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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาพัฒนาฟอสฟอร์ Li6La(BO3)3: Eu3+ ส าหรับใช้ใน 
การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาของแข็งไม่สามารถเตรียม 
ผงวัสดุโฮสต์ที่มี Li6La(BO3)3 เป็นองค์ประกอบได้ แต่ปรากฏอยู่ในของสารประกอบ Li3La2(BO3)3  

แทน การสังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 600 ˚C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ท าให้ได้ผงวัสดุโฮสต์ที่ประกอบไปด้วย
โครงสร้างแบบโมโนคลินิกของ Li3La2(BO3)3 มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับการเตรียมที่สภาวะอ่ืน และโครงสร้าง
ของ Li3La2(BO3)3 สามารถถูกท าให้ลดปริมาณลงได้ตามการเพ่ิมขึ้นของ LaBO3 ที่มีโครงสร้างแบบออร์โธ
รอมบิกในผงตัวอย่าง ต่อมาเมื่อเจือ Eu2O3 5.00 mol% ลงไปในผงวัสดุโฮสต์ที่สังเคราะห์ที่อุณหภูมิ 600 
˚C เป็นเวลา 6 ชั่วโมง พบว่า ผงฟอสฟอร์ประกอบไปด้วยโครงสร้างของ Li3La2(BO3)3 และ LaBO3 ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกัน การที่ฟอสฟอร์ไม่มีโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งเป็นโครงสร้างหลัก ท าให้อิเล็กตรอน
ถูกถ่ายเทจาก O ไปยัง Eu3+  ได้ดีเมื่อถูกกระตุ้นด้วยรังสี UV ความยาวคลื่น 275 nm ส่งผลให้เกิดการ
เปล่งแสง 613 nm ออกมาได้เข้มที่สุด ส าหรับการสังคราะห์ฟอสฟอร์ที่ เจือ Eu2O3 5.00 mol%  
โดยใช้อุณหภูมิ 700 ˚C พบว่า โครงสร้างโมโนคลินิกของ Li3La2(BO3)3 กลายเป็นองค์ประกอบหลักของ
ฟอสฟอร์ และการกระตุ้นด้วยแสง 394 nm ท าให้ฟอสฟอร์นี้เปล่งแสง 613 nm ออกมาได้ชัดเจนที่สุด 
ซึ่งเกิดจากความไม่สมมาตรของโครงสร้างโมโนคลินิกของ Li3La2(BO3)3 ได้ช่วยสนับสนุนให้การเปลี่ยน
ระดับชั้นพลังงาน 4f-4f ของ Eu3+ เกิดได้ดี นอกจากนี้พบว่า การกระตุ้นด้วยแสง และรังสี UV ท าให้เกิด
การเปล่งแสงเข้มที่สุดในฟอสฟอร์ที่เจือ Eu2O3 2.50 และ 5.00 mol% ตามล าดับ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปรากฏการณ์  concentration quenching การวิ จั ยทั้ งหมดชี้ ให้ เห็ นว่ า  ฟอสฟอร์ ของ  Eu3+  
ที่มี Li3La2(BO3)3 เป็นองค์ประกอบมีศักยภาพที่น่าสนใจต่อการน าไปประยุกต์ในการถ่ายภาพด้วย
นิวตรอน อุปกรณ์แปลงรังสี UV - แสง อุปกรณ์แปลงความยาวคลื่นแสง หน้าจอและแหล่งก าเนิดแสงที่
เปล่งแสงสีแดง-ส้ม 
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Abstract 

This research aimed to study and develop Li6La(BO3)3:Eu3+ phosphor for neutron 
imaging application. The results showed that solid state reaction could not analyze host 
material with Li6La(BO3 ) 3  component but it appeared as Li3La2(BO3)3 instead. Synthesis 
with 600 ˚C for 6 hr could produce a host material with the highest amount of monoclinic 
Li3La2(BO3)3 structure, compared with another synthesis condition. This Li3La2(BO3)3 
structure can be downgrade via increasing of orthorhombic LaBO3 structure in powder. 
Eu2O3 5 mol% were doped into host material for synthesis with 600 ˚C in 6 hr. Obtained 
phosphor composed of Li3La2(BO3)3 and LaBO3 structure with nearby amount. Lack of a 
dominant structure in phosphor result to the improvement of electron transfer from O 
ion to Eu3+ when it was excited by UV with 275 nm. This excitation then produced the 
strongest emission of 613 nm. For 5.00 mol% Eu2O3 doped phosphor with 700 ̊ C synthesis 
temperature, monoclinic Li3La2(BO3)3 became to the dominant structure in powder. The 
excitation by light with 394 nm wavelength generated the strongest emission of 613 nm 
because 4f-4f transition of Eu3+ were improved by asymmetry from monoclinic Li3La2(BO3)3 
structure.  Moreover, light and UV excitation created the strongest emission in phosphor 
doped with 2.50 and 5.00 mol% of Eu2O3, respectively. This is a result from concentration 
quenching effect. It can be concluded that Eu3+ phosphor with Li3La2(BO3)3 component 
perform the interesting potential for application in neutron imaging, UV-light converter, 
light-wavelength converter, display and light source with reddish-orange emission. 

 
 




