกระแสไหลผ่านที่
บริ เ วณรอยต่ อระหว่า งตัว นาที่ ต่ า งกัน สองชนิ ด ดัง แสดงในรู ปที่ 2.4(ก) [12] กล่ า วคื อ เมื่ อ มี
กระแสไฟฟ้ าไหลในวงจร สารกึ่งตัวนาชนิดเอ็น อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากศักย์ไฟฟ้ าต่าหรื อขั้วลบ
ไปยังศักย์ไฟฟ้ าสู งหรื อขั้วบวก โดยในขณะที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จะนาเอาความร้อนไปด้วยส่ งผล
ให้บริ เวณศักย์ไฟฟ้ าสู งมีอุณหภูมิสูงกว่าด้านศักย์ไฟฟ้ าต่า เช่นเดียวกันในสารกึ่งตัวนาชนิดพี โฮล
จะเคลื่ อ นที่ จากศัก ย์ไ ฟฟ้ าสู ง ไปยังศัก ย์ไ ฟฟ้ าต่ า และนาความร้ อนไปด้วย ส่ ง ผลให้บ ริ เวณที่ มี
ศักย์ไฟฟ้ าต่ามีอุณหภูมิสูงกว่าด้านศักย์ไฟฟ้ าสู ง ซึ่ งปรากฏการณ์น้ ีจะเกิดขึ้นเสมอภายใต้รอยต่อของ
สารที่ต่างชนิ ดกัน หรื อ ภายในสารตัวนาที่ไม่มีความสม่าเสมอ (Non-homogeneous) ในที่น้ ี อัตรา
ของการดูดซับความร้อนแบบกลับได้ (Rate of reversible heat absorption, Q) จะส่ งมาพร้อมกับการ
ผ่านกระแสไฟฟ้ า (I) ผ่านรอยต่อดังสมการ
สมการที่ 2.3
คือสัมประสิ ทธิ์ เพลเทียร์ ของรอยต่อ

โดยที่

(ก)

(ข)

รู ปที่ 2.4 (ก) ปรากฏการณ์เพลเทียร์ ในโลหะตัวนาที่ต่างกันสองชนิด (ข) วงจรเพลเทียร์
สัมประสิ ทธิ์ เพลเทียร์ ของรอยต่อ,

สามารถหาได้จาก
สมการที่ 2.4

โดย
เมื่อ

,α = สัมประสิ ทธ์ซีเบ็คของรอยต่อ
; ค่าสัมประสิ ทธิ์ เพลเทียร์ เป็ นลบ
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อิเล็กตรอนของอะตอมพลังงานสู งเคลื่อนที่ยา้ ยจากขวามาซ้าย การไหลเวียนของความร้อน
และกระแสไฟฟ้ ามีทิศทางตรงกันข้าม ดังแสดงในรู ปที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 การไหลเวียนของความร้อน และกระแสไฟฟ้ าเมื่อค่าสัมประสิ ทธิ์ เพลเทียร์ เป็ นลบ [2]
เมื่อ
; ค่าสัมประสิ ทธิ์ เพลเทียร์ เป็ นบวก
หลุมพลังงานสู งเคลื่อนที่ยา้ ยจากซ้ายมาขวา การไหลเวียนของความร้อนและกระแสไฟฟ้ า
มีทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในรู ปที่ 2.6

รู ปที่ 2.6 การไหลเวียนของความร้อน และกระแสไฟฟ้ าเมื่อค่าสัมประสิ ทธิ์ เพลเทียร์ เป็ นบวก [2]
ปรากฏการณ์ เพลเทียร์ ที่มีการประยุกต์ใช้งานอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เช่ น อุปกรณ์ ทา
ความเย็นให้ชิปคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อุ่นเครื่ องดื่มบนโต๊ะทางานเป็ นต้น
2.1.3 เทอร์ โมอิเล็กทริกโมดูล (Thermoelectric module)
เมื่อป้ อนความร้ อนทางด้านร้อนของเทอร์ โมอิเล็กทริ กและควบคุ มอุณหภูมิดา้ นเย็นของ
เทอร์โมอิเล็กทริ กให้มีค่าต่ากว่า หรื อเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิ จะเกิดการเปลี่ยนพลังงานความ
ร้ อ นให้ เ ป็ นพลัง งานไฟฟ้ าขึ้ น เมื่ อ น าโหลดทางไฟฟ้ ามาต่ อ กับ เทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก จะเกิ ด
กระแสไฟฟ้ าไหลจากสารกึ่งตัวนาชนิด p-type ไปยังสารกึ่งตัวนาชนิด n-type ลักษณะการเชื่อมต่อ

9
ของสารกึ่ งตัวนาชนิ ด n-type และ p-type จะต่อเป็ นคู่ๆ ได้ท้ งั แบบอนุ กรมและขนาน เพื่อให้ได้
พลังงานไฟฟ้ าเหมาะสมกับความต้องการ นอกจากการผลิตไฟฟ้ าแล้วเทอร์ โมอิเล็กทริ กโมดูล ยัง
สามารถทาให้เกิ ดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างแต่ละด้านได้ โดยการป้ อนไฟฟ้ าเข้าไปใน
โมดูลดังรู ปที่ 2.7

รู ปที่ 2.7 เทอร์ โมอิเล็กทริ กโมดูล [12]
2.2

ประสิ ทธิภาพของวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Efficiency)
วัส ดุ เ ทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ กในปั จ จุ บ ัน มี ก ารน าไปใช้ อ ย่ า งแพร่ หลาย โดยทั่ว ไปแล้ ว
ประสิ ทธิ ภาพของสารเทอร์ โมอิเล็ก ทริ กระบุดว้ ยค่าคุณลักษณะ(Figure of merit, ) ตามสมการที่
2.5
สมการที่ 2.5
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เมื่อ
และ คือ สัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็ค สภาพต้านทานไฟฟ้ า สภาพนาความร้อน และอุณหภูมิ
สัมบูรณ์เป็ นเคลวิน ตามลาดับ [8] และเนื่องจากค่า มีการเปลี่ยนตามอุณหภูมิ ดังนั้นจึงนิยมใช้ค่า
คุณลักษณะไร้มิติ (Dimensionless figure of merit) หรื อค่า โดยนิยามว่า
สมการที่ 2.6
ฉะนั้นวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กที่มีประสิ ทธิภาพสู ง จะต้องมีสมบัติท้ งั 3 ประการดังนี้ [13]
2.2.1 มีสัมประสิ ทธิ์ซีเบ็คสู ง
เพื่อให้เกิ ดความแตกต่างของอุณหภูมิภายในสารและมีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าสู ง พลังงาน
ความร้อนจะต้องถูกขนย้ายโดยประจุไฟฟ้ าในปริ มาณมากๆ เป็ นค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าหารด้วย
ความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คนั้นเป็ นสมบัติเฉพาะของแต่ละวัสดุซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั
โครงสร้างผลึกของสารและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ ของสารนั้น [14-16] ทาให้ในโลหะและสาร
กึ่งตัวนามีสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คต่างกัน
2.2.1.1 โลหะ (Metal)
เนื่องจากโลหะไม่มีช่องว่างพลังงาน (energy gab, ) ทาให้สัมประสิ ทธ์ซีเบ็ค
ลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง มีความสัมพันธ์ดงั สมการ
(

)

สมการที่ 2.7
เมื่อ คือ ประจุของพาหะ, คือ ระดับพลังงานเฟอร์ มิ และ คือ ค่าคงที่โบลทซ์ มานน์ ค่า ของโลหะมีค่าน้อยกว่า 87 µV/K ซึ่ งถือว่ามีค่าที่นอ้ ยมาก และถึงแม้วา่ สารพวก
โลหะจะมีค่าการนาไฟฟ้ าที่สูง แต่ก็มีสภาพนาความร้อนที่สูงด้วย ส่ งผลให้ค่า ที่ต่าไม่
เหมาะในการใช้งานทางด้านเทอร์โมอิเล็กทริ ก
2.2.1.2 สารกึง่ ตัวนา (Semiconductor)
สารกึ่ งตัวนาเป็ นสารที่มีช่องว่างพลังงาน,
ที่แคบเมื่อได้รับพลังงานกระตุน้
มากพอ อิ เล็กตรอนก็จะสามารถข้ามช่ องว่างพลังงานนี้ ได้ทาให้เกิ ดการนาไฟฟ้ า สารกึ่ ง
ตัวนาจะมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คที่มีพฤติกรรมตรงข้ามกับโลหะ กล่าวคือในกรณี อุณหภูมิสูง
มากกว่า 100 K ค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง เมื่อพาหะนาไฟฟ้ าเพียง
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ชนิดเดียว เมื่อมีพาหะนาไฟฟ้ าเพียงชนิดเดียวแล้ว ค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คของสารกึ่ งตัวนามี
ค่าตามสมการ
(

)

(

)(

)

สมการที่ 2.8
จากสมการจะเห็นว่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คของสารกึ่งตัวนามีค่าที่ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แต่
สาหรับสารกึ่งตัวนาที่มีช่องว่างแถบพลังงานที่แคบมากๆค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คของของสาร
กึ่งตัวนาประเภทนี้จะแสดงสมบัติเหมือนทั้งโลหะและสารกึ่งตัวนา

รู ปที่ 2.8 สัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คตามอุณหภูมิของโลหะ สารกึ่งตัวนา
และสารกึ่งตัวนาที่มีช่องว่างแถบพลังงานที่แคบ [2]
2.2.2 มีสภาพต้ านไฟฟ้าต่า
หรื อ เป็ นตัว น าไฟฟ้ าที่ ดี เพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย พลัง งานกระแสไฟฟ้ าที่ จ ะเปลี่ ย นไปเป็ น
พลังงานความร้อน สภาพต้านทานไฟฟ้ า (Resistivity, ) เป็ นสมบัติเฉพาะของสารแต่ละชนิด มี
ความสัมพันธ์ดงั สมการ

12

สมการที่ 2.9
เมื่อ
และ คือ ความต้านทานไฟฟ้ า ความยาวของวัสดุและ พื้นที่ตามลาดับ ซึ่ งค่าสภาพนา
ไฟฟ้ า (Conductivity, ) จะเป็ นส่ วนกลับของสภาพต้านทานไฟฟ้ า ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ าสาหรับ
สารกึ่งตัวนามีความสัมพันธ์ดงั สมการ [2]
สมการที่ 2.10
เมื่อ คือ ค่าสภาพเคลื่อนที่ได้ของพาหะ (Mobility) และ คือความเข้มข้นพาหะ
ในการนาวัสดุ เทอร์ โมอิเล็กทริ กไปใช้งานควรมีค่า
ดังนั้นแล้วเมื่อพิจารณาค่า
ดังความสัมพันธ์ตามสมการที่ 2.6 พบว่า
เป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็ค,
และเป็ นสัดส่ วนผกผันกับสภาพต้านทานไฟฟ้ า, และสภาพนาความร้อน, ดังนั้นจึงจาเป็ นต้อง
หาค่าที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ท้ งั ค่า , และ มีค่าที่ทาให้ค่า สู งที่สุด เป็ นที่ทราบกันดีว่า
โลหะมี คุณสมบัติ นาไฟฟ้ าได้ดี (~106 Ω -1cm-1) แต่ โลหะกลับ มี สัม ประสิ ท ธิ์ ซี เบ็คที่ ต่ ามาก
(-5 μVK-1) และมีสภาพนาความร้อนสู ง โลหะจึงไม่ใช่วสั ดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กที่ดี ส่ วนในฉนวนนั้น
มีช่องว่างแถบพลังงานที่กว้าง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คสู ง (~1000 μVK-1) แต่มีสภาพนาไฟฟ้ าที่ต่า
มาก (~10-12Ω-1cm-1 ) ทาให้มีค่า (~5×10-17 K-1) ที่ต่ามากเมื่อเทียบกับโลหะ (~3×10-6 K-1) เมื่อ
พิจารณาสารกึ่ งตัวนาที่มีช่องว่างพลังงานที่แคบ จะมีสมบัติอยู่ระหว่างสารกึ่ งตัวนาและโลหะจึง
เหมาะสมต่อการเป็ นวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ ก
ตารางที่ 2.1 สมบัติเทอร์ โมอิเล็กทริ กของโลหะ สารกึ่งตัวนา และฉนวนที่ 300 K [16]
สมบัติ
โลหะ
สารกึง่ ตัวนา
ฉนวน
(µV.K-1)
~5
~200
~1000
(Ω-1.cm-1)
~106
~103
~10-12
(K-1)
~3×10-6
~2×10-3
~5×10-17
2.2.3 มีสภาพนาความร้ อนต่า
เพื่อให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสองด้านของวัสดุที่สูง ความสามารถในการ
ถ่ายเทความร้อนในเนื้ อวัสดุ ในวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กสภาพนาความร้อนจะประกอบด้วย การสั่น
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ของโครงสร้างผลึกหรื อโฟนอน (Lattice thermal conductivity, ) และความร้อนที่เกิดจากประจุ
นาไฟฟ้ าภายในวัสดุ (Electronic thermal conductivity, ) ดังสมการ
สมการที่ 2.11
2.2.3.1 ค่ าสภาพนาความร้ อนเนื่องจากการสั่ นของผลึก (Lattice thermal
conductivity, )
ในโลหะความร้ อนภายในโลหะส่ วนใหญ่เกิ ดจากการเคลื่อนที่ของพาหะ ค่า จึงมีค่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับ แต่สาหรับสารกึ่งตัวนาและฉนวนความร้อนจากการสั่นของผลึกจะมีผล
อย่างมาก [2]
สมการที่ 2.12
เมื่อ คือค่าความร้อนจาเพาะต่อหน่วยปริ มาตร (Specific heat per unit volume) คือ ค่าเฉลี่ย
ปลอดการชนของโฟนอน (Mean free path) และ คือ ค่าความเร็ วเสี ยง (Sound velocity) สภาพนา
ความร้อนเนื่องจากการสั่นของผลึกสามารถลดลงได้โดยการเพิ่มการกระเจิงดังวิธีต่อไปนี้
การกระเจิงของโฟนอนเนื่องจากความผิดรู ป (Disorder) เมื่อภายในวัสดุประกอบด้วยธาตุที่มี
มวลต่างกันจะทาให้เกิดการผิดรู ปของโครงสร้างผลึก ทาให้ขดั ขวางการเคลื่อนที่ของโฟนอนจึงเกิด
การกระเจิงของโฟนอนเนื่ องจากการชนกันของโฟนอนข้างเคียง ทาให้ค่าระยะเฉลี่ยปลอดการชน
ของโฟนอนลดลงส่ งผลให้ค่า ลดลง
การกระเจิงเนื่องจากพาหะนาไฟฟ้า (Scattering by charge carriers) เมื่อมีการเจือด้วยธาตุ
หนัก ธาตุหนักจะทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการกระเจิงของโฟนอน
การกระเจิงเนื่องจากขอบเกรน (Scattering by grain boundary) เนื่องจากระยะเฉลี่ยปลอดการ
ชนของโฟนอนจะถู กจากัดด้วยขนาดของผลึ ก โดยส่ วนมากการกระเจิ ง เนื่ องจากขอบเกรนจะ
เกิดขึ้นที่อุณหภูมิต่า สาหรับสารที่มีโครงสร้างที่ผิดรู ปอย่างมาก การกระเจิงของขอบเกรนจะมีผล
มากที่อุณหภูมิสูง
2.2.3.2 สภาพนาความร้ อนเนื่องจากพาหะนาไฟฟ้ า (Electronic thermal
conductivity, )
มีความสัมพันธ์กบั สภาพนาไฟฟ้ าและอุณหภูมิดงั สมการ
สมการที่ 2.13
เมื่อ คือ สภาพนาไฟฟ้ า และ คือ Lorenz number มีค่าเท่ากับ 2.44×10-8 WΩ/K2
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2.3

การทดสอบสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริก
การเปรี ยบเทียบสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของวัสดุ เพื่อพิจารณาได้โดยง่ายจึงมีการระบุ
ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทอร์ โมอิ เล็ ก ทริ ก ของวัส ดุ น้ ันๆ เป็ นจานวนเชิ งปริ มาณ โดยทัว่ ไปแล้วการ
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพทางเทอร์ โมอิ เ ล็ก ทริ ก จะทดสอบเป็ นฟั ง ก์ช่ันในแต่ ล ะช่ วงอุ ณ หภู มิ [2]
ประสิ ทธิ ภาพของวัสดุ เทอร์ โมอิเล็กทริ กขึ้นอยู่กบั ค่า ดังนั้นจึงมักระบุเป็ นค่า ตามสมการที่
2.6 จากสมการพบว่าค่า มีสมบัติที่เกี่ยวข้อง 3 ประการคือ
2.3.1 การทดสอบสภาพต้ านทานไฟฟ้า (Electrical resistivity, )
ในวัสดุทว่ั ไปนั้นมีการวัดสมบัติสภาพต้านทานไฟฟ้ ามานาน แต่ในการวัดสภาพต้านทาน
ไฟฟ้ าของวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กจาเป็ นต้องใช้วธิ ี การเป็ นการเฉพาะ เนื่องจากเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้ า
ในวัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กจะทาให้เกิดปรากฏการณ์เพลเทียร์ และเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิข้ ึน
จึงทาให้ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่วดั ได้เป็ นความต่างศักย์ที่เกิ ดขึ้นเนื่องจากความต้านทานของสาร
เองและร่ ว มกับ ความต่ า งศัก ย์ที่ เ กิ ด จากปรากฏการณ์ เ ทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก เมื่ อ ไม่ น าผลจาก
ปรากฏการณ์เทอร์โมอิเล็กทริ กมาพิจารณา ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ าสามารถหาได้จากความต้านทาน
ไฟฟ้ า (resistance, ) ในตัวนาที่มีความยาว ที่มีพ้ืนที่หน้าตัดสม่าเสมอ ดังสมการ 2.9 โดยไม่
พิจารณาความต้านทานที่ตาแหน่งเชื่ อมต่ออุปกรณ์วดั ความต้านทานกับวัสดุ ดังนั้นในการทดสอบ
จุดเชื่ อมต่อต้องมีการสัมผัสกับชิ้ นงานทดสอบเป็ นอย่างดีเพื่อให้ความต้านทานที่จุดเชื่ อมต่อน้อย
ที่สุด
เทคนิคที่ใช้ในการวัดสภาพต้านไฟฟ้ าในเทอร์ โมอิเล็กทริ ก จึงนิ ยมใช้วิธีการวัดแบบ 4 ขั้ว
(Four contact technique) ดังรู ปที่ 2.12 ขั้นตอนการวัดเริ่ มต้นจากให้กระแสไฟฟ้ า กับชิ้ นงาน
ทดสอบที่มีพ้ืนที่หน้าตัด ความยาว โดยที่
เมื่อ คือความกว้างของชิ้นงาน
แล้วนาค่าที่ได้มาคานวณหาสภาพ
ทดสอบ จากนั้นคานวณความต้านทานได้จากสมการ
ต้านทานไฟฟ้ าจากสมการที่ 2.9 และเพื่อเป็ นการลดความคลาดเคลื่อนจากปากฎการณ์เทอร์ โมอิ เล็กทริ กดังที่ กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการทดสอบจึงใช้การสลับทิศทางการปล่อยกระแสเพื่อวัดค่า
ความต่างศักย์เฉลี่ยดังแสดงในรู ปที่ 2.11
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รู ปที่ 2.9 การวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ าในเทอร์โมอิเล็กทริ ก [2]
สาหรับการต่อวงจรเพื่อวัดสภาพต้านไฟฟ้ าในเทอร์ โมอิเล็กทริ กสามารถเขียนแบบจาลอง
ได้ดงั รู ปที่ 2.10

รู ปที่ 2.10 แบบจาลองวงจรการวัดสภาพต้านไฟฟ้ าในเทอร์โมอิเล็กทริ กที่ใช้อุปกรณ์ DC
Potentiometer ร่ วมกับอุปกรณ์ mechanical chopper [2]

รู ปที่ 2.11 กระแสและความต่างศักย์สาหรับการวัดสภาพต้านไฟฟ้ าเทียบกับเวลา [2]
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รู ปที่ 2.12 (ก) การวางตาแหน่งหัววัดแบบสี่ ข้ วั เรี ยงกันเป็ นเส้นตรง
(ข) การวางตาแหน่งเรี ยงกันเป็ นสี่ เหลี่ยม [2]
2.3.2 การทดสอบสั มประสิ ทธิ์ซีเบ็ค (Seebeck coefficient)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ซี เบ็ ค เป็ นค่ า ที่ ส ามารถวัดได้ง่ า ยและสามารถท าได้ห ลายวิธี เนื่ องจาก
สั ม ประสิ ท ธิ์ ซี เ บ็ ค เป็ นอัต ราส่ ว นของผลต่ า งของความต่ า งศัก ย์ไ ฟฟ้ าวงจรเปิ ดกับ ผลต่ า งของ
อุณหภูมิ
2.3.2.1 วิธีการวัดค่ าสั มประสิ ทธิ์ซีเบ็คด้ วย Copper-constantan thermocouples
วิธีน้ ี เป็ นการให้ความร้อนหรื ออุณหภูมิที่ทราบค่าที่ต่างกันระหว่างทั้งสองด้านของชิ้นงาน
ทดสอบเพื่อบันทึกค่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นดังในรู ปที่ 2.13

รู ปที่ 2.13 (ก) การติดเทอร์โมคัปเปิ ลกับชิ้นงาน
(ข) การติดเทอร์ โมคัปเปิ ลที่แหล่งให้ความร้อนและอุปกรณ์ระบายความร้อน [2]
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การติดเทอร์ โมคัปเปิ ลสามารถจัดเรี ยงได้ 2 ลักษณะคือ ติดกับชิ้ นงานและติดที่แหล่งให้
ความร้อน (Heat source) กับอุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat sink) โดยในรู ปจะใช้เทอร์ โมคัปเปิ ลที่
ทาจากทองแดงกับคอนสแตนแตน (Copper-constantan thermocouples) นอกจากจะใช้วดั อุณหภูมิ
แล้วยังทาการวัดความต่างศักย์อีกด้วย การติดตั้งอุปกรณ์ท้ งั สองแบบล้วนทาให้การวัดสามารถเกิ ด
ความคลาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกัน หากเป็ นกรณี ต่อเทอร์ โมคัปเปิ ลกับชิ้นงานโดยตรงนั้นอาจทาให้
เกิ ด ความร้ อ นภายในเส้ น เทอร์ โ มคัป เปิ ล ส่ ง ผลให้ ที่ บ ริ เวณจุ ด สั ม ผัส กับ ชิ้ น งานอุ ณ หภู มิ
เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ลดความคลาดเคลื่ อ นนี้ ในการทดสอบจึ ง ควรใช้เ ทอร์ โ มคัป เปิ ลขนาดเล็ ก
นอกจากนี้ ในกรณี ที่สารทดสอบมีค่าสภาพนาความร้ อนน้อยความคลาดเคลื่ อนก็จะมีค่ามากขึ้ น
ส่ วนในวิธีการต่อเทอร์ โมคัปเปิ ลกับแหล่งกาเนิดความร้อนและอุปกรณ์ระบายความร้อนนั้นแม้ไม่
เกิ ด ความคลาดเคลื่ อ นที่ บ ริ เวณจุ ด สั ม ผัส เช่ น เดี ย วกับ วิ ธี แ รก แต่ ก ารต่ อ เทอร์ โ มคัป เปิ ลกับ
แหล่งกาเนิดความร้อนและอุปกรณ์ระบายความร้อนโดยตรงจะทาให้ค่าที่วดั ได้เป็ นค่าความต่างศักย์
และความต่างของอุณหภูมิภายในเนื้ อสารทดสอบ ทั้งที่จริ งแล้วความต่างของอุณหภูมิจะมีค่ามาก
ที่สุดที่บริ เวณผิวรอยต่อระหว่างสารทดสอบกับด้านแหล่ งกาเนิ ดความร้อนและด้านระบายความ
ร้อน ทาให้ค่าที่วดั ได้เป็ นความแตกต่างของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นด้านนอกของสารทดสอบ สาหรับวิธีน้ ี
สามารถหาความสัมพันธ์ของสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คได้ดว้ ยสมการดังนี้
สมการที่ 2.14
2.3.2.2 วิธีการวัดค่ าสั มประสิ ทธ์ ซีเบ็คโดยการใช้ ข้วั ความร้ อน (Hot probe)
วิธีน้ ี ออกแบบโดย Cowles และ Dauncey จะใช้ข้ วั ความร้ อนปลายแหลมที่เชื่ อมต่อกับ
เทอร์ โมคัปเปิ ลที่ทาด้วยโครเมลกับอะลูเมล (chromel-alumel) ต่อสัมผัสกับสารทดสอบ และใช้
เทอร์ โมคัปเปิ ลอีกตัวหนึ่ งวัดสารทดสอบอีกต่าแหน่งหนึ่ งที่ห่างออกไป และทาการวัดค่าความต่าง
ศักย์ และ ดังแสดงในรู ปที่ 2.14 ทาให้สามารถหาสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คได้โดยไม่จาเป็ นต้อง
ทราบค่าความแตกต่างของอุณหภูมิดงั สมการ
เมื่อ คือความแตกต่างของสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คของโคโลเมลกับอะลูเมล
เมื่ อ คื อ ความแตกต่ า งของสั ม ประสิ ท ธิ์ ซี เ บ็ค ระหว่า งสารทดสอบกับ โคโลเมลท าให้เ ขี ย น
ความสัมพันธ์จากสมการทั้งสองได้ดงั สมการ
สมการที่ 2.15
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รู ปที่ 2.14 แบบจาลองการวัดค่าสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คโดยการใช้ข้ วั ความร้อน
ออกแบบโดย Cowles และ Dauncey [2]
2.3.3 สภาพนาความร้ อน (Thermal conductivity, )
เป็ นที่ยอมรับกันดีวา่ การวัดสภาพนาความร้อนทาได้ยากกว่าสภาพนาไฟฟ้ าหรื อสภาพต้าน
ไฟฟ้ า เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับการสู ญเสี ยความร้อน ด้วยเหตุน้ ี จึงจาเป็ นต้องแยกสารทดสอบออก
จากสิ่ งแวดล้อมเพื่อลดการสู ญเสี ยความร้อน เช่ นการใช้ระบบสุ ญญากาศเพื่อป้ องกันการนาความ
ร้อนโดยการถ่ายเทความร้อน แต่ก็ยงั คงเกิดการสู ญเสี ยความร้อนจากการแผ่รังสี ของวัสดุได้อยู่
2.3.3.1 เทคนิคการวัดสภาพนาความร้ อนแบบ Ioffe (Ioffe Technique)
เทคนิ ค นี้ สามารถวัด สภาพนาความร้ อ นที่ อุณ หภู มิ ต่ า ได้ การเตรี ย มตัว อย่า งจะใช้ส าร
ตัวอย่างที่มีลกั ษณะเป็ นแท่งที่มีพ้นื ที่หน้าตัดสม่าเสมอ และเนื่องจากวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริ กที่ดีจะนา
ความร้อนได้ต่าการเตรี ยมสารทดสอบจึงควรมีความยาวน้อยมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ สารทดสอบจะ
ถูกประกบด้วยทองแดงและไขให้แน่นด้วยสกรู จากนั้นจะใช้แผ่นกลีเซอรี นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่
จุดเชื่อมต่อ ใช้แผ่นไมคาบางๆที่จุดสัมผัสของชินงานกับเทอร์ โมคัปเปิ ล และหุ ้มระบบทั้งหมดด้วย
กระจกอะครี ลิค โดยทัว่ ไประบบนี้จะไม่ทาเป็ นสุ ญญากาศจึงมีความบกพร่ องจากการสู ญเสี ยความ
ร้อนที่จุดเชื่อมต่อและกับสิ่ งแวดล้อม
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รู ปที่ 2.15 แบบจาลองการวัดสภาพนาความร้อนด้วยวิธี Ioffe [2]
วิธีการวัดจะใช้การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเทียบกับเวลาที่จุดเชื่ อมต่อเทอร์ โมคัปเปิ ล
ทั้งสอง เมื่ อกาหนดให้
เป็ นความจุความร้ อนของแผ่นยึดด้านบน (จุด b) แล้ว จะสามารถ
คานวณความร้อนสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านชิ้นงานได้ตามสมการ
สมการที่ 2.16
เมื่ อ ⁄ คื ออัตราส่ วนพื้นที่ ตดั ขวางของสารทดสอบ อย่า งไรก็ตามเมื่ อมี ค วามร้ อนเกิ ดขึ้นใน
บริ เวณจุดยึดด้านล่าง การคานวณมีการเพิ่มความจุความร้อนของจุดยึดนั้น, ด้วย ทาให้ได้สมการ
สมการที่ 2.17
เพิ่มขึ้นมาในการคานวณ

แต่ในสมัยก่อนนั้นโดยทัว่ ไป จะมีคา่ สู งกว่า มาก จึงมีการใช้คา่
ในภายหลัง
2.3.3.2 เทคนิคการวัดสภาพนาความร้ อนด้ วยเลเซอร์ แฟลช (Laser flash
method)
เทคนิคการวัดสภาพนาความร้อนด้วยวิธีเลเซอร์แฟลชเป็ นเทคนิควัดการแพร่ ความร้อนของ
สารประเภทก้อน (Bulk) ที่นามาใช้อย่างแพร่ หลายมากในปั จจุบนั วิธีน้ ีจะใช้สารทดสอบขนาดเล็ก
ลักษณะบางและให้ความร้อนด้วยเลเซอร์ ดงั แสดงในรู ปที่ 2.16 ในการวัดสภาพนาความร้อนที่
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อุณหภูมิสูง อุณหภูมิแวดล้อมสารทดสอบจะเพิม่ ขึ้นจนถึงค่าที่กาหนดไว้ ด้านหนึ่งของสารทดสอบ
จะถูกฉายด้วยแสงเลเซอร์ ทีละครั้งแล้วตรวจวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปที่ดา้ นตรงข้ามของสารทดสอบ
ด้วยเซนเซอร์ วดั อุณหภูมิแบบอินฟราเรด (Infrared sensor) แล้วสามารถหาการแพร่ ความร้อน
(Thermal diffusivity, ) และค่าความจุความร้อนจาเพาะ (Specific heat capacity, CP) ของสาร
ทดสอบได้ดงั สมการ 2.18 และ 2. 19 ตามลาดับ [17]

สมการที่ 2.18
เมื่อ
คือเวลาที่อุณหภูมิของสารตัวอย่างขึ้นไปถึงครึ่ งหนึ่งของอุณหภูมิที่วดั ได้สูงสุ ด และ
คือความหนาของสารตัวอย่าง

รู ปที่ 2.16 การวัดสภาพนาความร้อนด้วยเทคนิคเลเซอร์แฟลช [2]
สมการที่ 2.19
เมื่อ d คือ ความหนาแน่นของตัวอย่าง, L คือความยาวของตัวอย่าง และ Q คือพลังงานที่ใช้ จากนั้น
นาค่าการแพร่ ความร้ อนและค่าความจุความร้อนจาเพาะมาคานวณสภาพนาความร้อน โดยคูณกับ
ความหนาแน่นของตัวอย่าง, d ดังสมการที่ 2.20
สมการที่ 2.20
เมื่อ
2.4

คือความร้อนจาเพาะต่อหนึ่งหน่วยปริ มาตร (specific heat capacity)

วัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริกชนิดโซเดียมโคบอลเทต (NaCo2O4)
แม้จะเป็ นที่ทราบกันดีวา่ วัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กเช่น Bi2Te3, PbTe มีค่า
เป็ นสาร
ประสิ ทธิ ภาพสู ง แต่วสั ดุเหล่านี้ เป็ นสารเทอร์ โมอิเล็กทริ กชนิดโลหะหรื ออัลลอยซึ่ งไม่สามารถใช้
งานในอุณหภูมิสูงได้เนื่ องจากความไม่เสถี ยรและมีประสิ ทธิ ภาพต่า วัสดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กชนิ ด
โซเดี ยมโคบอลเทตจัดเป็ นสารเทอร์ โมอิเล็กทริ กประเภทออกไซด์ชนิ ดหนึ่ ง ที่มีการรายงานว่ามี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง เหมาะแก่การพัฒนาเพื่อนาไปใช้ในอุณหภูมิสูง ที่อุณหภูมิประมาณ 700-900 °C
[10]
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ในงานวิ จ ัย นี้ จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาสารเทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ กชนิ ด โซเดี ย มโคบอลเทต
(NaCo2O4) ซึ่ งต่อไปนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างและการสังเคราะห์ของวัสดุโซเดียมโคบอลเทต
2.4.1 โครงสร้ างของสารโซเดียมโคบอลเทต
โครงสร้างผลึกของโซเดียมโคบอลเทตหรื อ NaCo2O4 ได้มีการระบุครั้งแรกโดย Jensen
และ Hoppe [18] มี โครงสร้ างแบบเฮกซะโกนอล (Hexagonal) แบบมีขอบร่ วม (Edge-sharing)
Space group แบบ P6333 แลตทิซพารามิเตอร์ (Lattice parameter) a = 0.2843 และ c = 1.081 nm.
ซึ่ งจุ ดศูนย์กลางของโครงสร้ างที่ ให้ค่าเทอร์ โมอิเล็กทริ กสู งนั้นยังไม่มีการระบุได้แน่ ชัด แต่การ
เปลี่ ยนแปลงเลขออกซิ เดชันของโคบอลไอออน (Co) นั้นมี ความส าคัญมากต่อการเกิ ดสปิ นใน
โครงสร้าง ซึ่ งใน NaCo2O4 สาหรับโคบอลไอออนควรมีแวเลนซ์เท่ากับ 3.5+ เมื่ออยูใ่ นโครงสร้าง
และประกอบด้วยชั้นที่เป็ นแผ่นของ CoO6 เรี ยงตัวกันแบบออกตะฮีดรา (Octahedra) และมีโซเดียม
ไอออน (Na+) แทรกอยู่ 50% แบบสุ่ มระหว่างชั้นของ Co-O อิเล็กตรอนในชั้น CoO2 จะถูกจากัด
ขอบเขตให้อยู่ภายในชั้น เนื่ องจากผลของอิเล็กตรอนนี้ เองทาให้มีสภาพต้านไฟฟ้ าแบบโลหะต่ า
และมีสภาพนาไฟฟ้ าสู ง

รู ปที่ 2.17 โครงสร้างผลึกของ NaCo2O4 (ครึ่ งหนึ่งของ Na จะเรี ยงตัวแบบสุ่ ม) [19]
ส่ วนชั้น Na จะมีพฤติกรรมเหมือนแหล่งสะสมประจุและให้อิเล็กตรอนกับไอออน Co ที่มีความไม่
เป็ นระเบียบคล้ายของแข็งอสัณฐาน อะตอม Na จะเรี ยงตัวแบบสุ่ มในโครงสร้างจะทาให้เกิดความ
บกพร่ องของโครงสร้ างแบบ phonon-point defect (Na vacancies) กระจายทัว่ โครงสร้างทาให้
แนวโน้มของสภาพนาความร้อนลดลง เฟสของโซเดียมโคบอลเทตสามารถเกิดขึ้นได้ 4 เฟสด้วยกัน
ทั้ง นี้ ข้ ึ น อยู่ก ับ อัตราส่ ว นของ Na/Co ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อการเรี ย งตัวของออกซิ เจนในโครงสร้ า ง

22
เฮกซะโกนอลดังนี้ α-NaxCoO2 (0.9 ≤ X ≤ 1, เฟส O3), α-Na0.75CoO2 (เฟส O’3), β-NaxCoO2
(0.55 ≤ X ≤ 0.6, เฟส P3) และ γ-NaxCoyO2 (0.55 ≤ X/Y ≤ 0.74, เฟส P2) [20] สัมประสิ ทธิ์
ความร้อนของอิเล็กตรอน (electron specific heat coefficient, γ) หาค่าได้จาก
เมื่อ
ค่า
จะมี ค่ าเข้า ใกล้ 35-50 mJ/Co mol K2 ซึ่ งจะมีค่ ามากกว่าโลหะทัว่ ไป ปริ ม าณค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ความร้อนของอิเล็กตรอนและอัตราการเป็ นแม่เหล็ก (Magnetic susceptibility, χ) นี้จะ
แสดงถึ งความหนาแน่ นของสถานะ (density of states) และมวลยังผล (effective mass) ที่มีค่า
เพิ่มขึ้นในสาร NaCo2O4 ดังรู ปที่ 2.18 ไดอะแกรมแสดงการเปรี ยบเทียบสัมประสิ ทธิ์ ความร้อนของ
อิเล็กตรอน, γ กับ อัตราการเป็ นแม่เหล็กแม่เหล็ก, χ ในสารต่างๆ ซึ่ งตรงกันกับทฤษฎีของ
โบลทซ์ มนั น์ที่กล่าวถึ งการแพร่ ในพจน์ของพลังงานความร้อน (thermopower) ในโลหะการนา
ความร้ อนขึ้ นอยู่ก ับการขนส่ ง ของเอนโทรปี (Transport entropy) ต่อจานวนพาหะ (carrier)
หมายความว่า ปริ ม าณมวลยัง ผลที่ มากจะชัก นาให้มี พ ลัง งานความร้ อนที่ สูง ดัง ภาพที่ 2.18 ที่
ชี้ให้เห็นว่ามวลยังผลของ NaCo2O4 มีขนาดมากกว่ามวลอิเล็กตรอนปกติถึง 10 เท่า ซึ่ งปริ มาณมวล
ยังผลนี้ จะกระตุน้ ให้เกิดการสะท้อนและมีความสาคัญในการเกิดปรากฏการณ์ฮอลล์ (Hall effect)
[19]

รู ปที่ 2.18 เปรี ยบเทียบสัมประสิ ทธิ์ ความร้อนของอิเล็กตรอน, γ กับ
อัตราการเป็ นแม่เหล็ก, χ ในสารต่างๆ [19]
ในปี ค.ศ. 2004 Foo และคณะได้รายงานแผนภาพเฟส (Phase diagrams) ของ NaxCoO2 ที่
แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณ Na ต่ออัตราการเป็ นแม่เหล็ก (Magnetic susceptibility) และ
ความต้านทานในระนาบ (in-plane resistivity) ดังรู ปที่ 2.19 เมื่อ x เพิ่มขึ้นเป็ น 0.3 สารจะเปลี่ยน
จากสถานะพื้น (ground state) เป็ น Pauli paramagnetic metal ที่ x เท่ากับ 0.5 จะเปลี่ยนเป็ น
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charge-ordered insulator และจะเปลี่ยนเป็ น Curie-Weiss metal เมื่อ x~0.65-0.75 สุ ดท้ายจะ
เปลี่ยนเป็ นแม่เหล็กอ่อนๆ SDW (spin-density-wave) ที่ x0.75 [20]

รู ปที่ 2.19 เฟสไดอะแกรม (Phase diagram) ของ NaxCoO2 [20]
2.4.2 การสั งเคราะห์ สารโซเดียมโคบอลเทต
ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าสารเทอร์ โมอิเล็กทริ กโซเดียมโคบอลเทตแบ่งเป็ นชนิดผลึก
เดี่ ยวและชนิ ดพหุ ผลึ ก ต่อไปนี้ จะกล่าวถึ งตัวอย่างการสังเคราะห์สารโซเดียมโคบอลเทตทั้งสอง
แบบ
2.4.2.1 การสั งเคราะห์ โซเดียมโคบอลเทตชนิดผลึกเดี่ยว
โดยทัว่ ไปแล้ว NaxCo2O4 ชนิ ดผลึกเดี่ยวสังเคราะห์ข้ ึนด้วยวิธี flux method จากการใช้
ฟลักซ์ของ NaCl โดยใช้ Na2CO3 และ Co3O4 เป็ นสารตั้งต้น แล้วเผาที่อุณหภูมิ 1050 oC จากนั้นลด
อุณหภูมิลงด้วยอัตรา 0.5~5 oC/h จะได้ผลึกที่มีขนาดประมาณ 1-2 mm แต่หากต้องการผลึกขนาด
ใหญ่กว่านี้จะทาได้ยากขึ้นอีก
ถึ ง แม้ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพทางเทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก ของสารชนิ ด ผลึ ก เดี่ ย วจะสู ง ก็ ต าม แต่
กระบวนการสังเคราะห์มีความซับซ้อนและใช้ตน้ ทุนสู ง จึงไม่ได้รับความนิยมมากนัก
2.4.2.2 การสั งเคราะห์ โซเดียมโคบอลเทตชนิดพหุผลึก
การสังเคราะห์โซเดียมโคบอลเทตชนิดพหุ ผลึกแบ่งออกได้เป็ น 2 วิธีหลักคือ
 วิธีเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง (Solid State Reaction: SSR) เป็ นกระบวนการ
สังเคราะห์ที่นิยมใช้เป็ นอย่างมาก (เช่ น Seetawan et al., 2010 [14]; Park et al., 2006 [21];
Yamakawa et al., 2010 [22] ) วิธีเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งนั้นสังเคราะห์ได้ง่ายและสามารถ
สังเคราะห์สารได้ในปริ มาณมาก แต่มีขอ้ เสี ยคือ ผงหลังสังเคราะห์มีขนาดอนุ ภาคใหญ่ เกรนของ
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สารหลัง เผามี ข นาดใหญ่ และมี ค วามเป็ นเนื้ อ เดี ย วกัน ของสารต่ า ท าให้ป ระสิ ท ธิ ภ าพทาง
เทอร์โมอิเล็กทริ กลดลง [4,5]
วิธี โซลเจล (Sol-gel) เป็ นกระบวนการสังเคราะห์ เชิ งเคมี ประเภทหนึ่ งที่ ใ ช้เวลาการ
สั ง เคราะห์ ส้ ั น ได้อ นุ ภ าคผงสารตั้ง ต้น ที่ มี ข นาดเล็ ก มี ค วามละเอี ย ดสู ง ซึ่ งจะท าให้ส มบัติ ท าง
เทอร์ โมอิเล็กทริ กดีข้ ึน [23] (เช่น Nan et al., 2003 [24]; Ito et al., 2005 [25]; Wang et al., 2009 [7])
ในการเตรี ยมสาร NaCo2O4 ด้วยวิธีการโซลเจล มีการใช้สารตั้งต้นหลายแบบด้วยกันเช่น สารตั้งต้น
ที่ประกอบด้วยโลหะไนเตรดและน้ า Co(NO3)2.6H2O กับ NaNO3 (Ito et al., 2003 [23]) หรื อใช้สาร
ตั้งต้นประเภทไม่มีน้ าเป็ นส่ วนประกอบ NaNO3 และ Co(NO3)2 (Nan et al., 2003 [24]) อีกทั้งยังมี
การใช้ส ารตั้ง ต้นประเภทโลหะอะซิ เตรต CH3COONa และ (CH3COO)2Co.4H2O (Katsuyama
et al., 2006 [26]) ละลายในกรดซิ ตริ ก กวนและให้ความร้อนจนกระทัง่ เป็ นเนื้ อเดียวกันและเกิดเป็ น
เจล แล้วให้ความร้อนต่อไปจนข้นมากขึ้นและเกิดเผาไหม้ดว้ ยตัวเอง (Self ignited) ได้ผงสารที่แห้ง
มีสีดา เรี ยกผงนี้ ว่าพรี เคอร์ เซอร์ (Precursor) จากนั้นนาไปเผาแคลไซน์เพื่อกาจัดสารประกอบ
อินทรี ยอ์ ื่นๆ ที่ไม่ตอ้ งการ แล้วนาไปบดอัดเม็ดและเผาผนึกต่อไป
2.5

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
Itoและคณะ [27] ได้ศึกษาถึงผลของการบดและการกระจายตัวของ Ag ต่อประสิ ทธิ ภาพ
ทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของ NaxCo2O4 เนื่องจากการบดจะทาให้ขนาดอนุภาคเปลี่ยนแปลงส่ งผลต่อ
ค่าสภาพนาไฟฟ้ าและสภาพนาความร้อนของ NaxCo2O4 โดยใช้สารตั้งต้นคือ Na2CO3 และ Co3O4
ผสมในสู ตร Na1.2Co2O4 อัดเป็ นเม็ดด้วยแรง 5.6x102 MPa แล้วนาไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 880 oC
คงอุณหภูมิไว้ 20 ชัว่ โมง จากนั้นนามาบดด้วยเครื่ อง planetary mill โดยใช้หม้อบดและลูกบดโลหะ
เคลือบผิวด้วยไนลอน-66 นามาอัดเม็ดอีกครั้งด้วยแรงอัดเท่าเดิม นาไปเผาผนึกที่อุณหภูมิ 920 oC คง
อุณหภูมิไว้ 20 ชัว่ โมง และมีการเพิม่ Na2CO3 อีก 20% ในผงที่ได้หลังจากการเผาแคลไซน์เนื่องจาก
มีแนวโน้มว่าโซเดียมจะระเหยไปในขั้นตอนการให้ความร้อน ผลที่ได้คือค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คมีค่า
เพิ่มขึ้นและขนาดอนุ ภาคของชิ้ นงานหลังเผาผนึ กมีขนาดเล็กลง แต่กลับพบว่าการบดหรื อการใส่
Ag เข้าไปในสารโซเดียมโคบอลเทตไม่ได้ทาให้ค่า ZT เพิ่มขึ้นเลย เนื่องจากขนาดอนุภาคของ Ag ที่
มีขนาดประมาณ 10 μm ซึ่ งแทรกตัวอยูใ่ นชั้นเมตริ กซ์ของ NaxCo2O4 ไปเพิ่มค่าสภาพนาความร้อน
ของชิ้นงานทดสอบ โดยค่า ZT สู งสุ ดที่ 0.51 ที่อุณหภูมิ 730 oC ในชิ้นงานที่ใส่ Ag ในปริ มาณ 10%
ศรี ตะวันและคณะ[8] ได้ศึกษาอุณหภูมิเผาผนึ กกับคุ ณสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของ
NaxCo2O4 ใช้สารตั้งต้นคือ Na2CO3 และ Co3O4 ผสมในอัตราส่ วนโดยมวล Na:Co เท่ากับ 1:2
อัดเม็ดด้วยแรงอัด 200 MPa แล้วศึกษาช่วงอุณหภูมิเผาผนึกที่แตกต่างกัน พบว่าค่าสภาพนาไฟฟ้ า
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สัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คและสภาพนาความร้อนล้วนเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเผาผนึก ส่ วนค่า ZT จะลดลง
เมื่ออุณหภูมิเผาผนึ กเพิ่มขึ้นโดยชิ้นงานที่มีอุณหภูมิเผาผนึกที่ 900 oC มีค่า ZT สู งสุ ดเท่ากับ 0.11 ที่
อุณหภูมิทดสอบ 700 oC
Yamakawa และคณะ[28] ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาสารเทอร์ โมอิเล็กทริ ก
Na1-xCo2O4 โดยการเตรี ยมด้วยวิธีเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง ใช้โดย Na2CO3 และ Co3O4 เป็ น
สารตั้งต้น และมีการเพิ่ม Na2CO3 จานวน 10 โมล% ในผงที่ได้หลังเผาแคลไซน์ มีการคัดกรอง
ขนาดที่ 200 เมช จากนั้นนามาเข้าเครื่ อง Cold isostatic pressure, CIP ที่แรงอัด 200 MPa แล้วเผา
ผนึ กที่อุณหภูมิต่างๆ กันตั้งแต่อุณหภูมิ 900 ถึง 990 oC พบว่าผลที่ได้จากข้อมูล DTA มีปริ มาณ Na
ระเหยไปประมาณ 10% โดยน้ าหนักที่ช่วงอุณหภูมิระหว่าง 630 ถึง 900 oC และความหนาแน่นของ
ชิ้ นงานสามารถปรั บ ปรุ ง เพิ่ม ขึ้ นได้จากกระบวนการบดผงอนุ ภาคหลัง เผาแคลไซน์ ก่ อนนาไป
อัดเม็ดเพื่ อเผาผนึ ก และพบว่า ชิ้ นงานที่ เผาผนึ กที่ อุณหภูมิ 930 oC มี ค่า ประสิ ท ธิ ภาพทาง
เทอร์ โมอิเล็กทริ กดีที่สุดในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
Ito และคณะ[5,23] ได้ศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บการสังเคราะห์ สาร NaxCo2O4 ด้วยวิธี ก าร
เกิ ดปฏิ กิริยาที่สถานะของแข็งกับวิธีโซลเจลแบบ polymerized complex (PC) และ citric acid
complex (CAC) โดยใช้สารตั้งต้นในวิธีเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งคือ Na2CO3 และ Co3O4 ผสม
ในอัตราส่ วนโดยโมลดังสู ตร Na1.2Co2O4 แล้วอัดเม็ดด้วยหลังจากนั้น เผาแคลไซน์ ที่อุณหภูมิ
880 oC แล้วนาไปเผาผนึกที่อุณหภูมิ 920 oC การเตรี ยมด้วยวิธี polymerized complex (PC) โดยใช้
Co(NO3)2.6H2O, NaNO3 และ Citric acid เป็ นสารตั้งต้น นามาเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 oC แล้ว
เผาผนึ ก ที่ อุณหภูมิ 880 oC และการเตรี ย มด้วยวิธี citric acid complex (CAC) โดยใช้
(CH3COO)2Co.4H2O, CH3COONa และ Citric acid เป็ นสารตั้งต้นจากนั้นจึงนามาเผาแคลไซน์และ
เผาผนึ กที่ อุณหภูมิเดี ยวกันกับวิธี PC พบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คสู งขึ้นเมื่อขนาดอนุ ภาคตั้งต้นมี
ขนาดเล็กลง และค่าสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คของวิธี PC มีค่าสู งรองลงมาคือวิธี CAC และ SSR ตามลาดับ
และวิธี PC ทาให้ชิ้นงานมีความหนาแน่นสู งและผสมเป็ นเนื้อเดียวกันได้ดี อีกทั้งยังมีเกรนที่เล็ก
2.6

สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริกของสารโซเดียมโคบอลเทตกับสารเทอร์ โมอิเล็กทริกชนิดอื่น
สารโซเดียมโคบอลเทตแบบพหุ ผลึก สามารถพัฒนาสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กนั้นทาได้
หลากหลายวิธีดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ในดังในงานวิจยั ที่แสดงดังตารางที่ 2.2 ที่ใช้วิธีการเติม
สารเจือเพื่อปรับปรุ งสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ ก
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ตารางที่ 2.2 เปรี ยบเทียบสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ ก [28]
ชื่อสาร
Single crystal
NaCo2O4
NaCo2O4
NaCo2O4
NaxCoO4
Textured NaxCoO2-δ
Ca3Co4O9[29]

(μV/K)

(Ωcm)

P.F.=S2/
(W/mK)
(μW/cm K2)

ZT

Temperature
(K)

100

0.0002

-

50.0

-

300

138
114
212
96
177
100
137
100
200.5

0.031
0.028
0.019
0.04
0.0074
0.0063
0.0054
0.0042
0.0132

3
3.2
2.2
3
-

0.61
0.046
2.4
0.2
4.3
1.6
3.5
2.4
3.06

0.0175
0.009
0.11
0.004
-

955
500
973
500
850
500
800
500
1000

และเพื่อเป็ นการสะดวกต่อการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของสาร
ต่างๆ จึ งได้มีการระบุ เป็ นค่า ZT ซึ่ งจะสามารถแบ่งการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของสารตาม
อุณหภูมิต่างๆ ดังรู ปที่ 2.20 แสดงการเปรี ยบเทียบค่า ZT ของสารเทอร์ โมอิเล็กทริ กชนิด n และรู ปที่
2.21 แสดงการเปรี ยบเทียบค่า ZT ของสารเทอร์โมอิเล็กทริ กชนิด p
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รู ปที่ 2.20 เปรี ยบเทียบค่า ZT ของสารเทอร์ โมอิเล็กทริ กชนิด n [9]

รู ปที่ 2.21 เปรี ยบเทียบค่า ZT ของสารเทอร์ โมอิเล็กทริ กชนิด p [9]

บทที่ 3
วิธดี าเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ จะศึ ก ษาความแตกต่า งของวิธี การสัง เคราะห์ ต่อสมบัติเทอร์ โมอิเล็ก ทริ กของ
โซเดี ยมโคบอลเทตได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการสังเคราะห์สารเทอร์ โมอิ เล็กทริ ก NaCo2O4 ด้วยวิธีเกิ ดปฏิ กิริยาที่สถานะของแข็ง ในส่ วนที่สองเป็ นการสังเคราะห์โดย
วิ ธี โ ซลเจล จากนั้ นน าสารที่ สั ง เคราะห์ ข้ ึ นมาศึ ก ษาสมบัติ พ้ื น ฐานต่ า งๆโดยใช้ เ ทคนิ ค
Thermogravimetric/differential thermal analysis (TG/DTA) เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสี เอ็กซ์ (XRD)
การถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (SEM) การหาขนาดอนุ ภาค (Particle
size distribution) เพื่อศึกษาเงื่อนไขในการเผาแคลไซน์ที่เหมาะสมและส่ วนประกอบของสารที่
สังเคราะห์ข้ ึน จากนั้นศึกษาสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริ กที่เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิโดยวัดค่าสภาพการนา
ไฟฟ้ าและสัมประสิ ทธิ์ ซี เบค ด้วยเครื่ อง ZEM-2 และ Laser flash TC-7000 โดยทาการศึกษาในช่วง
อุณหภูมิหอ้ งจนถึง 700 °C
3.1

การสั งเคราะห์ พหุผลึก NaCo2O4 ด้ วยวิธีเกิดปฏิกริ ิยาทีส่ ถานะของแข็ง
การสังเคราะห์สารเทอร์โมอิเล็กทริ ก NaCo2O4 ด้วยวิธีการเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งทา
การเตรี ยมสารครั้งละ 70 กรัม โดยใช้ Na2CO3 ความบริ สุทธ์ 99.95% จาก Kanto chemical co.,Inc
ประเทศญี่ปุ่นและ Co3O4 ความบริ สุทธ์ 99.5% จาก Sigma-Aldrich ประเทศเยอรมันเป็ นสารตั้งต้น
โดยใช้สารตัวกลาง Ethyl alcohol แล้วบดต่อเนื่ อง 48 ชั่วโมงโดยใช้เครื่ องบดดังรู ปที่ 3.2(ข)
จากนั้นคัดแยกลูกบดออกจากเนื้ อสาร นามาอบแห้งที่ 100 oC เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง เรี ยกสารตั้งต้น
ผสมนี้ ว่า สารตั้งต้น (Precursor) ซึ่ งจะนาไปตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างเมื่อได้รับ
ความร้อน เพื่อใช้ทานายอุณหภูมิการเกิดเฟสที่ตอ้ งการด้วยเทคนิค TG/DTA ผลที่ได้จะใช้ในการ
ประมาณค่า อุ ณ หภู มิใ นการเผาแคลไซน์ ซึ่ งอุณหภูมิใ นการเผาแคลไซน์ จะครอบคลุ ม ในช่ วงที่
น้ าหนักสารเริ่ มคงที่จากผลการวิเคราะห์ของ TG เพื่อให้เกิดสารประกอบ NaCo2O4 นาพรี เคอร์ เซอร์
มาบดอีกครั้งด้วยโกร่ งอะเกต (agate mortar)ดังรู ป 3.1(ข) และอัดเม็ดโดยใช้แม่แบบขนาด 25 mm
สาหรับอัดชิ้ นงานดังรู ป 3.3(ข) และอัดด้วยเครื่ องอัดไฮดรอลิกดังรู ป 3.3(ก) ที่ความดัน 20 MPa
จากนั้นนาไปเผาแคลไซน์โดยใช้เตายี่ห้อ Lanton ดังแสดงในรู ปที่ 3.2(ก) ที่อุณหภูมิต้ งั แต่ 850 870
890 และ 910 oC เพื่อหาอุณหภูมิเหมาะสมที่เกิดเป็ น NaCo2O4 ผงที่ได้จากการเผาแคลไซน์จะถูก
นาไปตรวจสอบเฟสที่ได้ดว้ ยเทคนิค XRD เมื่อได้เงื่อนไขในการเผาแคลไซน์ที่เหมาะสมแล้ว นาผง
เผาแคลไซน์ ที่เกิ ดเฟสสมบูรณ์ ไปบดโดยใช้หม้อบดทังสเตนคาร์ ไบด์ดงั รู ป 3.4(ก) ในเครื่ องบด
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Planetary mill ดังรู ป 3.4(ข) ด้วยความเร็ ว 300 รอบต่อนาที จากนั้นนาไปอัดเม็ดทรงกลมโดยใช้
แม่แบบสาหรับอัดชิ้ นงานดังรู ป 3.3(ข) อีกครั้ง โดยใช้ความดัน 20 MPa แล้วเผาผนึ กที่อุณหภูมิ
ต่างๆเพื่อหาค่าอุณหภูมิเผาผนึกที่เหมาะสม จากนั้นนาตัวอย่างที่ได้ไปศึกษาเฟสด้วยเทคนิค XRD
และศึกษาโครงสร้างจุลภาค (Microstructure) ด้วย SEM และวิเคราะห์ปริ มาณธาตุดว้ ยเทคนิค EDS
และนาไปวัดสมบัติ ทางเทอร์ โมอิเล็ก ทริ ก ต่ อไป แผนภาพการเตรี ย มสาร NaCo2O4 ด้วยวิธี
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งแสดงดังรู ปที่ 3.5
(ก)

(ข)

รู ปที่ 3.1 (ก) สารตั้งต้นผสมหลังเกิดกระบวนการเผาไหม้ (ข) โกร่ งอะเกต
(ก)

รู ปที่ 3.2 (ก) เตาเผาชิ้นงาน (ข) เครื่ องบดรางคู่กบั ball mill

(ข)

30

(ก)

(ข)

รู ปที่ 3.3 (ก) เครื่ องอัดไฮดรอลิก (ข) แม่แบบสาหรับอัดชิ้นงาน
(ก)

(ข)

รู ปที่ 3.4 (ก) หม้อบดทังสเตนคาร์ไบด์ (ข) เครื่ องบด Planetary mill
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Na2CO3(99%)

Co3O4(99%)

Ethyl alcohol(99.8%)

อบแห้งที่ 100 oC นาน 48 ชัว่ โมง

บดด้วยโกร่ งอะเกตแล้วอัดเป็ นชิ้นขนาด
Ø 25 mm. ด้วยเครื่ องอัดแกนเดี่ยวที่ความดัน 20 MPa

บดด้ วยขวดบดชนิด HDPE
และลูกบด ZrO2 24 ชัว่ โมง
วิเคราะห์ทางความร้ อน
TG/DTA

เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ
850, 870, 890 และ 910 oC 12 ชัว่ โมง
วิเคราะห์เฟส XRD
บดด้วย Planetary milled ที่ 300 rpm.
นาน 6 12 ชัว่ โมง และบดด้วยโกร่ งอะเกต
วิเคราะห์ขนาดอนุภาค
อัดชิ้นขนาด Ø 25 mm
ด้วยเครื่ องอัดแกนเดี่ยวที่ความดัน 20 MPa
เผาผนึกที่อุณหภูมิ
850, 870, 890, 910 และ 930 oC นาน 2 ชัว่ โมง
ชิ้นงานเทอร์ โมอิเล็กทริ ก
NaCo2O4

วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและวัดสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริ ก
รู ปที่ 3.5 แผนภาพแสดงขั้นตอนการสังเคราะห์สาร NaCo2O4 ด้วยวิธีเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง
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3.2

การสั งเคราะห์ พหุผลึก NaCo2O4 ด้ วยวิธีโซลเจล
สังเคราะห์สารเทอร์ โมอิเล็กทริ ก NaCo2O4 ด้วยวิธีการโซลเจลนี้ทาการเตรี ยมสารครั้งละ
40 กรัมโดยใช้สารตั้งต้นประเภทไนเตรต ประกอบด้วย NaNO3 ความบริ สุทธ์ 99% จากบริ ษทั
Carlo Erba น้ าหนัก 16.763 กรัม และ Co(NO3)2.6H2O ความบริ สุทธ์ 98% จากบริ ษทั SigmaAldrich ประเทศสหรัฐอเมริ กาน้ าหนัก 115.974 กรัม โดยใช้สารตั้งต้นเป็ นไปตามสู ตรโครงสร้าง
NaCo2O4 นากรดซิตริ กความบริ สุทธ์ 99% จากบริ ษทั Sigma-Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริ กาน้ าหนัก
154.700 กรัม ละลายใน Ethylene glycol ความบริ สุทธ์ 99.5% จากบริ ษทั Fluka ประเทศเบลเยียม
น้ าหนัก 1827.130 กรัม กวนสารอย่างต่อเนื่ องโดยใช้อุณหภูมิ 120 oC จนกระทัง่ ละลายเป็ นเนื้ อ
เดี ยวกัน หลังจากนั้นเทสารตั้งต้นที่เตรี ยมไว้ผสม และคนอย่างต่อเนื่ องจะได้สารละลายสี แดงเข้ม
เมื่อคนต่อเนื่องทิ้งไว้เรื่ อยๆ ประมาณ 12 ชัว่ โมงสารละลายจะเริ่ มหนืดและแข็งตัวแห้งขึ้นจนเป็ นสี
แดงเข้ม เมื่อสารละลายแห้งจนไม่สามารถคนได้แล้ว ให้หยุดคนแล้วปล่อยทิ้งไว้ชว่ั ครู่ จะเริ่ มเกิ ด
กระบวนการเผาไหม้ โดยกระบวนการเผาไหม้น้ ี จะเกิ ดประมาณ 5-10 นาที ทาให้ได้ผงสี ดาที่มี
ลักษณะร่ วนและมีรูพรุ นสู งดังรู ปที่ 3.1(ก) นาผงที่ได้ไปบดให้เป็ นผงเพื่อลดการเกาะของอนุ ภาค
ด้วยโกร่ งอะเกตดัง รู ป 3.1(ข) จะได้ส ารตั้งต้นผสมเรี ยกว่าพรี เคอเซอร์ ซึ่ งจะนาไปทดสอบการ
เปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ า งเมื่ อ ได้รั บ ความร้ อ น เพื่ อ ใช้ วิ เ คราะห์ อุ ณ หภู มิ ก ารสลายตัว ของ
สารอินทรี ยแ์ ละการเกิดเฟสที่ตอ้ งการด้วยเทคนิ ค TG/DTA ผลที่ได้จะนาไปใช้ในการประมาณค่า
อุณหภูมิการเผาแคลไซน์ เพื่อให้เกิ ดสารประกอบของ NaCo2O4 ผงที่ได้จากการเผาแคลไซน์จะ
นาไปตรวจสอบเฟสที่ได้ดว้ ยเทคนิค XRD และเมื่อได้เงื่อนไขในการเผาแคลไซน์ที่เหมาะสมแล้ว
นาผงเผาแคลไซน์ ที่ได้เฟสตามต้องการไปบดและอัดเม็ดทรงกลม แล้วเผาด้วยอุณหภูมิ เผาผนึ ก
ต่างกันเพื่อศึกษาเฟส โครงสร้ างจุ ลภาคและวิเคราะห์ปริ มาณธาตุดว้ ยเทคนิ ค XRD และ SEM
ตามลาดับ แล้วนาไปวัดสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กต่อไป แผนภาพการเตรี ยมสาร NaCo2O4 ด้วย
วิธีโซลเจลแสดงดังรู ปที่ 3.6
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NaNO3
(99%)

Co(NO3)2·6H2O
(99.95%)

Citric acid
(99.7%)

Ethylene glycol
(99%)

คนให้เข้ากันและให้ความร้อนที่ 120 oC นาน 12 ชัว่ โมง
ให้ความร้อนจนกระทัง่
เกิดเผาไหม้ดว้ ยตัวเอง
บดด้วยโกร่ งอะเกตแล้วอัดเป็ นชิ้นขนาด Ø 25 mm.
ด้วยเครื่ องอัดแกนเดี่ยวที่ความดัน 20 MPa

วิเคราะห์ทางความร้ อน
TG/DTA

แคลไซน์ที่อุณหภูมิ
500, 600, 700 และ 800 oC นาน 12 ชัว่ โมง
บดด้วยโกร่ งอะเกต
วิเคราะห์เฟส XRD
วิเคราะห์ขนาดอนุภาค
อัดเป็ นชิ้นขนาด Ø 25 mm
ด้วยเครื่ องอัดแกนเดี่ยวที่ความดัน 20 MPa
เผาผนึกที่อุณหภูมิ
850, 870, 890, 910 และ 930 oC นาน 2 ชัว่ โมง
ชิ้นงานเทอร์ โมอิเล็กทริ ก NaCo2O4
วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและวัดสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริ ก
รู ปที่ 3.6 แผนภาพแสดงขั้นตอนการสังเคราะห์สาร NaCo2O4 ด้วยวิธีโซลเจล
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3.3

หลักการของเครื่องมือและเทคนิคทีใ่ ช้ ในการศึกษาโครงสร้ างและสมบัติของสาร NaCo2O4
3.3.1 เทคนิค Thermogravimetric/differential thermal analysis (TG/DTA)
เทคนิค TG/DTA นี้เป็ นเทคนิคที่ใช้สาหรับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารทั้งทาง
กายภาพและทางเคมีเมื่อได้รับความร้อน โดยข้อมูลที่ได้จะนาไปใช้ประมาณค่าอุณหภูมิในการเผา
แคลไซน์และเผาผนึ ก ของสารตัวอย่า งเพื่อให้เกิ ดเฟสตามต้องการ และศึ ก ษาการเปลี่ ย นเฟสที่
อุณหภูมิต่างๆ ในการวิเคราะห์จะใช้เทคนิคทั้งสองควบคู่กนั เทคนิคแรกคือ TG เป็ นการตรวจสอบ
มวลของสารตัวอย่างเทียบกับเวลาหรื ออุณหภูมิ มักเรี ยกว่าการวิเคราะห์โดยวิธีชงั่ น้ าหนักเชิงความ
ร้อน (Thermogravimetric analysis, TGA) ข้อมูลที่ได้จะนามาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง
อัต ราการสู ญ เสี ย มวลเที ย บกับ เวลาซึ่ งเรี ย กเทคนิ ค นี้ ว่า DTG (Derivative thermogravimetric
analysis) ส่ วนเทคนิคที่สองคือ DTA เทคนิคนี้ใช้การวัดปริ มาณความร้อนของสารตัวอย่างและสาร
อ้างอิงเทียบกับเวลาและอุณหภูมิ สารอ้างอิงที่ใช้ตอ้ งเป็ นสารที่เสถียร ไม่เปลี่ยนรู ป ไม่ดูดความร้อน
(Endothermic) หรื อคายความร้อน (Exothermic) ทาให้ทราบความแตกต่างของอุณหภูมิที่วดั ได้
เกิดขึ้นจากสารตัวอย่างเทียบกับสารอ้างอิง มีการดูดความร้อนหรื อคายความร้อน ส่ วนมากแล้วการ
คายความร้ อนของสารตัวอย่างเป็ นผลมาจากการเผาไหม้ของสารอินทรี ย ์ และการสร้างพันธะเคมี
เกิดเป็ นสารใหม่ ส่ วนการดูดความร้อนเกิดขึ้นจากการสลายพันธะเคมี
ในงานวิจยั นี้ ใช้เทคนิ ค TG/DTA ในการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงสมบัติเชิ งความร้อนใน
งานวิจยั นี้ ใช้เครื่ องยี่ห้อ NETZSCH รุ่ น STA449F3 ดังรู ปที่3.7 ใช้สารอ้างอิงแอลฟาอะลูมินา (αAl2O3) เพิ่มอุณหภูมิระบบด้วยอัตรา 10 oC/min วัดในช่วงอุณหภูมิหอ้ งถึง 1000 oC ในบรรยากาศ N2

รู ปที่ 3.7 เครื่ อง TGA/DTA
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3.3.2 การศึกษาองค์ ประกอบเฟสด้ วยเทคนิค XRD
เทคนิ คการเลี้ ยวเบนของรั งสี เอ็กซ์ เป็ นเทคนิ ค ที่ส ามารถใช้ ศึก ษาโครงสร้ า งผลึ ก การ
จัดเรี ยงของอะตอมหรื อโมเลกุลของสารประกอบโดยใช้กฎของแบรกก์ การทางานจะเริ่ มต้นที่
แหล่งกาเนิ ดรังสี เอ็กซ์ได้รับกระแสไฟฟ้ าเข้าที่ข้ วั แคโทดและปล่อยอิเล็กตรอนออกมา วิ่งชนเป้ าที่
ขั้วแอโนดโดยมีความต่างศักย์ระหว่างขั้วแคโทดและขั้วแอโนดเป็ นตัวเร่ งอิเล็กตรอน ทาให้เกิดการ
ปล่อยรังสี เอ็กซ์ ออกมาชนสารตัวอย่าง หลังจากเกิ ดการชนรังสี เอ็กซ์บางส่ วนที่เกิ ดการเลี้ ยวเบน
ออกจากสารตัวอย่างจะถูกตรวจจับด้วยอุปกรณ์ตรวจจับรังสี เอ็กซ์หรื อ Detector
งานวิจยั นี้ ใช้เครี่ อง XRD ดังรู ปที่ 3.8 ตั้งอยู่ที่ภาควิชาวัสดุ ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตโดยบริ ษทั Bruker โดยแหล่งกาเนิดรังสี เอ็กซ์ใช้เป้ าทองแดง Cu - Kα
radiation ที่ scanning speed 2.4 องศาต่อนาที ในช่วงมุม 2θ ตั้งแต่ 10 ถึง 70 องศา ดังแสดงในรู ปที่
3.8 โดยทาการศึกษาเฟสหลังแคลไซน์และหลังเผาผนึกเปรี ยบเทียบกันในแต่ละวิธีการสังเคราะห์
เวลาการแคลไซน์ อุณหภูมิแคลไซน์และอุณหภูมิเผาผนึก โดยเตรี ยมตัวอย่างทดสอบโดยใช้ตวั อย่าง
บดให้อยูใ่ นลักษณะผง

รู ปที่ 3.8 เครื่ อง X-Ray Diffractometer
3.3.3 ศึกษาโครงสร้ างจุลภาค
ศึ ก ษาลัก ษณะผลึ ก การจัดเรี ย งตัว ลัก ษณะอนุ ภาค รู ป ร่ า งและรู พ รุ น หลัง เผาผนึ ก ของ
โซเดี ย มโคบอลเทต โดยเทคนิ ค การถ่ า ยภาพด้ว ยกล้อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบส่ อ งกราด
(Scanning electron microscope, SEM) หลักการทางานของเครื่ อง SEM ประกอบด้วยแหล่งกาเนิด
อิ เ ล็ ก ตรอนให้ ก าเนิ ด อิ เ ล็ ก ตรอน หลัง จากนั้น กลุ่ ม อิ เ ล็ ก ตรอนจากแหล่ ง ก าเนิ ด จะถู ก เร่ ง ด้ว ย
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สนามไฟฟ้ าและเดิ นทางผ่านเลนส์รวมรังสี (Condenser lens) อิเล็กตรอนเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็ นลา
อิเล็กตรอนไปที่ผิวชิ้ นงานที่ตอ้ งการศึกษา การปรับระยะโฟกัสลาอิเล็กตรอนจะใช้เลนส์ใกล้วตั ถุ
(Objective lens) เมื่อลาอิเล็กตรอนถูกกราดลงบนผิวชิ้ นงานแล้วจะทาให้เกิ ดอิเล็กตรอนทุติยภูมิ
(Secondary electron) โดยสัญญาณจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิน้ ีจะถูกบันทึกด้วย detector แปลงไปเป็ น
สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนาไปสร้างเป็ นภาพต่อไป ในงานวิจยั นี้ใช้เครื่ อง SEM ผลิตโดย
บริ ษทั JEOL รุ่ น JSM-6340F ดังแสดงในรู ปที่ 3.9 โดยในตัวอย่างที่เป็ นผงจะใช้การหยดด้วย
เอทิลแอลกอฮอล์เพื่อให้เกิดการกระจายตัวบนเทปคาร์ บอน ส่ วนสาหรับตัวอย่างที่เป็ นชิ้ นงานจะ
เตรี ยมตัวอย่างโดยการขัดแบบไม่ใช้น้ าจนถึงกระดาษทรายเบอร์ 2000 แล้วนามาสั่นด้วยเครื่ อง
อัลตราโซนิกโดยวางชิ้นงานภายในบีกเกอร์ ที่บรรจุดว้ ยเอทิลแอลกอฮอล์จากนั้นจึงนาชิ้นงานมาติด
ด้วยเทปคาร์ บอน

รู ปที่ 3.9 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่ องกราด (ผลิตโดยบริ ษทั JEOL รุ่ น JSM-6340F)
3.3.4 ศึกษาองค์ ประกอบทางเคมีด้วยเทคนิค Energy Dispersive X-Ray Spectrometer
(EDS)
EDS เป็ นวิธีการที่ใช้วเิ คราะห์หาปริ มาณของธาตุที่อยูใ่ นสารตัวอย่าง โดยนาข้อมูลโฟตอน
รังสี เอ็กซ์ของตัวอย่างที่ถูกวัดจากหัววัด ในหน่วยของจานวนนับต่อวินาทีที่ระดับพลังงานต่างๆ มา
ทาการคานวณหาพื้นที่ใต้กราฟ โดยพื้นที่ใต้กราฟที่ได้น้ นั คือปริ มาณธาตุที่มีอยู่ในตัวอย่าง ซึ่ งจะ
นามาค านวณเที ย บเป็ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละของธาตุ ที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบภายในโครงสร้ า งของสาร
โซเดี ยมโคบอลเทตที่ เตรี ยมได้ โดยในงานวิจยั นี้ ใช้ EDS ที่อยู่ในเครื่ อง SEM ผลิ ตโดยบริ ษทั
OXFORD รุ่ น Inca ประเทศอังกฤษ ใช้กาลังไฟ 15 kV วิเคราะห์ที่กาลังขยาย 20 เท่า
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3.3.5 ศึกษาการกระจายตัวของขนาดอนุภาค
วิเคราะห์ขนาดและการกระจายตัวของขนาดอนุภาควัดด้วยเทคนิ ค Laser light scattering
ด้วยเครื่ อง Particle size analyzier PSD ในงานวิจยั นี้ ใช้เครื่ อง Particle size analyzier PSD ผลิตโดย
บริ ษทั Malvern รุ่ น Mastersizer 2000 ดังแสดงในรู ปที่ 3.10(ก) เทคนิ คนี้ อาศัยหลักการของการ
เลี้ ยวเบนของแสง (แหล่งกาเนิ ดเลเซอร์ ที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย คือ เลเซอร์ ชนิ ดแก๊สฮีเลียมนีออน (He-Ne gas laser) ซึ่ งมีความยาวคลื่นประมาณ 0.63 ไมครอน) เมื่อมีอนุภาคที่กระจายตัวอยู่
ในตัวกลางผ่า นล าแสงชั่วระยะเวลาหนึ่ ง โดยการใช้ส มมติ ฐานของฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer
approximation) ความเข้มของแสงที่เกิ ดการเลี้ยวเบนมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณของอนุภาคในแต่
ละขนาดดังรู ปที่ 3.10(ข) แต่มุมเลี้ยวเบนกลับเป็ นสัดส่ วนผกผันกับขนาดของอนุ ภาค การใช้ตวั
กรองแสง เลนส์ และตัวตรวจจับทางแสง ร่ วมกับคอมพิวเตอร์ ช่ วยให้สามารถประมวลผลจาก
ข้อมู ลการเลี้ ยวเบนเป็ นการกระจายตัวของขนาดอนุ ภาคได้ เทคนิ คนี้ ไม่ จาเป็ นต้องทราบความ
หนาแน่ นของวัสดุ และอนุ ภาคที่มีขนาดเล็กเกิ นช่ วงความสามารถของเครื่ องตรวจจับจะไม่ได้รับ
การบันทึก

รู ปที่ 3.10 (ก)เครื่ อง Particle size analyzer (Mastersizer 2000 Ver 2.19, Malvern)
(ข) การเลี้ยวเบนแบบฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer diffraction) [30]
ข้อจากัดของสมมติฐานของฟรอนโฮเฟอร์ คืออนุ ภาคต้องมีขนาดใหญ่กว่าความยาวคลื่ น
ของแสงที่ใช้วดั เช่นหากใช้เลเซอร์ ชนิดแก๊สฮีเลียม-นีออน อนุภาคควรมีขนาดใหญ่กว่า 25 ไมครอน
อนุภาคต้องทึบแสง และอนุภาคทุกขนาดต้องกระเจิงแสงออกไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากัน ทาให้
เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดอนุภาคที่มีขนาดเล็กใกล้ความยาวคลื่นของแสง ปั จจุบนั ได้มีการใช้
ทฤษฎีของมี (Mie Theory) เพื่อให้สามารถวัดขนาดของอนุภาคในช่วง 0.1-2000 ไมครอน ได้อย่าง
ถูกต้อง แต่มีขอ้ จากัดที่ตอ้ งรู ้ค่าดัชนีหกั เห (refractive index) ของวัสดุที่นามาทดสอบและตัวกลาง
รวมทั้งค่าดูดซับแสง (absorption) ของทั้งสองชนิดด้วย
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3.4

การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อสมบัติเทอร์ โมอิเล็กทริกของโซเดียมโคบอลเทต
การทดสอบสมบัติเทอร์ โมอิเล็กทริ กนี้ จะแยกเป็ นสองส่ วนคือ การวัดสภาพนาความร้อน
ด้วยเครื่ องULVAC-7000 ดังรู ป 3.18 โดยใช้เทคนิคเลเซอร์ แฟลช และการวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ า
และสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คด้วยเครื่ อง ZEM-2 ดังรู ป3.19
3.4.1 การวัดสภาพนาความร้ อนด้ วยเครื่อง TC-7000
การวัดสภาพนาความร้อนโดยใช้เทคนิคเลเซอร์ แฟลชด้วยเครื่ อง TC-7000 เทคนิ คนี้เป็ น
การวัดค่าความร้ อนจาเพาะ ( ) ของสารตัวอย่างเทียบกับสารอ้างอิง และค่าการแพร่ ความร้อน
(D) แล้วนามาใช้คานวณหาสภาพนาความร้อนจากความสัมพันธ์ดงั สมการที่ 3.1
สมการที่ 3.1
เมื่อ คือค่าความหนาแน่นของสาร การวัดค่าสภาพนาความร้อนมีหลักการและขั้นตอนดังนี้
3.4.1.1 การวัดค่ าการแพร่ ความร้ อน ( )
สาหรับการวัดค่าการแพร่ ความร้อนของวัสดุทาได้โดยให้ความร้อนอย่างรวดเร็ วที่
ด้านหนึ่งของวัสดุทดสอบ ความร้อนจะเดินทางผ่านสารตัวอย่างจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ ง เมื่อ
วัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามเวลาที่เกิดขึ้น ทาให้สามารถนามาเป็ นอุณหภูมิเริ่ มต้นตามเงื่อนไขระบบ
Adiabatic นัน่ คือไม่มีการรับหรื อสู ญเสี ยความร้อนให้กบั สิ่ งแวดล้อมดังสมการ
∫

∑

(

)

∫

สมการที่ 3.2
เมื่อ คือ การแพร่ ความร้อน มีหน่วยเป็ น ตารางเซนติเมตรต่อวินาที (cm2/s)

รู ปที่ 3.11 การวัดค่าการแพร่ ความร้อนในเนื้อวัสดุ [2]
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เมื่อให้เลเซอร์ ไปยังสารตัวอย่าง อย่างรวดเร็ วด้วยความร้อนปริ มาณ (จูลต่อตารางเมตร) ความ
ร้อนที่ส่งไปยังผิวหน้าที่มีความสม่าเสมอของสารตัวอย่างจะถูกดูดกลืนไปในเนื้ อสารด้วยความลึก
น้อยมากๆแล้ว จะได้ความสัมพันธ์ของค่า โดยมีเงื่อนไขการแพร่ ความร้อนภายในเนื้ อสารขณะ
เวลา
ดังสมการ

และสามารถหาความสัมพันธ์ของการแพร่ ความร้อนภายในเนื้ อสารเมื่อเวลาผ่านไป ดังนี้
[

∑

(

)]

เมื่อ คือความหนาแน่นของสาร (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร, g/cm3) และ คือ Specific heat
(Joule/g·K) ผลบวกของทั้งหมด ค่าในสมการที่ 3.4 สามารถพิจารณาได้วา่ เมื่อเป็ นการฉายรังสี
ของแสง (Light irradiation) ค่า มีค่าที่นอ้ ยมาก จนประมาณได้วา่
ดังนั้น อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ณ ตาแหน่ง
สามารถประมาณค่าได้ดงั สมการที่ 3.3
[

∑

(

)]

สมการที่ 3.3
ค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นสู งสุ ดที่วดั ได้บนผิวหน้าของวัสดุตวั อย่าง,

มีค่าดังสมการ

โดยกาหนดให้

สมการที่ 3.4
แทนค่าตัวแปรในสมการที่ 3.3 ได้ดงั นี้

40

∑

สมการที่ 3.5
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบริ เวณด้านหลังของวัสดุเมื่อฉายรังสี ความร้อนลงบนผิวหน้า
ของวัสดุสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดงั รู ปที่ 3.12 กราฟระหว่าง
และ

รู ปที่ 3.12 ความสัมพันธ์ระหว่าง และ [2]
ความร้ อ นจะถู ก ดู ด กลื น ผ่า นเข้า ไปในเนื้ อ สารอย่า งสม่ า เสมอโดยไม่ มี ก ารสู ญ เสี ย ความร้ อ น
เนื่ องจากวัสดุ ตวั อย่าง จากกราฟ ค่า
เมื่อ
เมื่อแทนค่าเหล่ านี้ ใน
สมการที่ 3.4 จะสามารถคานวณค่าการแพร่ ความร้อนได้ดงั สมการ

สมการที่ 3.6
เมื่อ
คือ เวลาที่อุณหภูมิมีค่าเป็ นครึ่ งหนึ่ งของอุณหภูมิสูงสุ ดที่วดั ได้ที่บริ เวณด้านตรงข้ามกับ
ด้านที่ฉายรังสี ความร้อนลงไป โดยเห็นได้จากสมการที่ 3.4 ว่าในการหาค่า ไม่จาเป็ นต้องทราบ
ค่าความร้อน
3.4.1.2 การวัดค่ าความร้ อนจาเพาะ ( )
ค่าความร้อนจาเพาะสามารถคานวณได้ดงั สมการ
สมการที่ 3.7
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เมื่อค่า คือ ความร้อนจาเพาะ (J/g·K), คือ ความร้อนที่ทราบค่าซึ่ งถูกดูดกลืนโดยผิวหน้าของ
วัสดุตวั อย่างหลังจากที่ฉายรังสี เลเซอร์, คือ มวลของตัวอย่าง และ
คือ อุณหภูมิสูงสุ ด
ของสารตัวอย่างเมื่อถูกฉายรังสี เลเซอร์
เนื่ องจากเทคนิ คเลเซอร์ แฟลชไม่สามารถวัดค่าความร้อนจาเพาะของตัวอย่างได้โดยตรง
แต่ตอ้ งใช้การวัดเทียบกับสารอ้างอิง โดยจะเรี ยกว่าความร้อนจาเพาะสัมพัทธ์ (Relative specific
heat) อันมีข้ นั ตอนในการวัดดังนี้
ขั้นตอนที่1 วัดค่าความร้อนจาเพาะของสารอ้างอิง ในขั้นตอนนี้ จะเริ่ มจากการติด Glassy
carbon ดังรู ป 3.15(ข) กับวัสดุตวั อย่างมาตรฐานที่เป็ น Sapphire ดังรู ป3.15(ก) ซึ่ งทราบค่าความ
ร้อนจาเพาะด้วยสารยึดติด (Adhesive) ที่เป็ นชนิด Silicon grease ดังรู ป 3.15(ค) เพื่อวัดค่าการ
ดูดกลืนความร้อน (Absorption heat) ดังแสดงในรู ปที่ 3.13

รู ปที่ 3.13 การเตรี ยมตัวอย่างเพื่อวัดค่าความร้อนสัมพัทธ์

(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 3.14 (ก) Carbon spray (ข) สารยึดติดตัวอย่างชนิดอะลูมินา และ (ค) Silicone grease
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(ข)

(ก)

รู ปที่ 3.15 (ก) ตัวอย่างมาตรฐาน Sapphire (ข) Glassy carbon
เมื่อสมมุติให้ความร้อนที่ถูกดูดกลืน และทาให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
สมการ

แล้วสามารถกระจาย ได้ดงั

{

สมการที่ 3.8
เมื่อ คือมวล คือความร้อนจาเพาะ ส่ วนตัวห้อย , และ หมายถึง วัสดุตวั อย่างมาตรฐาน,
แผ่นรองรับ และสารยึดติด ตามลาดับ
ขั้นตอนที่2 วัดค่าความร้อนจาเพาะของวัสดุทดสอบ ในขั้นตอนนี้ จะนาวัสดุตวั อย่างที่ไม่
ทราบค่าความร้อนจาเพาะมาติดกับ Glassy carbon ด้วย Silicon grease โดยสมมุติให้วสั ดุทดสอบมี
การดู ดกลื นความร้ อนเท่ า กับ สมการที่ 3.8 แต่มี ค่า ,
,
และ เปลี่ ยนเป็ น
́ ,
, ́ และ ตามลาดับ ทาให้สามารถหาความร้อนจาเพาะ ของวัสดุที่ไม่ทราบค่า ( )
ได้จากสมการที่ 3.9
{

́

́

สมการที่ 3.9
และเนื่ องจาก และ
มี ค่า สู ง เมื่ อเที ย บกับ
ท าให้ส ามารถประมาณได้ว่า
́
แต่ถา้
และ มีค่าใกล้เคียงกับ ก็ควรพิจารณาถึงขนาดของ ด้วย
ขั้นตอนที่3 วัดค่าความร้อนจาเพาะสัมพัทธ์ การวัดความร้อนจาเพาะสัมพัทธ์จะไม่ทาการ
ติดแผ่น Glassy Carbon กับตัวอย่างแต่จะพ่นด้วยสเปร์ ยคาร์ บอนดังรู ปที่ 3.14(ก) บนตัวอย่างด้านที่
รับแสงเลเซอร์ เพื่อให้แสงที่ตกกระทบตัวอย่างไม่เกิดการสะท้อนกลับ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการ
ดูดกลืนความร้อน และความร้อนจาเพาะที่อุณหภูมิ , เป็ นไปดังสมการ
สมการ 3.10
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เมื่อ คือ ความกว้างของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น การวัดความร้อนจาเพาะสัมพัทธ์, ของตัวอย่าง
นั้น สามารถหาค่าได้โดยการเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างนั้นๆที่อุณหภูมิ (นิยมใช้อุณหภูมิห้อง) ซึ่ ง
เป็ นจุดที่ทราบค่าความร้อนจาเพาะ โดยสมการในการหาค่าความร้อนจาเพาะที่อุณหภูมิ ,
แสดงดังสมการที่ 3.11

สมการ 3.11
จากความสัมพันธ์ดงั สมการที่3.10 และ 3.11 จะได้วา่

สมการ 3.12
ในสมการ 3.12 ก็คือค่า

ค่า ในสมการที่ 3.9 นามาเป็ นค่า
ในสมการที่ 3.11 โดยค่า
ของสารตัวอย่างที่ทาการวัด
ขั้นตอนที่ 4 การวัดค่าปริ มาณอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น,
โดยค่า ที่ ณ เวลานั้นๆจะ
สอดคล้องกับค่า เป็ นแบบเอกโพเนลเซี ยล(Exponentially) ดังรู ปที่3.16 เมื่อวัสดุตวั อย่างอยู่ใน
เงื่อนไขที่เสถียร ทาให้สามารถหาค่า ที่สอดคล้องกับค่าการดูดกลืนความร้อน ได้

รู ปที่ 3.16 การหาค่า

[2]
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สรุ ปขั้นตอนในการเตรี ยมตัวอย่างเพื่อวัดค่าสภาพนาความร้อนด้วยเทคนิค Laser flash โดย
ใช้เครื่ อง ULVAC-7000
- เตรี ยมตัวอย่างโดยตัดและขัดให้เป็ นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 mm
หนา 1 mm จากนั้นชัง่ น้ าหนักและวัดความหนาเพื่อคานวนความหนาแน่น
- ติดลวดขั้วบวกและลบเข้ากับตัวอย่างที่ใกล้กบั มุมใดมุมหนึ่ งของตัวอย่างโดยใช้อะลูมินา
(Al2O3) เป็ นสารยึดติด แล้วนาไปทาให้แห้งโดยใช้ Hot plate
- ติด Glassy carbon กับตัวอย่างมาตรฐาน Sapphire ที่ติดลวดขั้วบวกและลบเตรี ยมไว้แล้ว
โดยใช้ Silicone grease แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนความร้อนซึ่ งค่าที่ได้จะนาไปใช้ในการ
หาค่าความร้อนจาเพาะสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิหอ้ ง
- หลังจากวัดค่า ความร้ อนจาเพาะสัม พัทธ์แล้ว ให้นา Glassy carbon ออกจากตัวอย่า ง
มาตรฐาน Sapphire แล้วเปลี่ยนเป็ นสารตัวอย่างที่เตรี ยมไว้แทน จากนั้นนาไปวัดความร้อน
จาเพาะสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิหอ้ ง
- นา Glassy carbon ออกจากสารตัวอย่าง แล้วเช็ด Silicone grease ที่ติดอยู่ออก แล้วใช้
Graphite Spray พ่นด้านที่ตอ้ งรับแสงเลเซอร์ แล้วนาไปวัดค่าการแพร่ ความร้อนและความ
ร้อนจาเพาะสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิต่างๆ

รู ปที่ 3.17 การเตรี ยมตัวอย่างเพื่อวัดความร้อนจาเพาะอ้างอิง
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รู ปที่ 3.18 เครื่ อง Laser flash TC-7000
3.4.2 การวัดสภาพต้ านทานไฟฟ้าและสั มประสิ ทธิ์ ซีเบ็คด้ วยเครื่ อง ULVAC model
ZEM-2
เครื่ อง ZEM-2 เป็ นเครื่ องที่สามารถวัดสภาพต้านทานไฟฟ้ าและสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คได้ใน
เวลาเดี ยวกัน ทาการวัดในบรรยากาศก๊าซฮีเลี ยม การเตรี ยมชิ้ นงานจะเตรี ยมตัวอย่างขนาดกว้าง
ประมาณ 3x3x15mm ขัดปรับผิวหน้าให้เรี ยบด้วยกระดาษทราย และวัดขนาดชิ้ นงาน หลักการ
ทางานของเครื่ อง ZEM-2 ประกอบด้วยแท่นโลหะ 2 ชิ้ น แท่นโลหะส่ วนล่างสาหรับวางตัวอย่าง
และแท่นโลหะส่ วนบนสาหรับกดตัวอย่างให้ยึดติดกับแท่นทดสอบ อีกส่ วนหนึ่ งคือแท่ง Probe A
และ Probe B ที่มีหน้าที่สาหรับวัดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง Probe ทั้งสอง การทางาน
เริ่ ม ต้นขึ้นเมื่ อจ่ ายกระแสไฟฟ้ าเข้า ไปยัง แท่ นโลหะ จะเกิ ดความแตกต่ า งของอุ ณหภูมิข้ ึ น โดย
ชิ้นงานทดสอบด้านบนจะมีอุณหภูมิต่ากว่าด้านล่างทาให้เกิดปรากฏการณ์ซีเบ็คขึ้น ทาการวัดความ
แตกต่างของอุณหภูมิ ( ) และวัดความต่างศักย์ ( ) ที่เกิดขึ้นภายในเนื้ อสารที่ตาแหน่ง A และ
ตาแหน่ง B โดยกาหนดให้เป็ นค่า แล้วนาไปคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คจากความสัมพันธ์
ส าหรั บ การวัด ค่ า สภาพต้า นทานไฟฟ้ าภายในเนื้ อ สารท าได้โ ดยป้ อนไฟฟ้ า
กระแสตรงไปแล้วกลับโดยสลับขั้วไฟฟ้ า และวัดความต้านทาน( ) ในสารตัวอย่างจะได้วา่
สมการที่ 3.13
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เมื่อ คือตัวต้านทานอ้างอิงที่ทราบค่า ซึ่ งนามาต่ออนุกรมกับสารตัวอย่าง และ คือความต่าง
ศักย์ที่ตกคร่ อม และ คือกระแสไฟฟ้ าที่ไหลผ่านสารตัวอย่าง สามารถหาได้จากความสัมพันธ์
สมการที่ 3.14
จากนั้นสามารถหาค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ าได้จากความสัมพันธ์
สมการ 3.15
เมื่อ คือพื้นที่หน้าตัด คือความยาวของสารตัวอย่าง ฉะนั้นแทนสมการ 3.13 ในสมการที่ 3.15
จะได้สมการ
สมการ 3.16
การวัดค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คและสภาพต้านทานไฟฟ้ าด้วยเครื่ อง ZEM-2 ได้ดาเนินการวัด
ภายใต้บรรยากาศก๊าซฮีเลี ยม โดยเริ่ มทดสอบวัดตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึง 700 oC ซึ่ งในแต่ละ
อุณหภูมิจะวัดค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คและสภาพต้านทานไฟฟ้ า 3 ชุ ดข้อมูลตามความแตกต่างของ
อุณหภูมิอิเล็กโทรดด้านอุณหภูมิสูง และอุณหภูมิต่าที่เท่ากับ 5, 10 และ 15 oC จากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาหาค่าเฉลี่ ยของสภาพต้านทานไฟฟ้ า ส่ วนค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คคานวณได้จากความชันของ
กราฟระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้ าที่วดั ได้, กับความแตกต่างอุณหภูมิ, ระหว่าง Probe A และ
Probe B เมื่อ
ในงานวิจยั นี้ใช้เครื่ อง ZEM-2

รู ปที่ 3.19 เครื่ องวัดสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็ค ZEM-2
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รู ปที่ 3.20 ไดอะแกรมการทางานของเครื่ องวัดสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็ค ZEM-2 [31]

บทที่ 4
ผลการทดลองและวิจารณ์ ผลการทดลอง
จากการสังเคราะห์เทอร์ โมอิเล็กทริ กเซรามิกทั้ง 2 วิธีดงั ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ได้เตรี ยมสาร
ด้วยวิธีปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งและวิธีโซลเจลโดยการหาอุณหภูมิแคลไซน์และอุณหภูมิ เผาผนึก
ที่เหมาะสม และได้สารเทอร์ โมอิเล็กทริ กที่ มีประสิ ทธิ ภาพดี โดยทาการเปรี ยบเทียบผลทั้งสองวิธี
ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการสั ง เคราะห์ ส ารเทอร์ โมอิเล็ก ทริ ก โซเดี ย มโคบอลเทตด้ วยวิธี ป ฏิ กิริ ย าที่ส ถานะ
ของแข็งในอัตราส่ วนโดยโมล Na ต่ อ Co เท่ากับ 1 ต่ อ 2
การสังเคราะห์สารเทอร์ โมอิเล็กทริ กโซเดียมโคบอลเทตโดยใช้สารตั้งต้นผง Na2CO3 กับ
Co3O4 ในอัตราส่ วนโดยโมล Na ต่อ Co เท่ากับ 1 ต่อ 2 โดยเติม Ethyl alcohol เป็ นตัวกลางใช้ลูกบด
ZrO2 แล้วบดเปี ยกในขวด HDPE ความจุ 250 cm3 เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง พบว่าสารตั้งต้นที่ได้ผสมเข้า
กันได้ดีมีความเป็ นเนื้ อเดียวกัน จากนั้นนาไปอบที่อุณหภูมิ 100 oC เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมงเพื่อให้แน่ใจ
ว่าได้สารตั้งต้นที่แห้งพร้อมที่จะนาไปบดแห้งด้วยโกร่ งอะเกต (agate mortar) แล้วนาไปเผาแคล
ไซน์ที่อุณหภูมิ 800, 850 และ 900 oC จากนั้นนามาวิเคราะห์ปริ มาณธาตุโดยใช้ EDS
4.1.1 ผลการศึกษาอัตราส่ วนโดยโมลของสารภายใน NaCo2O4โดยวิธี EDS
นาผงตัวอย่างโซเดียมโคบอลเทตที่ได้จากการแคลไซน์มาศึกษาด้วยวิธี EDS เตรี ยมสาร
ตัวอย่างบดด้วยโกร่ งอะเกตแล้วอัดเม็ดดังรู ปที่ 4.1 โดยวิเคราะห์แบบพื้นที่ พบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิ
แคลไซน์สูงขึ้น ปริ มาณ Na ในอัตราส่ วนโดยโมลของ Na ต่อ Co ของสารโซเดียมโคบอลเทตจะ
ลดลง และเมื่อนาผงของสารตัวอย่างที่แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC นาไปเผาผนึกที่อุณหภูมิ 890 oC
นาน 2 ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นอุณหภูมิเปรี ยบเทียบ พบว่ามีอตั ราส่ วนโดยโมลของ Na ต่อ Co เท่ากับ 0.37
ต่อ 2 เท่านั้นดังตารางที่ 4.1 ซึ่ งเป็ นปริ มาณที่นอ้ ยมาก อันแสดงถึงว่ามี Na ระเหยออกไปจากสาร
โซเดียมโคบอลเทต
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รู ปที่ 4.1 การเตรี ยมตัวอย่างเพื่อเข้าเครื่ อง EDS
ตารางที่ 4.1 เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนโดยโมล Na และ Co ที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีปฏิกิริยาที่
สถานะของแข็งในอัตราส่ วน Na ต่อ Co เท่ากับ 1 ต่อ 2
อัตราส่ วนโดยโมล
อุณหภูมิ (oC)
Na
Co
แคลไซน์ 800
0.82
2.00
แคลไซน์ 850
0.78
2.00
แคลไซน์ 900
0.69
2.00
อุณหภูมิเผาผนึก 890
0.37
2.00
4.1.2 ผลการศึกษาเฟสทีเ่ กิดขึน้ ด้ วยเทคนิค XRD
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟสและเฟสที่เกิดขึ้นของวัสดุผงเผาแคลไซน์ที่ได้จากการเผาที่
อุณหภูมิ 800 850 และ 900 oC คงที่อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง พบว่าตัวอย่างทดสอบทั้งหมดล้วนพบ
เฟสของ NaCo2O4 เทียบกับ JCPDS no 73-0133 และพบเฟสของ Co3O4 เทียบกับ JCPDS no 421467 ทาให้ทราบว่าการสังเคราะห์วสั ดุ เทอร์ โมอิเล็กทริ กโซเดียมโคบอลเทตด้วยวิธีปฏิ กิริยาที่
สถานะของแข็งที่เตรี ยมสารตั้งต้นด้วยอัตราส่ วนโดยโมลโซเดียมต่อโคบอลเท่ากับ 1 ต่อ 2 นั้นไม่
สามารถทาให้เกิดเฟสเดี่ยวของโซเดียมโคบอลเทตได้ดงั รู ปที่ 4.2 เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง
สารตั้งต้นเกิดขึ้นได้ยากเมื่อสังเคราะห์ดว้ ยวิธีปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง อาจเนื่องจากอนุภาคของ
สารตั้งต้น Co3O4 มีขนาดใหญ่ โดยมีขนาดอนุภาคเฉลี่ยเท่ากับ 18.127 µm.
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รู ปที่ 4.2 กราฟ XRD ของสารโซเดียมโคบอลเทตที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 850 และ 900 oC
4.2 ผลการสั ง เคราะห์ ส ารเทอร์ โมอิเล็ก ทริ ก โซเดี ย มโคบอลเทตด้ วยวิธี ป ฏิ กิริ ย าที่ส ถานะ
ของแข็งในอัตราส่ วนโดยโมล Na ต่ อ Co เท่ากับ 1.33 ต่ อ 2
การสังเคราะห์สารเทอร์ โมอิเล็กทริ กโซเดียมโคบอลเทตโดยใช้สารตั้งต้นผง Na2CO3 กับ
Co3O4 ในอัตราส่ วนโดยโมล Na ต่อ Co เท่ากับ 1.33 ต่อ 2 โดยเติม Ethyl alcohol เป็ นตัวกลางใช้ลูก
บดเซอร์ โคเนีย แล้วบดเปี ยกในขวด HDPE ความจุ 250 cm3 เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง พบว่าสารตั้งต้นที่
ได้ผสมเข้ากันได้ดีมีความเป็ นเนื้ อเดียวกัน จากนั้นนาไปอบที่อุณหภูมิ 100 oC เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
เพื่อให้แน่ ใจว่าได้สารตั้งต้นที่แห้งพร้อมที่จะนาไปบดแห้งด้วยโกร่ งอะเกต (agate mortar) แล้ว
นาไปเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800, 850 และ 900 oC จากนั้นนามาวิเคราะห์ปริ มาณธาตุโดยใช้ EDS
4.2.1 ผลการศึกษาอัตราส่ วนโดยโมลของสารภายใน NaCo2O4 โดยวิธี EDS
จากการศึกษาด้วยวิธี EDS ของสารตัวอย่างโซเดียมโคบอลเทต โดยการเตรี ยมสารตัวอย่าง
บดด้วยโกร่ งอะเกตแล้วอัดเม็ด โดยวิเคราะห์แบบพื้นที่ พบว่าเมื่อใช้อุณหภูมิเผาแคลไซน์สูงขึ้น
อัตราส่ วนโดยโมลของ Na ต่อ Co ของสารโซเดียมโคบอลเทตจะมีปริ มาณ Na ลดลง เมื่ออุณหภูมิ
เผาเพิ่มขึ้นแต่มีปริ มาณของโซเดียมที่มากกว่า 1 ในทุกๆ อุณหภูมิเผาแคลไซน์ แต่เมื่อนาผงของสาร
ตัวอย่างที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC บดด้วยโกร่ งอะเกตอีกครั้งแล้วนาไปเผาผนึกที่อุณหภูมิ
890 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง พบว่ามีอตั ราส่ วนโดยโมล Na เท่ากับ 0.86 ดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนโดยโมล Na และ Co ที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีปฏิกิริยาที่
สถานะของแข็งในอัตราส่ วน Na ต่อ Co เท่ากับ 1.33 ต่อ 2
อัตราส่ วนโดยโมล
o
อุณหภูมิ ( C)
Na
Co
แคลไซน์ 800
1.23
2.00
แคลไซน์ 850
1.12
2.00
แคลไซน์ 900
1.12
2.00
อุณหภูมิเผาผนึก 890
0.86
2.00

4.2.2 ผลการศึ ก ษาการเปลี่ย นแปลงทางโครงสร้ า งเมื่อได้ รับ พลังงานความร้ อนโดย
เทคนิค TG/DTA
จากการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร้ างเมื่อได้รับความร้ อนด้วยเทคนิ ค TG/DTA
(Thermogravimetric/differential thermal analysis) ของสารตัวอย่างโซเดียมโคบอลเทต โดยใช้สาร
ตัว อย่ า งอบแห้ ง หลัง การบดผสมในการทดสอบเที ย บกับ สารอ้า งอิ ง -Al2O3 ซึ่ งผลที่ ไ ด้จ าก
การศึกษาด้วยเทคนิคนี้ จะนาไปประมาณค่าอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์ของสารตัวอย่างเพื่อให้เกิด
เฟสตามต้องการ จากรู ปที่ 4.3 สามารถแบ่งกราฟ TG ออกเป็ นสามช่วง ช่วงแรกที่อุณหภูมิประมาณ
100 oC มีการสู ญเสี ยมวลเล็กน้อย เกิดจากการระเหยของน้ า เนื่องจากสารโซเดียมคาร์ บอเนตมีความ
ไวต่อความชื้ น ในช่วงที่สองตั้งแต่ 650-800 oC มีการเปลี่ยนแปลงมวลถึง 10.39% เป็ นผลจากการ
สลายตัวของ Na2CO3 ได้ก๊าซ Co2 จากนั้นเกิ ดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง [21] ของสารประกอบ
Na2O ทาปฏิกิริยากับ Co3O4 สร้างเป็ นสารประกอบ NaCo2O4 ดังสมการ

ในช่วงที่สามตั้งแต่ 850-910 oC มีการเปลี่ยนแปลงมวลเล็กน้อย เนื่องจากเริ่ มมีการระเหย
ของโซเดียมจนในช่วงสุ ดท้ายที่อุณหภูมิสูงกว่า 930 oC มวลลดลงอาจเนื่องมาจากการสู ญเสี ย Na2O
ที่ระเหยได้ง่าย ดังนั้นในการเลือกอุณหภูมิเผาผนึกจึงไม่ควรที่จะสู งกว่า 930 oC
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รู ปที่ 4.3 กราฟ TG/DTA ของสารตั้งต้นของสารโซเดียมโคบอลเทต
ที่เตรี ยมโดยวิธีปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง
4.2.3 ผลการหาอุณหภูมิเผาแคลไซน์ ทเี่ หมาะสม
หลังจากหาปริ มาณสารที่ระเหยของโซเดียมแล้ว จึงใช้การเติมโซเดียมที่มากเกินในสัดส่ วน
โมล 1.33 แล้วนาไปแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ 850, 870 และ 900 oC นาน 12 ชัว่ โมงและนาทุก
ตัวอย่างอัดขึ้นรู ปโดยใช้ความดัน 1 MPa จากนั้นเผาผนึกที่อุณหภูมิ 850 oC โดยคงที่อุณหภูมิไว้ 2
ชัว่ โมง เพื่อต้องการเปรี ยบเทียบความหนาแน่นของชิ้นงานหลังเผาผนึกดังตารางที่ 4.3 ซึ่ งจะเห็นได้
ว่าที่อุณหภูมิแคลไซน์ที่ 850 oC ได้ชิ้นงานที่มีความหนาแน่ นสู งที่สุด อาจเนื่องมาจากการกระจาย
ตัวของขนาดอนุ ภาคที่ทาให้มี การจัดเรี ยงตัวของอนุ ภาคได้เนื้ อสารแน่ นที่สุด จึงได้เลือกอุณหภูมิ
แคลไซน์ที่ 850 oC เป็ นอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการแคลไซน์ชิ้นงานทดสอบ
ตารางที่ 4.3 ค่าความหนาแน่นของชิ้นงานหลังเผาแคลไซน์
อุณหภูมิเผาผนึก (oC)
อุณหภูมิเผาแคลไซน์ (oC)
850
850
870
900

ความหนาแน่น (g/cm3)
3.725
3.411
3.249
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4.2.4 ผลการศึกษาเฟสทีเ่ กิดขึน้ ด้ วยเทคนิค XRD
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเฟสและเฟสที่เกิดขึ้นของวัสดุผงเผาแคลไซน์ที่ได้จากการเผา
ที่อุณหภูมิ 850 oC คงที่อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง แล้วนาไปเผาผนึ กที่อุณหภูมิต่างๆพบว่าทุก
ตัวอย่างล้วนได้เฟสเดี่ยวของ NaCo2O4 เทียบกับ JCPDSNumber 73-0133

รู ปที่ 4.4 กราฟ XRD ของสารโซเดียมโคบอลเทตที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC
และเผาผนึกที่อุณหภูมิ 870, 890, 910 และ 930 oC
4.2.5 ผลของอุณหภูมิเผาผนึกต่ อสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริก
ในการทดสอบนี้ ได้เตรี ยมตัวอย่างโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการเกิดปฏิกิริยา
ที่สถานะของแข็ง นามาอัดเม็ดด้วยความดัน 20 MPa แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงที่อุณหภูมิไว้ 12
ชัว่ โมง จากนั้นนามาบดด้วยโกร่ งอะเกตแล้วนาไปอัดเม็ดด้วยแรง 20 MPa อีกครั้งก่อนนาไปเผา
ผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ ตั้งแต่ 870, 890, 910, 930 และ 950 oC เพื่อหาอุณหภูมิเผาผนึกที่เหมาะสม
4.2.6 ผลการศึกษาโครงสร้ างจุลภาคด้ วยเทคนิค SEM
ผลการศึกษาโครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิค SEM ของชิ้นงานโซเดียมโคบอลเทตที่ เผาผนึก
ที่อุณหภูมิ 870, 890, 910, 930 และ 950 oC นาน 2 ชัว่ โมง ดังรู ปที่ 4.6 สังเกตได้อย่างชัดเจนว่า
ชิ้นงานทั้งหมดมีรูพรุ นสู งและพบรู ปร่ างผลึกแบบแผ่นสังเกตได้ชดั ในตัวอย่างที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ
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910 oC ส่ วนในตัวอย่างที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 930 oC พบรู พรุ นน้อยที่สุดเนื่องจากมีการเกาะตัวของ
อนุ ภาคในขั้นตอนเผาผนึ กได้ดี แต่ในตัวอย่างที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 950 oC พบว่ามีรูพรุ นสู งขึ้น
เนื่ องจากที่อุณหภูมิเกินกว่า 930 oC จะมีการระเหยของโซเดียมในปริ มาณที่เพิ่มมากขึ้น และเมื่อ
พิจารณาความหนาแน่นของชิ้นงานดังรู ปที่ 4.5 ประกอบกับกราฟ TG/DTA ดังรู ปที่ 4.3 พบว่าที่
อุณหภูมิสูงเกิน 930 oC นั้นอาจจะมีการระเหยของโซเดียมออกจากโครงสร้าง NaCo2O4 จึงทาให้
ความหนาแน่นของชิ้นงานที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 930 oC มีค่าสู งสุ ดคือ 3.056 g/cm3 ต่อมาจึงพิจารณา
ทดสอบโดยเพิ่ ม ความดัน ชิ้ น งานเป็ น 60 MPa เพื่ อเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของสมบัติ
เทอร์โมอิเล็กทริ ก

รู ปที่ 4.5 ความหนาแน่นของชิ้นงานโซเดียมโคบอลเทต ที่เผาแคลไซน์ดว้ ยอุณหภูมิ 850 oC
แล้วเผาผนึกที่อุณหภูมิ 870 890 910 930 และ 950 oC
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

รู ปที่ 4.6 โครงสร้างจุลภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่อดั ด้วยความดัน 20 MPa
เผาผนึกที่อุณหภูมิ (ก) 870 (ข) 890 (ค) 910 (ง) 930และ (จ) 950 oC
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4.2.7 ผลวิเคราะห์ สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริก

ผลการวัดค่ าสภาพนาไฟฟ้ า (σ)
พบว่าสภาพนาไฟฟ้ าของตัวอย่างที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 870, 890 และ 930 oC ลดลงเมื่อ
อุ ณหภูมิ เพิ่มขึ้นดัง แสดงในรู ปที่ 4.7 อันแสดงถึ งสมบัติการนาไฟฟ้ าแบบโลหะเช่ นเดี ย วกับใน
งานวิจยั ของ Park [21] และตัวอย่างที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 และ 950 oC มีสภาพนาไฟฟ้ าลดลงที่
อุ ณ หภู มิ ต่ า และเพิ่ ม ขึ้ นเล็ ก น้ อ ยเมื่ อ อุ ณ หภู มิ เ พิ่ ม ขึ้ นแสดงพฤติ ก รรมการน าที่ แ ตกต่ า งไป
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Wang [7] ค่าสภาพนาไฟฟ้ าสู งสุ ดอยูท่ ี่ตวั อย่างที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ 930 oC
ที่อุณหภูมิหอ้ ง ประมาณ 1x103-1m-1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวอย่างมีความหนาแน่นที่สูงที่สุด

รู ปที่ 4.7 สภาพนาไฟฟ้ าของสารโซเดียมโคบอลเทตสังเคราะห์โดยวิธี
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งเผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ



ผลการวัดค่ าสั มประสิ ทธ์ ซีเบค( )
ค่าสั มประสิ ท ธิ์ ซี เบ็คของโซเดี ยมโคบอลเทตที่เตรี ยมโดยวิธีก ารเกิ ดปฏิ กิ ริย าที่ สถานะ
ของแข็ง มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแสดงถึงสมบัติแบบสารกึ่ งตัวนาและแสดงค่าเป็ นบวก
แสดงถึงการเป็ นสารกึ่งตัวนาชนิดพี (P-type) ดังรู ปที่ 4.8 สัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คของตัวอย่างที่เผาผนึกที่
อุณหภูมิ 890 oC มีค่าสู งสุ ดที่ 220 µVK-1 ที่อุณหภูมิ 700oC
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ผลการวัดค่ าสภาพนาความร้ อน( )
สภาพนาความร้อนของทุกตัวอย่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้นมีความสัมพันธ์
กับอุณหภูมิเผาผนึกดังรู ปที่ 4.9 โดยเมื่ออุณหภูมิเผาผนึ กเพิ่มขึ้นสภาพนาความร้อนจะเพิ่มขึ้นโดย
พบว่าชิ้ นงานที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 930 oC มีค่าสภาพนาความร้อนสู งที่สุด และสอดคล้องกับค่า
ความความหนาแน่ นที่สูงกว่าชิ้นงานอื่น รองลงมาคือชิ้นงานที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC ซึ่ งมีค่า
ความหนาแน่นต่ากว่า

ผล ZT เทียบกับอุณหภูมิทเี่ ปลีย่ นไป
ค่า ZT คือความสัมพันธ์ของสภาพต้านทานไฟฟ้ า สัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คและสภาพนาความ
ร้อนดังสมการที่ 2.8 พบว่าค่า ZT เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิโดยจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 600 oC โดย
ชิ้นงานที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC มีค่า ZT สู งสุ ดที่ 0.032 ที่อุณหภูมิ 600 oC แม้ชิ้นงานที่เผาผนึกที่
อุณหภูมิ 930 oC มีความหนาแน่นสู ง ทาให้ค่าสภาพนาไฟฟ้ าสู ง แต่ทาให้มีสภาพนาความร้อนสู ง
จึงทาให้ค่า ZT น้อยกว่าชิ้ นงานที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 910 oC ดังแสดงในรู ปที่ 4.10 และผูว้ ิจยั ได้
พิจารณาจากงานวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าการใช้แรงอัดที่สูงขึ้นมีผลให้ค่า ZT ที่สูงขึ้นด้วย จึงทาการศึกษา
เปรี ยบเทียบการใช้แรงอัดสารเพิ่มขึ้นเป็ น 60 MPa ขณะเดียวกันศึกษาการเปลี่ยนแปลงการกระจาย
ขนาดอนุภาคเนื่องจากการบด เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของสมบัติเทอร์ โมอิเล็กทริ ก

รู ปที่ 4.8 สัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิสังเคราะห์โดยวิธี
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ
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รู ปที่ 4.9 สภาพนาความร้อนของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิ
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ

รู ปที่ 4.10 ค่า ZT ของสารโซเดียมโคบอลเทตสังเคราะห์ดว้ ยวิธี
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ
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4.2.8 ผลของวิธีการบดและเวลาการบดต่ อสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริก
หลังจากที่ทราบว่าการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC นั้นทาให้สารโซเดียมโคบอลเทตมีสมบัติ
ที่ดีในการทดสอบข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาผลของวิธีการบดสารหลังแคลไซน์ต่อสมบัติทางเทอร์
โมอิเล็กทริ กโดยใช้วิธีการบด 2 วิธีคือ บดมือด้วยโกร่ งอะเกตและการบดด้วยเครื่ องอัตโนมัติ โดย
ใช้เวลาการบดต่างกันตั้งแต่ 6 12 และ 48 ชัว่ โมง แล้วนามาอัดเม็ดด้วยความดัน 60 MPa จากนั้นมา
เผาผนึกที่อุณหภูมิเดียวกันที่ 910 oC
4.2.9 ผลการกระจายตัวของขนาดอนุภาคจากการบด
หลังจากเผาแคลไซน์สารตั้งต้นแล้วจะนาสารที่ได้มาบดมือด้วย โกร่ งอะเกต และบดด้วย
เครื่ องบด planetary mill ทดสอบโดยใช้เวลาการบดที่ต่างกันคือ 6 12 และ 48 ชัว่ โมง เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของขนาดอนุภาคและการกระจายตัวของอนุภาคดังสรุ ปไว้ในตารางที่ 4.4 ดังนี้
ตารางที่ 4.4 เปรี ยบเทียบขนาดอนุภาคที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งในอัตราส่ วน
โดยโมล Na ต่อ Co เท่ากับ 1.33 ต่อ 2 หลังเผาแคลไซน์ที่บดด้วยเวลาต่างๆ
เวลาการบด

d(0.1)

d(0.5)

d(0.9)

บดมือ
6 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
48 ชัว่ โมง

0.864 μm
0.284 μm
0.643 μm
1.882 μm

6.852 μm
3.624 μm
11.583 μm
13.280 μm

21.619 μm
23.274 μm
42.515 μm
35.828 μm

Specific
Surface
Area
4.09 m2/g
8.22 m2/g
4.82 m2/g
3.03 m2/g

Surface
Weight
Mean
1.467 μm
0.730 μm
1.244 μm
1.977 μm

*หมายเหต : เนื่องจากการวัดค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคใช้น้ าเป็ นตัวกลางในการวัด (ข้อจากัดการใช้งานของ
เครื่ องมือ) อาจทาให้ได้ผลวิเคราะห์คลาดเคลื่อน เพราะความสามารถในการละลายบางส่ วนของโซเดียมโคบอลเทต

รู ปที่ 4.11 กราฟเปรี ยบเทียบการกระจายตัวของอนุภาคเมื่อใช้วธิ ีการและเวลาบดแบบต่างๆ
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จากผลการวัดขนาดอนุ ภาคพบว่าเวลาในการบดโดย planetary mill นาน 6 ชัว่ โมงมีการ
กระจายตัว ของขนาดอนุ ภ าคที่ สู ง ที่ สุ ด และมี ข นาดอนุ ภ าคเฉลี่ ย ที่ 50% โดยปริ ม าตรเท่ า กับ
3.624 μm รองลงมาคือการบดโดยใช้โกร่ งอะเกต ขณะที่การบดด้วย planetary mill นาน 12 ชม. ทา
ให้ได้อนุภาคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ 90% โดยปริ มาตรที่อนุภาค 42.515 μm
4.2.10 ผลการศึกษาโครงสร้ างจุลภาคด้ วยเทคนิค SEM
4.2.10.1 ผลการศึกษาโครงสร้ างจุลภาคด้ วยเทคนิค SEM ของผงโซเดียมโคบอล
เทตก่อนเผาผนึก
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที่ 4.12 โครงสร้างจุลภาคของโซเดียมโคบอลเทตบดด้วย (ก) planetary mill 6 ชัว่ โมง
(ข) 12 ชัว่ โมง (ค) 48 ชัว่ โมง และ (ง) บดด้วยโกร่ งอะเกต หลังเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC
การศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิค SEM ของตัวอย่างโซเดียมโคบอลเทตหลัง
เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850oC พบว่าชิ้ นงานที่บ ดด้วยโกร่ งอะเกต มีล ักษณะเกรนที่เป็ นแผ่นหก
เหลี่ ยมซ้อนกันเป็ นชั้นๆและมี ขนาดเกรนที่ใหญ่ดงั แสดงในรู ปที่ 4.12(ง) และพบว่าเกรนของ
ตัวอย่างที่บดด้วย planetary มีลว้ นความละเอียดและเกาะกันเป็ นกลุ่มใหญ่มีขนาดประมาณ 2-5 µm
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4.2.10.2 ผลการศึกษาโครงสร้ างจุลภาคด้ วยเทคนิค SEM ของชิ้นงานหลังเผาผนึก
(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที่ 4.13 โครงสร้างจุลภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่บดด้วย (ก) planetary mill 6 ชัว่ โมง
(ข) 12 ชัว่ โมง (ค) 48ชัว่ โมง และ (ง) บดด้วยโกร่ งอะเกต ซึ่งอัดด้วยแรง 60 MPa
เผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC
การศึกษาลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิค SEM ของตัวอย่างโซเดียมโคบอลเทตหลัง
เผาผนึกที่บดด้วยเครื่ อง planetary mill โดยใช้เวลาที่แตกต่างกันและการใช้โกร่ งอะเกตบดด้วยมือ
จากนั้นนามาอัดด้วยความดัน 60 MPa แล้วเผาผนึ กที่ อุณหภูมิ 910 oC นาน 2 ชัว่ โมงพบว่าทุก
ตัวอย่างมีการเกาะกันของโซเดี ยมโคบอลเทตเป็ นกลุ่ มใหญ่ โดยสังเกตได้ว่าในชิ้ นงานที่บดด้วย
โกร่ งอะเกต มีลกั ษณะเกรนที่เป็ นแผ่นหกเหลี่ยมซ้อนกันเป็ นชั้นๆและมีขนาดเกรนที่ใหญ่ประมาณ
5-10 µm ดังแสดงในรู ปที่ 4.13(ง) และพบว่าเกรนของตัวอย่างที่บดด้วย planetary มีรูปร่ างไม่
แน่ นอน ประกอบด้วยเกรนมีขนาดเล็กกว่าเกาะกันเป็ นกลุ่มที่และพบขนาดเกรนที่เล็กที่สุดที่ผ่าน
การบดด้วย planetary 48 ชัว่ โมง เมื่อพิจารณาค่าความหนาแน่นของชิ้นงานดังตารางที่ 4.6 พบว่า
ชิ้ นงานที่มีความหนาแน่ นมากที่สุดคือชิ้ นงานที่บดด้วยเครื่ องอัตโนมัติ เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงที่ค่า
เท่ากับ 3.60 g/cm3 อาจเป็ นเพราะการกระจายตัวของขนาดอนุภาคสู งกว่าตัวอย่างอื่น ส่ วนชิ้นงานที่
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มีความหนาแน่ นน้อยที่สุดคือชิ้ นงานที่บดด้วยโกร่ งอะเกต มีความหนาแน่ น 2.64 g/cm3 แต่เมื่อ
เทียบกับการบดที่ 20 MPa ความหนาแน่นที่ 60 MPa ที่อุณหภูมิ 910 oC จะสู งกว่าเล็กน้อย
ตารางที่ 4.5 ความหนาแน่นของชิ้นงานที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งในอัตราส่ วน
โดยโมล Na ต่อ Co เท่ากับ 1.33 ต่อ 2 เมื่อบดด้วยวิธีต่างๆที่อดั ด้วยความดัน 60 MPa แล้วเผาผนึกที่
อุณหภูมิ 910 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง
Planetary mill
Planetary mill
Planetary mill
บดด้วย
วิธีการบด
48 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง
6ชัว่ โมง
โกร่ งอะเกต
ความหนาแน่ น
3.492
3.572
3.601
2.644
(g/cm3)
4.2.11 ผลวิเคราะห์ สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริก
 ผลการวัดค่ าสภาพนาไฟฟ้ า (σ)
จากรู ปที่ 4.14 พบว่าค่าสภาพนาไฟฟ้ าของตัวอย่างที่บดด้วยเครื่ อง planetary mill
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงมีค่าสู งที่สุด เนื่ องจากเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างจุลภาคดังรู ปที่ 4.13(ก)
พบว่ามีรูพรุ นอยูน่ อ้ ยอีกทั้งยังมีความหนาแน่นสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ้นงานอื่นดังตารางที่ 4.5
ซึ่ งตัวอย่างที่บดด้วย planetary mill เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมงมีค่าสภาพนาไฟฟ้ าต่าที่สุดเมื่อพิจารณา
จากโครงสร้ า งจุล ภาคก่ อนการเผาผนึ ก พบว่า มี อนุ ภาคเล็กเกาะตัวกัน (agglomerate) อัน
เนื่ องจากความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการบด จนทาให้การจัดเรี ยงตัวอนุภาคก่อนการ
เผาผนึกเกิดช่องว่างขึ้น ทาให้กระบวนการเผาผนึกมีความหนาแน่นต่ากว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ชิ้นงานที่บดด้วยเครื่ อง planetary mill อื่นๆ โดยทุกตัวอย่างมีค่าสภาพนาไฟฟ้ าลดลงเรื่ อยๆ
เมื่ออุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้น และในตัวอย่างที่บดด้วย planetary mill เป็ นเวลา 12 และ 48 ชัว่ โมงค่า
สภาพนาไฟฟ้ าลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นที่อุณหภูมิทดสอบ 700 oC ในชิ้นงานที่บด
ด้วยเครื่ อง planetary mill เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงมีค่าสภาพนาไฟฟ้ าสู งสุ ด เท่ากับ 6.78x103 Ω-1m-1
และในชิ้นงานที่บดด้วยเครื่ อง planetary mill เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมงมีค่าสภาพนาไฟฟ้ าต่าสุ ด
เท่ากับ 1.04x103 Ω-1m-1 ที่อุณหภูมิทดสอบ 700 oC
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รู ปที่ 4.14 สภาพนาไฟฟ้ าของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิสังเคราะห์ดว้ ยวิธี
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง บดด้วยวิธีต่างๆ เผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC

รู ปที่ 4.15 สัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิสังเคราะห์ดว้ ยวิธี
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง บดด้วยวิธีต่างๆ เผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC
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 ผลการวัดค่ าสั มประสิ ทธิ์ซีเบ็ค ( )
ค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คของโซเดี ยมโคบอลเทตที่เตรี ย มโดยวิธีการเกิ ดปฏิ กิริยาที่
สถานะของแข็งทุกตัวอย่าง พบว่ามีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นแสดงถึงสมบัติแบบสาร
กึ่งตัวนาและค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบคเป็ นบวกแสดงว่าเป็ นสารกึ่งตัวนาชนิดพี (P-type) ดังรู ป
ที่ 4.15 โดยสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คของตัวอย่างที่บดด้วยเครื่ องอัตโนมัติเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง มี
ค่าสู งสุ ดที่ 157 μVK-1 ที่อุณหภูมิ 500 oC และสรุ ปได้วา่ การกระจายตัวขนาดของอนุภาค
แบบต่าง ๆ ไม่มีผลทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ ซีเบคแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
 ผลการวัดค่ าสภาพนาความร้ อน ( )
สภาพนาความร้ อนของเกื อบทุกตัวอย่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสู งขึ้ น
ยกเว้นในตัวอย่างที่บดด้วย Planetary mill เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง ที่มีค่าสภาพนาความร้อน
ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยตัวอย่างที่ใช้โกร่ งอะเกตบดด้วยมือ มีค่าสภาพนาความร้อนต่า
ที่สุดในทุ กตัวอย่างดังรู ปที่ 4.16 เนื่ องจากเมื่อพิจารณาโครงสร้างจุลภาคดังรู ปที่ 4.13(ง)
แล้วพบว่ามีรูพรุ นสู งและมีความหนาแน่นของชิ้นงานต่าที่สุดจากตัวอย่างทั้งหมดดังแสดง
ในตารางที่ 4.5 ในชิ้นงานที่บดด้วยเครื่ อง planetary mill เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมงมีค่าสภาพนา
ความร้อนสู งที่สุด ที่อุณหภูมิทดสอบ 700 oC มีค่าเท่ากับ 4.0 Wm-1K-1 โดยมีค่าใกล้เคียงกับ
ชิ้นงานที่บดด้วยเครื่ อง planetary mill เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงส่ วนชิ้นงานที่บดด้วยโกร่ งอะเกต
มีค่าสภาพนาความร้ อนต่าที่สุด โดยที่อุณหภูมิทดสอบ 700 oC มีค่าสภาพนาความร้อน
เท่ากับ 0.456 Wm-1K-1
 ผล ZT เทียบกับอุณหภูมิที่เปลีย่ นไป
เมื่อพิจารณาค่า ZT ดังรู ปที่ 4.17 พบว่าตัวอย่างที่ใช้โกร่ งอะเกตบดด้วยมือ มีค่า ZT
สู งที่สุดเนื่ องจากมีค่าสภาพนาความร้อนต่าเมื่อเทียบกับชิ้ นงานอื่น โดยมีค่า ZT เท่ากับ
0.239 ที่อุณหภูมิ 700oC ซึ่ งมีค่าสู งกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับในงานวิจยั ของศรี ตะวัน[8] ที่
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการเดียวกัน โดยค่า ZT เท่ากับ 0.11 ที่อุณหภูมิทดสอบ 700 oC
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รู ปที่ 4.16 สภาพนาความร้อนของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิสังเคราะห์ดว้ ยวิธี
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง บดด้วยวิธีต่างๆ เผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC

รู ปที่ 4.17 ZT ของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิสังเคราะห์ดว้ ยวิธี
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งโดยบดด้วยวิธีต่างๆ เผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC
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4.3

ผลการสั งเคราะห์ สารเทอร์ โมอิเล็กทริกโซเดียมโคบอลเทตด้ วยวิธีปฏิกริ ิยาโซลเจล
การสังเคราะห์สารเทอร์ โมอิเล็กทริ กด้วยวิธีการโซลเจลโดยใช้สารตั้งต้นคือ NaNO3 และ
Co(NO3)2.6H2O ในอัตราส่ วน Na ต่อ Co เท่ากับ 1 ต่อ 2 ผสมกับ Citric acid และ Ethylene glycal
พบว่าระหว่างกระบวนการสังเคราะห์สารตั้งต้นเมื่อผสมกันจะเป็ นของเหลวสี แดงเข้ม เมื่อคนและ
ให้ความร้ อนจะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จนมีสีน้ าตาล และเมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการสังเคราะห์
หลังเกิดการเผาไหม้ดว้ ยตัวเอง (Self-ignition) จะได้ผงสี ดามีความละเอียดสู ง ลักษณะเบา แต่เมื่อ
ปล่ อ ยทิ้ ง ไว้ผ งจะมี ก ารดู ด ความชื้ นในอากาศได้ โดยสมบัติ ดูด ความชื้ นจะลดน้อยลงเมื่ อ ผ่า น
กระบวนการเผาแคลไซน์ ในงานวิจยั นี้ ได้ศึกษาอุณหภูมิเผาแคลไซน์ที่ 500 600 700 และ 800 oC
เพื่อหาอุณหภูมิแคลไซน์ที่เหมาะสมให้ได้สาร NaCo2O4 ที่เป็ นเฟสเดี่ยว โดยนาผลการศึกษาจาก
เทคนิค TG/DTA และเทคนิค XRD มาพิจารณาประกอบการหาอุณหภูมิเผาแคลไซน์
(ก)

(ข)

รู ปที่ 4.18 (ก) สารตั้งต้นก่อนเกิดการเผาไหม้ดว้ ยตัวเอง (ข) หลังเกิดการเผาไหม้ดว้ ยตัวเอง
4.3.1 ผลการศึกษาอัตราส่ วนโดยโมลของสารภายใน NaCo2O4โดยวิธี EDS
จากการศึกษาด้วยวิธี EDS ของสารตัวอย่างโซเดียมโคบอลเทตสังเคราะห์สารตัวอย่างด้วย
วิธีปฏิกิริยาโซลเจลในอัตราส่ วนโดยโมล Na ต่อ Co เท่ากับ 1 ต่อ 2 นามาเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ
ต่างๆ แล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต จากนั้นอัดเม็ดตัวอย่างดังรู ปที่ 4.1 โดยทาการวิเคราะห์ปริ มาณสาร
แบบพื้นที่ พบว่าเมื่ อใช้อุณหภูมิเผาแคลไซน์สูงขึ้น ปริ มาณ Na ของสารโซเดียมโคบอลเทตจะ
ลดลง และเมื่อนาผงของสารตัวอย่างที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงอุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง บด
ด้วยโกร่ งอะเกตอี กครั้งแล้วนาไปเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 890 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง พบว่ามี
อัตราส่ วนโดยโมล Na ต่อ Co เท่ากับ 0.94 ต่อ 2 ดังตารางที่ 4.7 เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับวิธีการ
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีเกิ ดปฏิ กิริยาที่สถานะของแข็งพบว่าวิธีโซลเจลมีการลดลงของ Na น้อยกว่า ที่
อุณหภูมิเผาแคลไซน์ 800 oC และที่อุณหภูมิเผาผนึกยังมีอตั ราส่ วนที่ใกล้เคียงกับตามความต้องการ
ในงานวิจยั นี้ทาให้ในวิธีการโซลเจลไม่จาเป็ นต้องเพิ่มปริ มาณ Na ในสารตั้งต้น ทั้งนี้ การศึกษาด้วย
วิธี EDS ที่อุณหภูมิ 850 และ 890 ในวิธีการนี้ ที่มีค่า Na ลดลงถึง 0.67 และ 0.61 ตามลาดับ แต่
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ชิ้นงานตัวอย่างที่เผาผนึ กกลับมี Na ที่มากกว่าชิ้นงานทดสอบทั้งสองดังกล่าว น่าจะเกิดจากความ
ผิดพลาดของการทดสอบ
ตารางที่ 4.6 เปรี ยบเทียบอัตราส่ วนโดยโมล Na ต่อ Co ที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีโซลเจลในอัตราส่ วน Na
ต่อ Co เท่ากับ 1 ต่อ 2
อัตราส่ วนโดยโมล
อุณหภูมิ(oC)
Na
Co
แคลไซน์ 800
0.97
2.00
แคลไซน์ 850
0.67
2.00
แคลไซน์ 900
0.61
2.00
อุณหภูมิเผาผนึก890
0.94
2.00
4.3.2 ผลการศึ ก ษาการเปลี่ย นแปลงทางโครงสร้ า งเมื่อได้ รับ พลังงานความร้ อนโดย
เทคนิค TG/DTA
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางโครงสร้างเมื่อได้รับความร้อนด้วยเทคนิค TG/DTA
(Thermogravimetric/differential thermal analysis) ของสารตัวอย่างซึ่ งผลที่ได้จากการศึกษาด้วย
เทคนิ คนี้จะนาไปใช้ในการประมาณค่าอุณหภูมิในการเผาแคลไซน์เพื่อให้เกิดเฟส NaCo2O4 ตาม
ต้องการต่อไป จากรู ปที่ 4.19 กราฟ TG มีการสู ญเสี ยมวลออกแบ่งเป็ นสามช่ วง ช่ วงแรกที่
อุณหภูมิห้องถึง 100 oC มีการสู ญเสี ยมวลประมาณ 10.22 % เกิดจากการสลายตัวของน้ าออกจาก
สารตัวอย่าง ในช่วงที่สองที่ระหว่างอุณหภูมิ 700-800oC เกิดการสลายของสารประกอบ Na2CO3
เป็ น Na2O และ CO2 ซึ่ งช่วงนี้ ทาให้เกิดการเผาไหม้เนื่องจากการสลายพันธะของ Na2O และคาย
ความร้ อ นเกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการสร้ า งพันธะระหว่า ง Na2O กับ Co3O4 สร้ า งเป็ นสารประกอบ
NaCo2O4 ซึ่ งจะเห็นว่ามวลมีค่าคงที่ และที่อุณหภูมิสูงกว่า 910 oC เกิดการคายความร้อนเนื่องจาก
NaCo2O4 เกิ ดการสลายตัวเป็ นเฟสอื่น ดังนั้นในการเลือกอุณหภูมิในการเผาผนึ กจึงไม่ควรสู งกว่า
910oC
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รู ปที่ 4.19 กราฟ TG/DTA ของสารโซเดียมโคบอลเทตที่เตรี ยมโดยวิธีโซลเจล
4.3.3 ผลการศึกษาเฟสทีเ่ กิดขึน้ ด้ วยเทคนิค XRD
การศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงเฟสและเฟสที่เกิ ดขึ้ นของวัสดุ ผงที่ได้จากการเผาแคลไซน์ที่
อุณหภูมิ 500 600 700 800 และ 900 oC เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง ด้วยเทคนิค XRD ในช่วงมุม 2Ө ระหว่าง
10-70 องศา ดังรู ปที่ 4.20 ผลการทดสอบพบว่า ในวัสดุผงที่ผา่ นการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500 oC
ยังไม่พบเฟสของ NaCo2O4 พบเพียงเฟสของ Thermonatrite Na2CO3 และ Cobalt Oxide Co3O4 อัน
เป็ นไปตามผลที่ได้จากกราฟ TG/DTA ที่อุณหภูมิ 600 oC เริ่ มพบเฟสของโซเดียมโคบอลออกไซด์
แต่พบว่ามีเฟส Co3O4 เจือปนอยู่ และไม่พบเฟส Na2CO3 อีก ที่อุณหภูมิเผาแคลไซน์ 700 และ
800 oC ก็ยงั คงพบเฟส Co3O4 เจือปนอยู่เช่นเดียวกัน แต่เฟสเจือปนจะมีปริ มาณลดลงเรื่ อยๆ จน
สังเกตเห็นได้ชดั ที่อุณหภูมิ เผาผนึกที่ 900 oC ว่าแม้มีเฟสเจือปนลดน้อยลงมากแต่ยงั คงไม่ได้เฟส
เดี่ยวของ NaCo2O4 ต่อมาจึงได้ทดสอบโดยการเพิ่มเวลาการเผาแคลไซน์เป็ น 12 ชัว่ โมง เพื่อเพิ่ม
ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยามากขึ้นดัง XRD ที่แสดงในรู ปที่ 4.21 พบว่าที่อุณหภูมิ 500 oC พบเฟส
ของ Na2CO3 กับ Co3O4 และยังไม่พบเฟส NaCo2O4 เช่นเดิม ที่อุณหภูมิ 600 oC เริ่ มพบเฟสของ
โซเดียมโคบอลออกไซด์ แต่พบว่ามีเฟส Co3O4 เจือปนอยู่ และไม่พบเฟส Na2CO3 แต่ปริ มาณเฟส
Co3O4 ที่เจื อปนอยู่ลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับการเผาแคลไซน์โดยคงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง
จนกระทัง่ ที่อุณหภูมิเผาแคลไซน์ 700 oC พบเฟส Co3O4 เจือปนอยูเ่ พียงเล็กน้อยเท่านั้น และพบว่า
ความเข้มของกราฟ XRD ที่เฟส NaCo2O4 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ต่อมาที่อุณหภูมิเผาแคลไซน์
800 oC มีเฟส NaCo2O4 เพียงเฟสเดียว
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รู ปที่ 4.20 กราฟ XRD ของสารโซเดียมโคบอลเทตที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500 600 700 800
และ 900oC โดยคงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 4.21 กราฟ XRD ของสารโซเดียมโคบอลเทตที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500 600 700 800 850
และ 900 oC โดยคงที่อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง
4.3.4 ผลการเปรี ยบเทียบขนาดอนุ ภาคที่สังเคราะห์ ด้วยวิธีโซลเจลหลังเผาแคลไซน์ ที่
อุณหภูมิต่างๆ
พบว่าที่อุณหภูมิเผาแคลไซน์ 700 oC มีขนาดอนุ ภาคใหญ่ที่สุด ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าสาร
บางส่ วนได้เริ่ มจับตัวกันเป็ นก้อนอนุภาคขนาดใหญ่จนกระจายตัวออกจากกันได้ยากเมื่อวิเคราะห์
ด้วยเครื่ องมือวัด และการจัดเรี ยงอนุ ภาคเช่ นนี้ อาจทาให้ขดั ขวางการเรี ยงตัวของอนุ ภาคจนไปลด
ความหนาแน่ นของชิ้ นงานหลังเผาผนึ ก ที่อุณหภูมิ 800 และ 900 oC มีขนาดอนุ ภาคที่ ลดลง
ตามลาดับเนื่ องจากเมื่ ออุ ณหภูมิ สูงขึ้นอนุ ภาคจึงเริ่ ม จับตัวกันเป็ นกลุ่ มก้อนขนาดใหญ่ข้ ึ น เมื่อวิ
เคราะด้วยเครื่ องมื อทดสอบจึ ง สารมารถทาให้อนุ ภาคแยกออกจากกันได้ง่าย ในการทดสอบจึ ง
พบว่าได้ค่าขนาดอนุ ภาคที่ มีขนาดเล็กลง ช่ วงอุณหภูมิ 800-900 oC ถึ งได้ถูกเลื อกมาเพื่อเป็ น
อุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาแคลไซน์
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ตารางที่ 4.7 เปรี ยบเทียบขนาดอนุภาคที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีโซลเจลในอัตราส่ วนโดยโมล Na ต่อ Co
เท่ากับ 1 ต่อ 2 หลังเผาแคลไซน์อุณหภูมิต่างๆ โดยคงที่อุณหภูมิเผาแคลไซน์ไว้ 2 ชัว่ โมง

46.233 μm
57.153 μm
72.257 μm
39.846 μm

Specific
Surface
Area
4.51 m2/g
1.61 m2/g
0.497 m2/g
0.574 m2/g

Surface
Weight
Mean
1.330 μm
3.734 μm
12.073 μm
10.459 μm

38.757 μm

0.958 m2/g

6.263 μm

อุณหภูมเิ ผา
แคลไซน์

d(0.1)

d(0.5)

d(0.9)

500 oC
600 oC
700 oC
800 oC

0.491 μm
1.889 μm
5.075 μm
5.243 μm

12.254 μm
16.614 μm
25.276 μm
14.127 μm

900 oC

2.932 μm

9.546 μm

รู ปที่ 4.22 การกระจายตัวของอนุภาคหลังเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ
4.3.5 ผลการศึกษาโครงสร้ างจุลภาคด้ วยเทคนิค SEM
4.3.5.1 ลักษณะโครงสร้ างจุลภาคของผงสารหลังเกิด self ignited และผงหลังเผา
แคลไซน์
จากการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิ ค SEM พบว่าผงสารหลังเกิ ด self ignited
ก่อนเผาแคลไซน์มีความร่ วนและละเอียดสู งดังรู ปที่ 4.23(ก) หลังนาผงนี้ ไปอัดเม็ดด้วยความดัน 60
MPa แล้วเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงอุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง จากนั้นนามาบดด้วยโกร่ งอะเกต
พบว่าผงที่ได้มีลกั ษณะจับตัวเป็ นอนุภาคที่มีลกั ษณะเป็ นแผ่นซ้อนกันเป็ นชั้นๆดังรู ปที่ 4.23(ข) ส่ วน
การแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมงพบว่าอนุภาคจับตัวเป็ นก้อนแต่ยงั ไม่เกิด
เป็ นชั้นซ้อนกันดังเช่นชิ้นงานที่คงอุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง
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(ก)

(ข)

(ค)

รู ปที่ 4.23 โครงสร้างจุลภาคของสาร (ก) หลังเกิด self ignited
(ข) หลังแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงอุณภูมิไว้ 2 ชม. และ
(ค) หลังแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงอุณหภูมิไว้ 12 ชม.
4.3.5.2 โครงสร้ างจุลภาคของเม็ดสาร NaCo2O4 ทีอ่ ดั ด้ วยความดัน 60 MPa
ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของเม็ดสาร NaCo2O4 ที่อดั ด้วยความดัน 60 MPa แล้วเผาผนึกที่
อุณหภูมิ 870 890 910 และ 930 oC ดังรู ปที่ 4.24 พบว่ารู พรุ นของชิ้นงานลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิเผา
ผนึก จนกระทัง่ ที่อุณหภูมิ 930 oC ชิ้นงานมีความหนาแน่นลดลง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเมื่อได้รับพลังงานความร้อนโดยเทคนิค TG/DTA ที่แสดงถึงการระเหย
ของโซเดียมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางน้ าหนักเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 900oC จนเฟสที่ได้ไม่เป็ น
เฟสของโซเดี ยมโคบอลเทตเพียงเฟสเดียว แต่อาจเกิ ดเฟสของโคบอลออกไซด์ข้ ึนด้วยดังเช่ นใน
งานวิจยั ของศรี ตะวันและคณะ[8] ความหนาแน่นของชิ้นงานที่วดั เปรี ยบเทียบก่อนเผาและหลังเผา
ผนึกดังแสดงในรู ปที่ 4.25 โดยชิ้นงานที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 910 oC มีความหนาแน่นสู งสุ ดเท่ากับ
2.559 g/cm3
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที่ 4.24 โครงสร้างจุลภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ (ก) 870 (ข) 890 (ค) 910
และ (ง) 930oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.25 ความหนาแน่นของชิ้นงานโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีโซลเจล
อัดด้วยความดัน 60 MPa แล้วเผาผนึกที่อุณหภูมิ 870 890 910 และ930 oC
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4.3.6 ผลวิเคราะห์ สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของโซเดียมโคบอลเทตที่เตรี ยมด้ วยวิธี
โซลเจลในตัวอย่างทีเ่ ผาแคลไซน์ ทอี่ ณ
ุ หภูมิ 850 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชั่วโมง
ผลการวัดค่ าสภาพนาไฟฟ้ า (σ)
สภาพนาไฟฟ้ าของชิ้ นงานมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิดงั รู ปที่ 4.26 โดย
ชิ้ นงานที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 910 oC มีสภาพนาไฟฟ้ าสู งที่สุด เนื่ องจากมีความหนาแน่ น
สู งสุ ดในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยมีค่าสภาพนาไฟฟ้ าสู งสุ ดที่อุณหภูมิห้อง ในชิ้นงานที่เผา
ผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC เท่ากับ 3x103 Ω-1m-1 และชิ้นงานที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ 930 oC มีค่า
สภาพนาไฟฟ้ าต่าที่สุดเนื่องจากชิ้นงานมีความหนาแน่นต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ้นงานที่เผา
ผนึกที่อุณหภูมิอื่น โดยที่อุณหภูมิหอ้ ง มีค่าสภาพนาไฟฟ้ าเท่ากับ 0.7x103 Ω-1m-1
ผลจากการวัดค่ าสภาพนาความร้ อน (κ)
สภาพนาไฟฟ้ าของชิ้ นงานที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 870 890 และ 910 oC และคงที่
อุณหภูมิไว้ 2 ชั่วโมงมี แนวโน้มลดลงเล็กน้อยเมื่อเพิ่มอุ ณหภูมิ โดยอุณหภูมิ เผาผนึ ก ที่
สู งขึ้นจะทาให้มีค่าสภาพนาความร้อนสู งขึ้นดังแสดงในรู ปที่ 4.27 ในชิ้นงานที่เผาผนึกที่
อุณหภูมิ 900-930 oC มีค่าสภาพนาความร้อนสู งสุ ดที่ประมาณ 1.2-1.8 Wm-1K-1 และใน
ชิ้นงานที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 870 oC มีค่าสภาพนาความร้อนต่าที่สุดเมื่อพิจารณาโครงสร้าง
จุลภาคดังรู ปที่ 4.24(ก) พบว่ามีช่องว่างระหว่างอนุภาคสู งเมื่อเปรี ยบเทียบกับชิ้นงานที่เผา
ผนึกที่อุณหภูมิอื่นๆ ค่าสภาพนาความร้อนอยูท่ ี่ประมาณ 0.3 Wm-1K-1
ผลการวัดค่ าสั มประสิ ทธ์ ซีเบ็ค (S)
พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ดังแสดงในรู ป 4.28 และมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คสู งกว่าการเตรี ยมด้วยวิธีการเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งทั้งนี้ ยงั พบว่า
ค่า สั ม ประสิ ทธิ์ ซี เบ็ค ของทุ ก ตัวอย่า งมี ค่า ใกล้เคี ยงกัน โดยชิ้ นงานที่ เผาผนึ ก ที่อุณหภูมิ
890 oC มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คมากที่สุดเท่ากับ 270 μV/C ที่อุณหภูมิ 700 oC
ผล ZT เทียบกับอุณหภูมิที่เปลีย่ นไป
ได้จากการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ า สัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คและสภาพนาความร้อน
แล้วแทนลงในสมการหาค่า ZT ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังแสดงในรู ปที่ 4.29 พบว่า ค่า
มีค่าที่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ โดยมีค่าสู งสุ ดที่ อุณหภูมิเผาผนึ ก 870 oC มีค่า
สู งสุ ด
เนื่องจากมีค่าสภาพนาความร้อนต่ากว่าชิ้นงานที่เผาผนึกที่อุณหภูมิอื่น โดยมีค่า ZT เท่ากับ
0.111 ที่อุณหภูมิ 700 oC
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รู ปที่ 4.26 สภาพนาไฟฟ้ าของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิที่เตรี ยมด้วยวิธีโซลเจล
เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.27 สภาพนาความร้อนของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิที่เตรี ยมด้วยวิธีโซลเจล
เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 4.28 สัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิที่เตรี ยมด้วยวิธีโซลเจล
เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.29 ZT ของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิที่เตรี ยมด้วยวิธีโซลเจล
เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง
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4.3.7 ผลการศึกษาการเปลีย่ นแปลงเวลาเผาแคลไซน์ ต่อสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริก
จากผล XRD ดังแสดงในรู ปที่ 4.20 และ 4.21 พบว่าช่วงอุณหภูมิเผาแคลไซน์ที่เหมาะสมอยูใ่ นช่วง
อุณหภูมิ 800-900 oC จึงได้ทดสอบที่อุณหภูมิเผาแคลไซน์ 850 oC โดยเพิ่มเวลาคงที่อุณหภูมิจาก 2
ชัว่ โมงเป็ น 12 ชัว่ โมง เพื่อให้มีเวลาการทาปฏิกิริยาเพียงพอที่จะได้สาร NaCo2O4 ที่เป็ นเฟสเดี่ยว จึง
ได้เลื อกอุณหภูมิ และเวลาเผาแคลไซน์ดัง กล่ า วเป็ นสภาวะที่ เหมาะสมในการเผาแคลไซน์ส าร
โซเดี ยมโคบอลเทต โดยทาการทดสอบที่อุณหภูมิเผาผนึ ก 879 890 910 และ 930 oC เพื่อ
เปรี ยบเทียบสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กกับเวลาการเผาแคลไซน์ 2 ชัว่ โมง
4.3.8 ผลการเปรี ยบเทียบขนาดอนุ ภาคที่สังเคราะห์ ด้วยวิธีโซลเจลหลังเผาแคลไซน์ ที่
อุณหภูมิต่างๆ
พบว่าที่อุณหภูมิเผาแคลไซน์ 900 oC เป็ นอุณหภูมิที่มีขนาดอนุภาคใหญ่ที่สุด ซึ่ งแสดงให้
เห็ นว่าสารบางส่ วนได้จบั ตัวกันเป็ นก้อนอนุ ภาคขนาดใหญ่เนื่ องจากอุณหภูมิสูง ส่ วนที่อุณหภูมิ
500-800 oC มีขนาดอนุภาคที่ใกล้เคียงกันดังแสดงในรู ป 4.30
ตารางที่ 4.8 เปรี ยบเทียบขนาดอนุ ภาคที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีโซลเจลในอัตราส่ วนโดยโมล Na ต่อ Co
เท่ากับ 1 ต่อ 2 หลังเผาแคลไซน์อุณหภูมิต่างๆ โดยคงที่อุณหภูมิเผาแคลไซน์ไว้ 12 ชัว่ โมง

46.651 μm
38.300 μm
34.836 μm
36.567 μm

Specific
Surface
Area
1.9 m2/g
2.4 m2/g
4.31 m2/g
3.46 m2/g

Surface
Weight
Mean
3.156 μm
2.500 μm
1.391 μm
1.735 μm

44.584 μm

0.859 m2/g

6.984 μm

อุณหภูมเิ ผา
แคลไซน์

d(0.1)

d(0.5)

d(0.9)

500 oC
600 oC
700 oC
800 oC

1.963 μm
1.303 μm
0.658 μm
1.070 μm

8.163 μm
7.832 μm
5.517 μm
6.551 μm

900 oC

3.176 μm

11.914 μm
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รู ปที่ 4.30 การกระจายตัวของอนุภาคหลังเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่างๆ
4.3.9 ผลการศึกษาโครงสร้ างจุลภาคด้ วยเทคนิค SEM
ลักษณะโครงสร้างจุลภาคของชิ้ นงานโซเดียมโคบอลเทตสังเคราะห์ดว้ ยวิธีโซลเจลที่เผา
แคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงที่อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง แล้วเผาผนึก ที่อุณหภูมิ 870 890 910 และ
930 oC คงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมงดังแสดงในรู ปที่ 4.31 พบว่าที่อุณหภูมิเผาผนึก 870 oC และ 890 oC
ลักษณะเกรนมีรูปร่ างเป็ นชั้นหกเหลี่ยมขนาดใหญ่เรี ยงเป็ นแผ่นซ้อนๆกันดังแสดงในรู ป 4.31(ก)
และ 4.31(ข) ตามลาดับ และมีอนุ ภาคขนาดเล็กแทรกอยู่ที่ช่องว่างระหว่างชั้น ขณะที่อุณหภูมิเผา
ผนึก 910 oC พบว่าเกรนมีรูปร่ างเป็ นชั้นหกเหลี่ยมเช่นเดียวกันแต่ช่องว่างระหว่างเกรนมีขนาดเล็ก
กว่าและมีอนุภาคขนาดเล็กแทรกตัวอยูน่ อ้ ย สาหรับที่อุณหภูมิเผาผนึก 930 oC สังเกตได้วา่ ลักษณะ
อนุ ภาคเกาะกันเป็ นแผ่นใหญ่ และตัวอย่างเกิ ดปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมกับบรรยากาศภายนอกจน
เกิดเป็ นตุ่มฝ้ าขาวของเกลือบนชิ้นงาน เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของชิ้นงานดังรู ปที่ 4.31 พบว่า
ชิ้นงานมีความหนาแน่นใกล้เคียงกันประมาณ 2.887 g/cm3
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รู ปที่ 4.31 โครงสร้างจุลภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC
12 ชัว่ โมง เผาผนึก ที่อุณหภูมิ (ก) 870 (ข) 890 (ค) 910 และ (ง) 930 oC

รู ปที่ 4.32 ความหนาแน่นของชิ้นงานสังเคราะห์ดว้ ยวิธีโซลเจล
อัดด้วยความดัน 60 MPa เผาผนึกด้วยอุณหภูมิต่างๆ
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4.3.10 ผลวิเคราะห์ สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของโซเดียมโคบอลเทตที่เตรี ยมด้ วยวิธี
โซลเจลในตัวอย่ างที่อุณหภูมิเผาแคลไซน์ 850 oC และเพิ่มเวลาการคงที่อุณหภูมิเผาแคล
ไซน์ จาก 2 ชั่วโมงเป็ น 12 ชั่วโมง
ผลการวัดค่ าสภาพนาไฟฟ้ า (σ)
สภาพนาไฟฟ้ าของชิ้นงานมีค่าใกล้เคียงกันและแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ ดัง
แสดงในรู ปที่ 4.33 โดยชิ้ นงานที่เผาผนึก ที่อุณหภูมิ 890 oC มีสภาพนาไฟฟ้ าสู งที่สุดใน
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ 662 Ω-1m-1ที่อุณหภูมิทดสอบ 700 oC ซึ่ งมีค่าสู งกว่างานวิจยั ของ
Zhang และคณะ[32] ที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจลโดยใช้ PEG400 ที่มีค่าสภาพนาไฟฟ้ า
ที่อุณหภูมิ 600 oC เท่ากับ 1.84 Ω-1m-1 ที่อุณหภูมิทดสอบ 627 oC แตกต่างจากลักษณะ
ชิ้นงานที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 870 oC ที่มีค่าสภาพนาไฟฟ้ าต่าที่สุด ส่ วนชิ้นงานที่เผาผนึกที่
อุณหภูมิ 910 oC และ 930 oC นั้นมีค่าสภาพนาไฟฟ้ าที่ใกล้เคียงกันเมื่อพิจารณาจาก
โครงสร้ า งจุ ล ภาคดัง รู ป ที่ 4.31(ค) และ 4.31(ง) พบว่า มี ค วามหนาแน่ น ของอนุ ภ าคที่
ใกล้เคียงกันแต่มีลกั ษณะของอนุภาคที่ต่างกัน
ผลการวัดค่ าสภาพนาความร้ อน (κ)
สภาพนาความร้อนของชิ้นงานมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิเผา
ผนึก ที่ 870 oC มีค่าสภาพนาความร้อนสู งที่สุดดังแสดงในรู ปที่ 4.34 ที่อุณหภูมิ 890 910
และ 930 oC มีค่าสภาพนาความร้อนใกล้เคียงกัน โดยชิ้นงานที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ 890 และ
910 oC มีค่าสภาพนาความร้อนที่มีแนวโน้มไปในทางเดียวกันและใกล้เคียงกัน ส่ วนชิ้นงาน
ที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ 930 oC แสดงค่าสภาพนาความร้อนอยูใ่ นช่วงกึ่ งกลางของสภาพนา
ความร้ อนของชิ้ นงานที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 890 และ 910 oC เนื่ องมาจากการเริ่ มมีการ
เปลี่ยนแปลงเฟสอันเนื่ องจากการระเหยของโซเดียมเกิ ดมากขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่า 930 oC
โดยค่าสภาพนาความร้อนสู งสุ ดที่อุณหภูมิทดสอบ 700 oC ในชิ้นงานที่เผาผนึกที่อุณหภูมิ
870 oC เท่ากับ 1.54 Wm-1K-1 และต่าสุ ดที่อุณหภูมิทดสอบ 700 oC ในชิ้นงานที่เผาผนึกที่
อุณหภูมิ 910 oC เท่ากับ 0.85 Wm-1K-1 ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกับงานวิจยั ของ Itoและคณะ[23] ที่มี
ค่าสภาพนาความร้อนที่อุณหภูมิทดสอบ 682 oC เท่ากับ 1.6 Wm-1K-1
ผลการวัดค่ าสั มประสิ ทธ์ ซีเบ็ค (S)
พบว่า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม ขึ้ นอย่า งเห็ นได้ชัดเมื่ ออุ ณหภูมิ สู ง ขึ้ นสัง เกตได้ที่
อุณหภูมิ 890 910 และ 930 oC ดังแสดงในรู ป 4. 35 และมีค่าสัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คสู งกว่าการ
เตรี ยมด้วยวิธีการเกิ ดปฏิ กิริยาที่ สถานะของแข็ง ทั้งนี้ ยงั พบว่า ค่า สัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็ค ของ
ตัวอย่างที่เผาผนึ กที่อุณหภูมิ 930 oC มีค่าสู งที่สุดที่ 199 μV/C ที่อุณหภูมิทดสอบ 700 oC

81
และมีค่า 150 μV/C ที่อุณหภูมิทดสอบ 600 oC ซึ่ งมีค่าใกล้เคียงกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
งานวิ จ ัย ของ Zhangและคณะ[32] ที่ สั ง เคราะห์ ด้ว ยวิ ธี ก ารเดี ย วกัน แต่ ใ ช้อุ ณ หภู มิ เ ผา
แคลไซน์ 800 oC และเผาผนึกด้วยวิธี Spark plasma sintering, SPS ที่อุณหภูมิ 800 oC มีค่า
สัมประสิ ทธิ์ ซี เบ็คสู งสุ ดเท่ากับ 164 μV/C ที่อุณหภูมิ 627 oC แต่น้อยกว่างานวิจยั ของ
Katsuyama[33] ที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธี Citric acid complex, CAC ซึ่ งเป็ นวิธีการโซลเจล
ประเภทหนึ่ง แล้วเผาผนึกโดยใช้เทคนิค hydrothermal hot-pressing, HHP มีสัมประสิ ทธิ์
ซี เบ็คเท่ากับ 238 μV/C ที่อุณหภูมิทดสอบ 727 oC

รู ปที่ 4.33 สภาพนาไฟฟ้ าของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิที่เตรี ยมด้วยวิธีโซลเจล
เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 4.34 สภาพนาความร้อนของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิที่เตรี ยมด้วยวิธีโซลเจล
เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง

รู ปที่ 4.35 สัมประสิ ทธิ์ ซีเบ็คของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิที่เตรี ยมด้วยวิธีโซลเจล
เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง
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รู ปที่ 4.36 ZT ของสารโซเดียมโคบอลเทตกับอุณหภูมิที่เตรี ยมด้วยวิธีโซลเจล
เผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง


ผล ZT เทียบกับอุณหภูมิที่เปลีย่ นไป
พบว่า ค่า มี ค่าที่เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ โดยที่ตวั อย่างที่เผาผนึ ก ที่อุณหภูมิ 910
และ 930 oC มีค่าใกล้เคียงกัน และที่อุณหภูมิเผาผนึก 890 °C มีค่า ZT สู งสุ ดเท่ากับ 0.132 ที่
อุณหภูมิ 600 oC ดังรู ปที่ 4.36 เนื่องมาจากในชิ้นงานนี้ มีค่าสภาพนาไฟฟ้ าสู งเมื่อเทียบกับ
ชิ้นงานที่เผาผนึกด้วยอุณหภูมิอื่น

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลการวิจัย
จากการทดสอบสมบัติท างเทอร์ โมอิ เล็ก ทริ ก ของโซเดี ย มโคบอลเทตที่ สังเคราะห์ จาก
กระบวนการที่ต่างกันคือ วิธีเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งและ วิธีการโซลเจล โดยใช้อุณหภูมิเผา
แคลไซน์เดียวกันที่ 850 oC คงที่อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง และศึกษาผลของการบดอนุภาคด้วยวิธีต่างๆ
แล้วนาไปเผาผนึกที่อุณหภูมิที่แตกต่างกัน จากนั้นนาไปวิเคราะห์สมบัติต่างๆ ทางเทอร์โมอิเล็กทริ ก
สามารถสรุ ปผลการทดลองได้ดงั ต่อไปนี้
1. ในการสังเคราะห์วสั ดุ เทอร์ โมอิเล็กทริ กโซเดียมโคบอลเทต เนื่ องจากโซเดี ยมออกไซด์
ระเหยได้ที่อุณหภูมิต้ งั แต่ 800 oC ขึ้นไป จึงต้องมีการเติมปริ มาณโซเดียมในสารตั้งต้น
เพื่อให้วสั ดุเทอร์ โมอิเล็กทริ กโซเดียมโคบอลเทตมีอตั ราส่ วนทางเคมีตามต้องการดังแสดง
ในการสังเคราะห์ดว้ ยวิธีการเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง แต่กรณี การสังเคราะห์โซเดียม
โคบอลเทตวิธีโซลเจลมีการลดลงของโซเดี ยมน้อยมากจึงไม่ตอ้ งเพิ่มปริ มาณโซเดียมใน
สารตั้งต้น ก็เกิดปฎิกิริยาเป็ นโซเดียมโคบอลเทตเฟสเดี่ยวอย่างสมบูรณ์ ซึ่ งเป็ นข้อดี ที่เห็น
ได้ชดั ของวิธีการสังเคราะห์แบบโซลเจล
2. วิธีและระยะเวลาการบดมีผลต่อขนาดอนุ ภาค ความหนาแน่ นและสมบัติทางเทอร์ โมอิ
เล็กทริ กดังจะเห็นได้จากการทดสอบผลของวิธีการบดต่อสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กใน
ตัวอย่างที่ สังเคราะห์ดว้ ยวิธีเกิ ดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งในหัวข้อที่ 4.2.9 โดยพบว่าค่า
ของชิ้นงานที่บดมือด้วยโกร่ งอะเกตมีค่าสู งกว่าการบดด้วยเครื่ อง planetary mill โดยมี
ค่าเท่ากับ 0.239 ที่อุณหภูมิ 700 oC
3. ระยะเวลาการเผาแคลไซน์มีผลต่อการเกิ ดปฏิกิริยา และส่ งผลต่อเนื่ องยังสมบัติทางเทอร์
โมอิเล็กทริ ก ดังแสดงในการศึกษาเฟสที่เกิ ดขึ้นด้วยเทคนิค XRD ของวิธีการสังเคราะห์
ด้วยการเกิดปฏิกิริยาแบบโซลเจลที่เผาแคลไซน์โดยคงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง เปรี ยบเทียบ
กับการคงที่อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง พบว่าการเผาแคลไซน์โดยคงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมงนั้น
ไม่เพียงพอต่อการเกิดเป็ นเฟสเดี่ยวของโซเดียมโคบอลเทต ซึ่ งส่ งผลให้ค่า ของชิ้นงาน
ที่เผาแคลไซน์โดยคงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง มีค่า สู งสุ ดเท่ากับ 0.111 ที่อุณหภูมิ 700 oC
ในชิ้ นงานที่ ใช้อุณหภูมิเผาผนึ ก 870 oC และ
ของชิ้ นงานที่ เผาแคลไซน์โดยคงที่
อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง มีค่า
สู งสุ ดเท่ากับ 0.132 ที่อุณหภูมิ 600 oC ในชิ้ นงานที่ใช้
อุณหภูมิเผาผนึก 890 oC
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4. ความดันอัดขึ้นรู ปชิ้นงานก่อนการเผาผนึกมีผลต่อสมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กและความ
หนาแน่ นของชิ้ นงาน ดัง แสดงในชิ้ นงานที่สังเคราะห์ด้วยวิธีก ารเกิ ดปฏิ กิ ริยาที่ สถานะ
ของแข็งในการเผาแคลไซน์ แล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต จากนั้นอัดด้วยความดัน 20 MPa ก่อน
นาไปเผาผนึ ก เปรี ยบเทียบกับชิ้นงานที่อดั ด้วยความดัน 60 MPa ก่อนนาไปเผาผนึก มีค่า
เท่ากับ 0.032 ที่อุณหภูมิ 600 oC และ 0.239 ที่อุณหภูมิ 700 oC ตามลาดับ ซึ่ งแสดงว่า
ความหนาแน่ น ของชิ้ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางเทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น
5. อุ ณ หภู มิ เ ผาผนึ กส่ งผลต่ อ ความหนาแน่ น ของชิ้ น งาน และประสิ ทธิ ภาพทาง
เทอร์ โมอิ เล็ กทริ ก โดยพบว่า อุ ณหภูมิ ที่เหมาะสมในการเผาผนึ ก โซเดี ยมโคบอลเทตที่
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีปฏิ กิริยาที่สถานะของแข็งคือที่อุณหภูมิ 910 oC จะทาให้ได้ค่า
ที่
เท่ากับ 0.032 ที่อุณหภูมิทดสอบ 600 oC
6. สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของโซเดียมโคบอลเทตขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยดังนี้ สารตั้งต้น วิธีการ
สังเคราะห์ อุณหภูมิและระยะเวลาเผาแคลไซน์ ขนาดอนุภาคก่อนเผาผนึก ปริ มาณแรงอัด
ชิ้นงานก่อนเผาผนึก และอุณหภูมิการเผาผนึก
จากผลการวิเคราะห์ ป ระสิ ทธิ ภาพทางเทอร์ โมอิ เล็กทริ กของชิ้ นงานทั้งหมดพบว่าการ
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงที่อุณหภูมิไว้
12 ชัว่ โมง แล้วบดมือด้วยโกร่ งอะเกตจากนั้นนาไปเผาผนึ กที่อุณหภูมิ 910 oC คงที่อุณหภูมิไว้ 2
ชัว่ โมง ได้ประสิ ทธิ ภาพทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กสู งที่สุดในกลุ่ มตัวอย่างทั้งหมด เนื่ องจากวิธีการ
สั ง เคราะห์ ด้ว ยการเกิ ดปฏิ กิ ริ ย าแบบโซลเจลมี ก ารลดลงของปริ ม าณโซเดี ย มน้อ ยกว่า วิธี ก าร
สังเคราะห์ แบบการเกิ ดปฎิ กิริยาที่สถานะของแข็ง ทาให้การกาหนดอัตราส่ วนของสารตั้งต้นให้
ใกล้เคียงกับความต้องการทาได้ง่าย อีกทั้งยังแสดงถึงว่าวิธีการโซลเจลทาให้เกิ ดความเข้ากันได้ดี
ของส่ วนผสมได้ดีกว่า
5.2 ข้ อเสนอแนะ
ควรทาการศึกษาผลของแรงอัดก่อนเผาผนึ ก โดยเพิ่มแรงอัดชิ้ นงานมากขึ้น เช่ นการใช้วิธี
Cold isostatic pressing, CIP
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การกระจายตัวของขนาดอนุภาคจากเครื่อง Particle size analyzer PSD

รู ปที่ ก 1 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการเกิดปฏิกิริยา
ที่สถานะของแข็งหลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC แล้วบดมือด้วยโกร่ งอะเกต
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รู ปที่ ก 2 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งหลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC แล้วบดด้วยเครื่ อง
planetary mill 6 ชัว่ โมง

รู ปที่ ก 3 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งหลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC แล้วบดด้วยเครื่ อง
planetary mill 12 ชัว่ โมง
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รู ปที่ ก 4 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
เกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็งหลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC แล้วบดด้วยเครื่ อง
planetary mill 48 ชัว่ โมง

รู ปที่ ก 5 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต
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รู ปที่ ก 6 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 600 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต

รู ปที่ ก 7 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต

94

รู ปที่ ก 8 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต

รู ปที่ ก 9 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900 oC คงอุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต
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รู ปที่ ก 10 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 500 oC คงอุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต

รู ปที่ ก 11 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 600 oC คงอุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต

96

รู ปที่ ก 12 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700 oC คงอุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต

รู ปที่ ก 13 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 oC คงอุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต
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รู ปที่ ก 14 การกระจายตัวของขนาดอนุภาคของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการโซลเจล
หลังผ่านการเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 900 oC คงอุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมงแล้วบดด้วยโกร่ งอะเกต

รู ปที่ ก 15 การกระจายตัวของขนาดอนุภาค Co3O4 ที่ใช้เป็ นสารตั้งต้นของโซเดียมโคบอลเทตที่
สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง
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ผลการศึกษาอัตราส่ วนของสารภายใน NaCo2O4โดยวิธี EDS
Sample: Solid State Solution Na:Co = 1:2 Calcine 800 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element App
Intensity Weight%
Conc. Corrn.
Na K
3.14
0.3917
10.74
Co K
46.16 0.9191
67.26
O
22.00
Totals
100.00

Weight%
Sigma
0.90
1.24
1.07

Atomic%

Compd%

Formula

15.66
38.26
46.09

14.48
85.52

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
2.72
6.64
8.00
9.36
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Sample: Solid State Solution Na:Co = 1:2 Calcine 850 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
3.33
51.31

Intensity
Corrn.
0.3900
0.9198

Weight%
10.36
67.67
21.97
100.00

Weight%
Sigma
0.88
1.21
1.05

Atomic%

Compd%

Formula

15.16
38.63
46.21

13.96
86.04

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
2.62
6.69
8.00
9.31

100
Sample: Solid State Solution Na:Co = 1:2 Calcine 900 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
1.88
33.63

Intensity
Corrn.
0.3850
0.9220

Weight%
9.21
68.89
21.91
100.00

Weight%
Sigma
1.00
1.45
1.26

Atomic%

Compd%

Formula

13.63
39.78
46.59

12.41
87.59

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
2.34
6.83
8.00
9.17
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Sample: Solid State Solution Na:Co = 1.33:2 Calcine 800 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
2.97
27.24

Intensity
Corrn.
0.4124
0.9112

Weight%
15.09
62.65
22.26
100.00

Weight%
Sigma
1.19
1.57
1.34

Atomic%

Compd%

Formula

21.10
34.18
44.73

20.34
79.66

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
3.77
6.11
8.00
9.89
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Sample: Solid State Solution Na:Co = 1.33:2 Calcine 850 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
4.78
48.98

Intensity
Corrn.
0.4069
0.9132

Weight%
13.98
63.83
22.19
100.00

Weight%
Sigma
0.89
1.19
1.02

Atomic%

Compd%

Formula

19.75
35.19
45.06

18.84
81.16

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
3.51
6.25
8.00
9.75
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Sample: Solid State Solution Na:Co = 1.33:2 Calcine 900 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
4.27
43.69

Intensity
Corrn.
0.4070
0.9132

Weight%
13.99
63.82
22.19
100.00

Weight%
Sigma
0.95
1.25
1.07

Atomic%

Compd%

Formula

19.77
35.18
45.06

18.86
81.14

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
3.51
6.25
8.00
9.75
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Sample: Solid State Solution Na:Co = 1.33:2 Sinter 890 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
1.42
19.69

Intensity
Corrn.
0.3940
0.9182

Weight%
11.24
66.73
22.03
100.00

Weight%
Sigma
1.55
2.05
1.75

Atomic%

Compd%

Formula

16.31
37.77
45.92

15.15
84.85

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
2.84
6.58
8.00
9.42
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Sample: Sol-gel Na:Co = 1:2 Calcine 800 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
4.43
53.97

Intensity
Corrn.
0.3991
0.9162

Weight%
12.35
65.56
22.09
100.00

Weight%
Sigma
0.84
1.15
0.99

Atomic%

Compd%

Formula

17.72
36.71
45.57

16.64
83.36

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
3.11
6.44
8.00
9.56
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Sample: Sol-gel Na:Co = 1:2 Calcine 800 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
2.13
38.09

Intensity
Corrn.
0.3851
0.9219

Weight%
9.23
68.87
21.91
100.00

Weight%
Sigma
0.96
1.38
1.20

Atomic%

Compd%

Formula

13.66
39.76
46.59

12.44
87.56

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
2.35
6.83
8.00
9.17
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Sample: Sol-gel Na:Co = 1:2 Calcine 900 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
2.70
54.77

Intensity
Corrn.
0.3813
0.9236

Weight%
8.35
69.80
21.85
100.00

Weight%
Sigma
0.80
1.16
1.01

Atomic%

Compd%

Formula

12.46
40.65
46.88

11.25
88.75

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
2.13
6.94
8.00
9.06
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Sample: Sol-gel Na:Co = 1:2 Sinter 890 oC

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)
Number of ions calculation based on 8.00 anions per formula
Number of iterations = 3
Standard :
Na Albite 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Element
Na K
Co K
O
Totals

App
Conc.
1.07
13.45

Intensity
Corrn.
0.3977
0.9168

Weight%
12.03
65.89
22.08
100.00

Weight%
Sigma
2.22
2.72
2.26

Atomic%

Compd%

Formula

17.32
37.01
45.67

16.22
83.78

Na2O
CoO
Cation
sum

Number
of ions
3.03
6.48
8.00
9.52

ภาคผนวก ค
สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริกของสารโซเดียมโคบอลเทต
ตารางที่ ค 1 สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงที่
อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง อัดด้วยแรง 20 MPa แล้วเผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆกัน โดยคงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง

109

110

ตารางที่ ค 2 สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีการเกิดปฏิกิริยาที่สถานะของแข็ง เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงที่
อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง บดด้วยวิธีต่างๆกัน อัดด้วยแรง 60 MPa แล้วเผาผนึกที่อุณหภูมิ 910 oC โดยคงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง

110

109

111

ตารางที่ ค 3 สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีโซลเจล เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง บดด้วย
โกร่ งอะเกต อัดด้วยแรง 60 MPa แล้วเผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆ โดยคงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง

111

109

112

ตารางที่ ค 4 สมบัติทางเทอร์ โมอิเล็กทริ กของโซเดียมโคบอลเทตที่สังเคราะห์ดว้ ยวิธีโซลเจล เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 850 oC คงที่อุณหภูมิไว้ 12 ชัว่ โมง บดด้วย
โกร่ งอะเกต อัดด้วยแรง 60 MPa แล้วเผาผนึกที่อุณหภูมิต่างๆโดยคงที่อุณหภูมิไว้ 2 ชัว่ โมง

112

113
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นาย สิ ริชยั สัจจโสภณ เกิดวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ที่จงั หวัดกรุ งเทพมหานคร สาเร็ จ
การศึกษามัธยมตอนปลายจากโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร
วิ ท ยาศาสตร์ บ ัณ ฑิ ต สาขาวัส ดุ ศ าสตร์ ภาควิ ช าพิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และเข้าศึกษาต่อในหลักสู ตรวิทยาศาสตร
มหาบัณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี เ ซรามิ ก ภาควิ ช าวัส ดุ ศ าสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสาเร็ จการศึกษาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
การนาเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติแบบ Poster presentation เรื่ อง “Effects of
sintering temperature on thermoelectric properties of NaCo2O4 ceramic” ในงานประชุมทาง
วิช าการ The 2nd Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advanced
Materials and The 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers วันที่ 26
เมษายน พ.ศ. 2554 จัดโดย วิทยาลัยปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ กรุ งเทพมหานคร และได้รับการตีพิมพ์ผลงานแบบ Proceeding
การน าเสนอผลงานทางวิ ช าการระดับ นานาชาติ แ บบ Poster presentation เรื่ อ ง
“Thermoelectric properties of NaCo2O4 synthesis by sol-gel method” ในการประชุมทาง
วิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2012) วันที่ 11-13
มกราคม พ.ศ. 2555 จัดโดย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมเคมี
แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ และได้รับตีพิมพ์ผลงานแบบ Proceeding

