
ก 

 

ช่ือเร่ือง การศึกษาแกวแคลเซียมแกโลดิเนียมซลิิกาบอเรตที่เจือดวย Tb3+ 
สําหรับประยุกตใชเปนวัสดุตัวกลางเลเซอร และซนิทิลเลเตอร 

ผูวิจัย  เอกพล แกวนวม และ จักรพงษ แกวขาว  
 

สาขาวิชา ฟสิกส 
 

ปการศึกษา 2561 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหและศึกษาแกวแคลเซียมแกโลดิเนียมซิลิกาบอเรต
ท่ีเจือดวย Tb3+ (CaGdSiB:Tb3+) สําหรับการนําไปประยุกตใชเปนตัวกลางเลเซอรในอุปกรณเลเซอร
และวัสดุซินทิลเลเตอรในหัวตรวจวัดรังสี โดยมุงเนนไปท่ีการศึกษาความเขมขนของ Gd2O3 ท่ีทําให
แกวเกิดการเปลงแสงท่ีมีความเขมชัดเจนมากท่ีสุด แกวตัวอยางท้ังหมดถูกเตรียมข้ึนดวยวิธีการหลอม
และทําใหเย็นตัว ความหนาแนนและปริมาตรเชิงโมลของแกวท่ีเตรียมไดสูงข้ึนตามความเขมขนของ 
Gd2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน ผลจากการวิเคราะหดวย FTIR แสดงใหเห็นวา บอเรต BO4 แบบทรงสี่หนา และ 
BO3 แบบไตรโกนอล รวมท้ังหมูทางเคมี Si-O-Si และ Si-O-B เปนองคประกอบหลักของโครงขายแกว 
ขณะท่ี Gd3+ ประพฤติตัวเปนตัวปรับโครงสรางแกว แกวตัวอยางดูดกลืนแสงท่ีตามองเห็นไดเพียง
เล็กนอยสงผลใหแกวมีลักษณะโปรงแสงและไมมีสี และดูดกลืนรังสีอินฟราเรดใกลไดดี แกว 
CaGdSiB:Tb3+ ท่ีมี Gd2O3 เปนองคประกอบ 22.5 mol% เปลงแสงความยาวคลื่น 542 และ 541 
nm ออกมาไดเขมชัดเจนท่ีสุด ภายใตการกระตุนแกวดวยรังสีอัลตราไวโอเลต 275 nm และการ
เหนี่ยวนําดวยรังเอกซ ตามลําดับ โดยเกิดจากการถายเทพลังงานจาก Gd3+ ไปยัง Tb3+ และการ
เปลี่ยนระดับชั้นพลังงานภายในของ Tb3+ สขีองแสงท่ีเปลงออกมาจากแกวตามมาตรฐานสี CIE 1931 
เปนสีเขียวแกมเหลือง เวลาในการเปลงแสงของ Tb3+ อยูในระดับมิลลิวินาทีซ่ึงลดลงตามความเขมขน
ของ Gd2O3 ท่ีเพ่ิมข้ึน จากผลการศึกษาทําใหระบุไดวา แกว CaGdSiB:Tb3+ ท่ีมี Gd2O3 เปน
องคประกอบ 22.5 mol% มีศักยภาพท่ีดีเหมาะตอการนําไปพัฒนาใชเปนวัสดุตัวกลางเลเซอรใน
อุปกรณเลเซอรของแข็งท่ีเปลงแสงสีเขียว และวัสดุซินทิลเลเตอรในหัววัดรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสี
เอกซโหมดอินทิเกรชัน 
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Abstract 

This research aimed to synthesis and study the Tb3+ doped calcium 
gadolinium silicaborate glass (CaGdSiB:Tb3+) for application as laser gain medium in 
laser device and scintillator in radiation detector via focusing on the Gd2O3 
concentration that make the highest emission intensity. All glass samples were 
prepared by the melt-quenching method. Densities and molar volumes increase with 
increment of Gd2O3 concentration. FTIR results exhibit that tetrahedral BO4 and 
trigonal BO3 borate, including Si-O-Si and Si-O-B chemical groups are the main glass 
network. While, Gd3+ act as the glass modifier. Glass samples absorb less visible light, 
which results to the high transparent and colorlessness of glass, and absorb quite 
near-infrared. CaGdSiB:Tb3+ glass with 22.5 mol% Gd2O3 emitted the strongest light 
with 542 and 541 nm wavelength under 275 nm ultraviolet excitation and x-ray 
induction, respectively. These emissions originate from the Gd3+ - Tb3+ energy transfer 
and intra-transition of Tb3+. The emission color of glass following CIE 1931 
chromaticity is yellowish green. The luminescence decay time of Tb3+ is in 
millisecond order which is reduced under the increment of Gd2O3 concentration. 
From all results, CaGdSiB:Tb3+ glass with 22.5 mol% Gd2O3 possesses a good 
potential which is suitable for development of a laser medium in green solid-state 
laser devices and a scintillator in ultraviolet/x-ray detector with integration mode. 
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