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ไค้ใช้ค้นกำเฉดฉวฅรอนแบบไอใชโทป "'Am/Be ก้มมันคภาพรังร 50 คุ1 สำทรับการหาความ 
เชน1ฟ้อเ8ยวกันของสารผสมระหว่างflctoawคา^บค้กับอะลูรนัมออกไชmftมาฌ 0.1 เปอร์เชํนค้โดยนาหนัก 
ใชํใสิการอาบรังสีป็วครอนแบบฟ้าหลายรอบ และใช้ปฏเftยาฉวเคสิยรัด์วยฉวฅรอนเรวสือ "AlCn.p^Mg 
และ ^SUn.p^A] แล้ววัครังฬ่สลายคัวออกมาด้วยพลังงาน 0.843 และ 1.778 MeV ศามลำดับ 

ผลการใเคราะห์ทำให์ทราบป^าฌฟลักชสัมพัทชของจวดรอนเรืว และเทอรมัล&วครอนไนท่ออาบ 
รังสืริานวน 5 ท่อ และความไวในการใเคราะห์ทา!}โดยการใช้ป!)?ftยาอวเครยรั ฅลอดพความถูกค้องและ 
รวดเรัวของใ!เการ 

Cyclic Activation Analysis of Aluminum and silicon in Mixtures 

Chanchai Asvavijnijkulchai, Wanchai Dharmavanij, Pariwat Siangsanan 
and Somporn chongkum 
Physics Division, OfGce of Atomic Energy for Peace (OAEP; 

Abstract 

An isotopic neutron source of 50 ci 24'Am/Be was applied for determination of 
homogeneity of the mixture (aluminum oxide 0.1 percent by weight was added in 
silicon carbide and mixed). By using cyclic activation method with fast neutrons, Al 
and Si can be analysed through nuclear reactions ^AlCn.p^Mg and aSi(n,p)MAl and 
detected 0.843 and 1.778 MeV gamma rays respectively. 

The results show relative fluxes for both fast and thermal neutrons at 5 
irradiation tubes, sensitivity and precision of an elemental analysis using nuclear 
reactions. 

Key words: CAA, Isotopic Neutron Source, (n.p) Reaction 
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1. j h i h 

รสิกอนคาร์เบด้ (SiC) ทรอเซยกรกอย่างว่า Carborundum อยู่'ในรูปชองผสิกแบบ hexagonal 
โดยปีส่วนประกอบสือโลหะtiสิกอนรวมกับอโลหะคา'!บอน นเนวสดุ?เปีคาามแขงสุงเfรอ'ยเห่าความนชืงชอง 
เพชร จงถกนำมาใช้ประโยชน์ในการชัดกระจกหรออัญมถ! ปก{๒สิกกอนคาร์ใบด้จะปีร่!๒ยุ่ในช่วง3ม่วงคิง 
สีนํ๋าฟ้น แต่เร่อปีการเรมสารเร!อจาง (impurities) ปในาณน์อยๆลงใป เช่น อะลุปีเปิยม แมกปีเ*๒»J หรอ 
ทองแคง ด้วยปใมาฌไม่เ?ไน 0.5 % โคยนาหนัก จรทำให้ส่วนผสมกลายเป็นสตัาและปีการเปร่ยนแปลง 
คุณสมบั?เทางกาย/ททบางประการ เช่น ปีควาพแขงสุงสัน ทนท่อการทคกร่อนมาทสัน เชนต้น 

การผสิตtiรกอนคาร์ไบค้ระคับอุตสาหกรรมมักใช้วัสคุสำคัญสองชนิดมาผสมกันแล้วเผา วัสดุนั้นสือ 
ทรายแก้ว (glass sand) ร่งเป็นออกไชค้ของiiสิกอนใพ่ความบใสุท!เสุงกับถ่าน>๒ชิ้นฬ่ฮปใมาณเถ้าตํ่า 
การเผาปกรใช้อุฌหภุเ)สุงมากแง 1950° C แต่ถ้าหากเผาในช่วงอุณหภูปีต่ํากว่าสือ ประมาณ 1200° C รเะได้ 
ผสิกเบตา-ป็สิกอขคาร์ไบด์ ((3-SiC) และเร่อฟ้มสา•เปรฆาณน้อยอปนลงไปด้วยคงกล่าวช้างต้น"ระร-0บการ 
พัฒนาคุณสมบัJเของวัสดุนั้นหลายประทาร เช่น ฮความแช่งลุงสัน ปีการนำความร้อน?!สัน คุณสม'liftความ 
ต้านทานไฟฟ้าลคลงเร่ออุณหภุปีสุงสัน โดยปก?เในอุฌหภุปีห้องสารปิจะปีคุณสมบัรแป็นฉนวนแต่เร่อเผาให้ 
.!}ณห,ฬุสฺงสันจะปีการนำไฟฟ้าไค้?!สันจนกระท๋ังสืงอุณหภู0ประมาฌ 2000° C จะกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าเช่น 

วกับกราไฟห่ โดยลักษณะเช่นปิจงเรยกว่าสารก่ึงตัวนำfiเศษไค้ 

ป็สิกอนคารนJด้ปีคุฌสมบั?เทางค้ ณความแขงลุงมากจ็งไค้คกนำมาใช้เป็นเคร่องตัด เคร่องบดหรอโม่ 
และเคร่องขัดอัญมฟ็เปีนต้น ส่วนคุณสมบั&ในความทนความร้อนสูง (refractory) และปีสัมประสิท!๒อง 
การขยายตัวต่ําเร่อกุกความร้อน จงเหมาะสำหรับการนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของต้อบเตาเผาแ;ร:ะแม่ฟ้มพ์ 
หล่อแบบในโรงงานเหลกหล่อสิกด้วย ทางสาขาใจัยอุตสาหกรรมโลหะและเชรารก สถาบัน,)จัย,)ทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลฮแห่งประเทศไทย (วท.) ไค้ทำการเตรยมตัวอย่างวัสดุผสมของสิสิทอนคาร์!บค้กับอะลุปีบัม 
ปใมาฌ 0.1% เฟ้อการสิกษาและพัฒนาคุณสมบั?เทางกายภาพ โดยปีธ้ันตอนเร่มแรกโดยการผสมวัสตดัง 
กล่าว สังปีลักษณะเป็นผงและในขนแรกต้องการหาความเป็นเฟ้อเ8ยวกัน (homogeneity) ของส่วนผสม 
แระไค้เสือกใช้'1)สิจวเคสิยร์ในการใเคราะห่หาปรมาฌอะลุรนัมร่งเป็นใรฟิไม่ปีการทำลายสารตัวอย่างเฟ้อfiจะ 
นำไปเผาและหลอมในขนตอนต่อไป 

J. Kuusi'11 ได้พัฒนาเคร่องป็อสำเร้จรุปโดยเทคนิคนิวเคสิยร์สำหรับทารควบคุมกระบวนการผสิต 
โลหะผสมโครเปียม (Chrome-concentrate sample) โดย'ไ 1!การ'ไเคราะห้ifรมาฌ&รทอน (Si) ชะลุ&นัม 
(Al) และ โครเปียม (Cr) โดยการอาบนิวตรอนจากต้นทำเนิดแบบไอโซโทป 2 4 1Am/Be ก้มมันตภาพรังสี 
5 คุร ร่งท่อให้เ?เดปป็?ftยานิวเคสิยร์จากนิวตรอนเรวคังป็ สือ ^SiQi.p^Al ^Alfn.pj^Mg และ 
s 2Cr(n,p) 5V และผลทาร,)เคราะห์ตัวอย่างไค้ปใมาฌ Si02(3+0.009%) AljO3(14+0.13%) และ Cr,/), 
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(44.5+0.5%) ibwสดงรงความสามารกในการใเคราะห์แบบอัทโนมัรและไม่ทำลายสารคัวอย่าง ได้ผลรis 
ความ&ททลาคชองการใเคราะห์โคยเชร่ยเฟ้ยง 1% 

J. Hoste® ได้รวบรวมใแทารใเคราะห์ Si และ Al ใน aluminium-silicium alloys โคย 
การใช้ด้นกำเป็ด?เวครอนแบบไอโซโทป ใ?!เรยวกันโดยการอาบป็วทรอนเรัว 200 ในาสื ปล่อยฉํงไว์ให้สลาย 
40 ในา?! แล้วนำมาวัดรังรแกมมาด้วยหัววัด NaI(Tl) นาน 300 ในา?! จะได้ค่าชองความแรงรังรจำเทาะ 
(specific activity) ชองสารมาทร]านนานาใ!คราะห์โftนาผเป3ยบเ?!ยบกับสารทาอย่าง พบว่าเปีอฟ้วน 
ผสมอรกอน จำนวนน้อยกว่า 1 % ผลการใเคราะห์จะปิความแม่นย่าสัมพัหn (relative precision) ห9อร 
ความ&ดทลาคเรน 5% และค่าปีจะลดลงทามป1มาณชอง!(รกอน?นฟ้มสัน รลักษผะเป็นส่วนกลับชอง 
exponent 

ชาญช้ยแatHBK*' ได้หำการใเคราะห์ธาแ Al, Ba, cl, Mg, Na nae V ในรนเพาะปลุกแหล่ง 
ทา;ๆในจังหวัดระยอง และรนจากการชุดเจาะจากเหฝ็องน้ํามัน?!ลานกระบอ จังหวัดฟ้ษถ/โลกโดยใ!!การเช่น 
เรยากันและใช้ด้นกำเฉดฉวทรอน M 1Am/Be ก้มมันท/ทพรังส ิ50 คุใ สามารถใเคราะห์\ftมาณรา!)ค่างๆ 
ทั้งรา*เหลัก!ทนาผมาก (M^jor) และรา!}ป)มาณน้อย (trace elements) ระดับ ppm ในรนดังกล่าวได้ 
ผลร งานใจัยฟ้รงได้นำเสนอใ!!การอาบฉวทรอนโดยไม่รการทำลายสารคัวอย่าง (Instrumental Neutron 
Activation Analysis, INAA) ในการใเคราะห์สารผสม?!รกอนคารใบด้กับอะลฉนันออกไชด้ดังกล่าว เฟ้อ 
การหาความเป็นเฟ้อเรยวกันชองสารผสมก่อนต่จะนำสารผสมไปทำการเผาเฟ้อเป็นการพัฒนาวัสดุฉ่ใช้ในทาง 
ชุทสาหกรรมในล่าดับท่อไป 
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2. หฤพป็ 

ในการาเคราะห์โดยการอาบป็ใตรอนจากค้นfhitlaimwไอโชโทป 24'Am/Be ร่งให้นิวตรอนออกมา 
บทรง-ทนททายชซด และflความสามารกต่างกันในการทำปฏTrtยานิวเคสิยรกับไอโชโทปชนิดต่างๆ ดังนั้น'ใน 
การใเคราะห์ด้วยเทคนิคการอาบนิวตรอนดังกล่าว จะท้องทำการเสิอกพลังงานชองนิวตรอนและชนิดชอง 
ปฐ?ftยานิวเครยรฟ้เหมาะสม จงจะทำให้เfiดผ&ตผลจากปฐ?ftนาจานวนมากด่สุดเฟ้อให้ได้ผลการวัครังสืใน 
ขั้น สุด ห้ายไต์ fifi สุด 

ท้นก่าเนิดรังสินิวตรอนดัใช้ใบการหดลองเป็นชนิดไอพ[หป 2 4 1 Am/Be กัมมันตภาพรังส 
50 คูใ รเทซํงรร•เ 458 จ นิวตรอนเ^ด้ออกมาเ?พเจากอบุภาคอัลฟาฟ้สลายตัวออกมาจากไอโชโทป "'Am 
แล้วไเงไปชนนิวเครยสชองทาทุเบอใลเสิยมfiคลุกอยู่ด้วยกัน ก่อให้เ?เดปฐ?ftยานิวเครยรดังสมการ 

4Be 9 + tHe 4 ะะ> 4 ๙ ' => JC* + 0ท 1 + 5.76 MeV (1) 

นิวตรอนfliงออกมาflพลังงานจลน์โดยเฉรัย 4.46 MeV และ!)พลังงานเป็นช่วงกว้าง ดังแสดงเป็น 
สเปคตรัมในรฺปfi 2.1 จำนวนนิวตรอนfTlห้ออกมาเป็อใช้อบุภาคนอลฟาfiสลายตัวจากไอโชโหปอะนrtlflยม 
-241 จรเป็น 2.2x10* นิวตรอน/คุใ/ไนาfl ^งเมัอดัานวผก้มมันตภาพรังสิแล้วท้นกำเนิดดังกล่าวจะให้ 
นิวตรอนออกมารวม 1.1X 10* นิวตรอน/Vนาfl 

2.1 พลังงานนิวตรอนจากท้นกิาเนิด 

0 8 12 
N e u t r o n E n e r g y ( M o V ) 

รุปด ่ 2.1 สเปคตรัมพลังงานชองนิวตรอนfiออกมาจากท้นกำเนิดแบบไอโชโทปชนิดต่างๆ 
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2.2 Nuclear Data สำหรับการอาบรังสีป้วพรaนของป้วเครุยสไอโขไหปค่างๆ 

พารางฟ้ 2.1 Nuclear Data for Neutron Activation 
Nuclear Abundance Of T 1/a E 
Reaction (%) (b) (mb) (MeV) 

wSi(n,p) aAl 92.21 — 2.0 2.24 m 1.779 
"Si(n,p)"Al 4.7 — 0.6 6.52 m 1.273 

"sKn.afMg 3.09 — 0.1 9.46 m 0.843 
"AKn.yfAl 100 0.23 — 2.24 m 1.779 

27Al(n,p)27Mg 100 — 20.00 9.45 m 0.843 
"Aloi .afNa 100 — 0.65 14.96 h 1.368 

100 0 19 — 14.2 d — 

"P(n,a)"Al 100 — 0.7 2.24 m 1.779 
"MgOi.yfMg 11.17 0.38 ~ 1 9.46 m 0.843 

2.3 การ'ไเคราะห์แบบอาบป้าพรaนฟ้าหลายรอบ (Cyclic Activation Analysis, CAA) 

2.3.1 ทารอาบป้วพรอมแบบฟ้าพลายรอบ 

การใเคราะห์โคยใรการอานVเวทรอนแบบฟ้าหลายรอนปีหลักคารคังค่อไปฟ้ 
สือขำaารคัวอย่างไปอาบฉวครอน เฟ้อร้นสุคการอาบน่าสารคัวอย่างมาทำการวัครังสี แล์วป้าคัวอย่างกลับไป 
อานรังสีใหม่ทำฟ้า!ปีนรอบนบบสั!ปเ3อยๆ โคย!วลา*nขพ๊ึงแค่เร่มอาบจนกระท๋ัง!ร่มค้นอาบรังสีใหม่เใยกว่า 
รอบของการทำงาน (cycle period) หรัอเรัยกส์นาว่ารอบ และสามารถหาไค้จาก 

เฟ้อ 
T 
h 
t w 

tc 
tr 

T— tj+tw+ tc+tr (1) 

คาบ 
เวaifทชํอาบรังสีflวพรอม 
เวรทระหว่างสีนชุพการอาบรังสี!)วพรอนจนกระห๋ังเร่มวัครังสีแกมมา 
เวลาของการวัครังสีแกมมา 
เวลาระหว่างร์นชุคการวัครังสีแกมมาจบกระท่ังเร่มการอาบรังสีซวครอนใหม่ 
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ถ้าไห้ £>1 สือจ่านวพนับของรังสีนกมมา?พทวัดรังสีสามารทนับได้ในรอบแรก ดังนั้น"' 

0 1 = ( 1 - ( 6 - 0 - น ^ (2) 

โดย N = จำนวนอะดอมของทา*}ฟ้สนใจในดัวอย่าง 
CT = ค่า Cross section ของปฏ?!ใยา0วเครยร์ 
(เ) = ฟลัก«ของป็วฅรอนfftช้ห้าปป็?เใยา 
I = ดวามIขมรังสีแกมมาต่สลายดัวออกมาส่ฟ้ววัด 
ธ = ประสิท8ภาฑของทัววัดรังสี 
A. = ด่าคงfiของกาวสลายคัวของไอโ?!โทปฟ้สนใจ 

ในรอบfi 2 จำนวนfiฟ้ววัดรังสีนับได ้จรเฟ้องมาจากกัมมันทภาทรังสีของการอาบในรอบfi 2 
รวนกับก้มมันทภาพรังสีfiทลงเท&)จากรอบfi 1 ร่งสามารทเธยนได้เป็น 

1 , „ = ^ ( 1 - - , ) ( ^ ) ( i - . - o t e S «> 

(3) 

ดังนั้น ในรอบfi ท จะได้ Dn = oA 1 + e~KT+ e~2kT+...+ e~lir~Wr (4) 

และจำนวนนับสะสม เฟ้องจากการทดลอฬ์า ท รอบจะปีค่าเท่ากับ 

Dc = z Di (6) 

(7) 

1A 7 



ค่าสุงสุดชองจำนวนนับสะสม จรสันอยู่กับการเรอกค่าศัวแปรท่างา ในสมการฟ้ 4 และliอนใชฟ้ 
เทมาะสม เร่อกำหนดค่า T m และ T กืสือ tw = tr = 0 แลร /, = tc = J สำหรับแท่ละค่าชอง Tin สื 
กำหนดให้ ค่าชองรอบฟ้เหมาะสมจะฝ็ค่าเท่ากับ 2 AT in < s > รุปศ ่ 2.2 แสดงให้เฟ้นการเปรยนแปลงชอง 
จำนวนนับสะสมชอง MAl ท่อรอบ เฝ็อกำหนดเวลารวมชองการทดลองให้ปีค่าท่างากัน 

DETECTOR RESPONSE OF ALUMINUM FOR IHWEKENCE TOT.U. TIME 

° TOTAL TIME 1C MIN 
• TOTAL TIME 60 MIN 
' TOTAL TIME BO MIN 
* TOTAL TTME 100 MIN 
° TOTAL TIME iao MIN 

V \ 

f'Kklol 

รุปศ ่2.2 การเปรยนแปลงชอง จำนวนนับสะสมชอง "Al ท่อรอบเฝ็อกำหนดเวลารามชองการทดลอง 
ให้ฮค่าท่างๆกัน 
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2.3.2 การไแคราะท่ปรมาพ!ท!;fiaนใจ 

ในการ1}เคราะ"Hlftมาฌบา!}fiสนใจ สือ ทาทุรสิกอนและอะลุปีนัม ได้ใช้1)?! 
การเปรยบเfiยบ (comparative method) กับสารมาดรฐานfiทราบ,iftมาณทาทุดังกล่าว เป็นfiแน่นอน 
เฟ้อการลดคำความ&ดพลาดอันเ?เดจากพาราปีเคอร้ค่างา ในสมการfi (7) เช่นค่าทอง I, <7, (j), ธ, X 
เฟ้องจากค่าดังกล่าวปีดามปกแแค่ละคัวจะปีค่าของความ&ดพลาด (error) เป็นเ?เงส?iihเระกอบอยู่เสมอ 
ดังนั้น ในการใช้ใบเปรยบเฟ้ยบสารมาดรฐาน ค่าหาราปีเฅอร้ดังกล่าวจะหักล้างกันไป เฟ้องจากลักษณะทาง 
กายภาพของสารคัวอย่างแล!?สารมาดรฐานเป็นลักษณะเ?๒วกัน ใ?เการฮาบอวดรอนเหฮอนกันทุกประการ 
นั้าทนักของซาทุfiสนใจในสารคัวอย่าง จงสามารถคำนวณได้จากสมการดังฟ้ 

เฟ้อ D, D810{ = ค่ารังสืด่นับได้ของทาทุด่สนใจในสารคัวอย่างและสารมาดรฐาน 
พ, พ s t d = นั้าหนักของทาทุfiสนใจในสารคัวอย่างและสารมาฅวฐาน 

ดังนั้นปรมาณร้อยละโดยนํ๋าหนักของบา!}fiสนใจในสารคัวอยำงหนัก ( w t o t ) จะคำนวณได้จากค่า 
~ r — X100 
wtot 

PARAFFIN 

รปด ่ 3.1 แสดงภาคคัดขวางของท่ออาบรังรพรอม!เาแหนังทองคันกำเOfทังรป็ว!ทอน 
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3. อุปทร«mrหท(เอง 

3ปกรพสำหรับ(ท)ยมสารพัวอย่าง 
3.1.1 สารมาทรฐาน P-Sic Powder ขนาด(มืด 0.15 เแท รสารเ^อปน ดังฟ้ free-SiO, 

(0.14%) total Fe (92 ppm) total Ni (<10 ppm) total Cr (<10 ppm) 
total Ca (<10 ppm) total Al (<20 ppm) 

3.1.2 สารมาพรฐาน AljOj 3.1.3 High speed mixer 
3.1.4 agate mortar 

^ปทรเนสำหรับยานรังสีปีวทรอน 
3.2.1 พ้นกำ(รด!)วพรอน 2 4 1Am/Be กันนันทภาพรังสี 50 ดุ) 
3.2.2 {เปกรพสำหรันอาบรังสีใ)วพรอน แลักษผร(ปีนกล่องพาราพนขนาด 1X1X1 rj«3 

(1 ลุกบาศก์rเพ) ปิท่อสำหรับอาบรั^สีป้วพรอน 5 ท่อ อยู่รอบพ้นกำเป้ดป้วพรอน 
ร่งอยู่พรงกลางด้วยระยะห่าง 1, 2, ร, 4 และ 5 ชม พานลำดับดังแสดงในรุป 3.1 

3.2.3 พลอดโพสิ(อ!!สินสำหรับบรรชุสารพัวอย่างขนาดเส้นน่า!;นยกลางภายใน 1 ชม. 

รรนนวดรังสีแทมมา 
3.3.1 หัววัดรังสีนกมนา Canberra HPGe Detector resolution 1.90 keV 

at 1.33 MeV of Co-60 
3.3.2 Ortec 459 high voltage supply 
3.3.3 Ortec 572 spectroscopy amplifier 
3.3.4 Canberra 8100/e Multichannel Analyzer 
3.3.5 Micror'ay Microcomputer 
3.3.6 Epson L/.-800 printer 
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4. การหพBBง 

4.1 การ(พ)ย มสารตัวอย่าง 
4.1.1 ชั๋งสารมาพรุฐาน*!รกอนคาร์ใบด้บ)สุท!!' 'รานวน 25 กรัม นำมาผสมกับอะลุ!)นัม 

ออกไชด้บ)สุห?! จำนวน 0.025 ทรัม (รังทำให ้ A^Og รป)มาณร้อยละ 0.1 โดย 
น์าหนักในชองผสม) โดยปีสารละลายเมบานอลเป็นตัวช้วยทำให้สารผสมเจยกนำไป 
ใส่ภาชนะบรรชุชองเค)องผสมสารตัวอย่างความเรัวสุง ร่งปีลุกบอล พC4 เป็นตัว 
บดตัวอย่างให้กระจ เยคัวออกจากกัน 

4.1.2 แปรค่าเวลา?ทช้ในการผสมสารจำนวน 5 ตัวอย่าง เป็นเวลานาน 30, 45, 60, 30 
และ 45 นา?! คามลำดับ จะเป็นตัวอย่างหมายเลช 11, 12, 13, 16, 17 คามลำคับ 

4.1.3 เร่อครบกำหพmวราแท่ละคร้ังเหสารผสมออกใส่ijmกอร์สํวฬ่เหรฬดอยู่ในภาชนะ 
ใช้เมธานอลล้างออกมาให้หมด 

4.1.4 นำไปอบ?iชุฌหภุ!) 120° C นาน 50 ชั๋วโมง 
4.1.5 เร่อแห้งแล้วบดด้วยครก agate ด้วยปีอ 
4.1.6 แบ่งสารตัวอย่างดังกล่าวออกเป็น 3 ส่วน บรรชุหลอดโพรเอ!!สินชนาดเส้นพำศุนย์ 

กลางภายใน 1 ชม. ลุง 6 ชม. จำนวน 3 หลอดๆละ ประมาณ 5 กรัม เฟ้อนำไป 
ใเคราะห้ ใดยการอาบรังสีใ)ว*!รอนในล่าดับท่อไป 

4.2 การเพ)ยมสารมาครุฐาน 

ชั๋งสาร AljO, บ)สุท!! ป)มาฌ 0.43847 กรัม และ Sic 0.72456 กรัม บรรชุลงใบหลอด 
โพร(อ!!รนอย่างละหลอด แล้วผป็กฝาชองหลอดบรรชุด้วยความร้อนให้รด!}ค เฟ้อใช้ในการใเคราะห์ฟ้ครังสี 
แกมมาฟังป)มาผ 

4.3 รกษาการเรดปปีร)ยานัวเครุยรชองป้วครอนกับ Si และ Al ไนท่ออาบรังสี 

4.3.1 นำสารมาพรฐาน Al2Os ไปอาบรังสีในท่ออาบรังสีหมายเลช 1 โดยกำหนดฟ้อนไช 
ในการหดลองดังฟ้สือ 

/, = tc = 5 ขา?! 
tw = tr = 1 นา?! 

r = 5 + l + 5 + l = 12 นา?! 
ท = 5 รอบ 

ดงนน เวลา?ทช้ในการทำการทดลองท่อ 1 ตัวอย่าง = nT= 5 X 12 = 60 นา?! 
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การวัดรังสื ทำการวัดรังสิแบบละลม จากการทดลองแด่ละรอบ พร้อม(กบธ้อมุล(อาไว้ใน diskette 

£; = 5นifl t w = 1 นาฟ้ tc = 5นา8 t r = l นาร 

4.3.2 ทำการทดลองแบบเ?เม ในท่ออาบรังรหมาย(ลช 2, 3, 4 และ 5 ดาม&าดับ 
4.3.3 น่าช้อมุลฟ้ได้มาคำนวณหาฝนทํไต้ฟ้คทองพลังงาน 0.843 MeV จากปฏ?fiยา 

ฉวเHรยร์ ^AlCn.p^Mg และฟ้คพองพลังงาน 1.778 MeV จากปฏ?เใยาฉวเครยร้ 
Al(n, jrÔ Al 4.3.4 นำสารมาดรฐาน Sic มาทำการทดลองโดยใช้(iอนไfilftยวกับช้ฮ 4.3.1 รง 4.3.2 

4.3.5 นำข้อมุลฟ้ได้มาคำนวณหาฟ้ฬ่ใต้ฟ้คชองพลังงาน 1.778 MeV จากปฏ?ftยา 
ฉวเคสิยร ^SiCn.p^Al 

รูป>i 4.1 การจัดอุปกรณ์ส์าหรับการอาบรวดรอน 
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5. เฬทารทแรร* 

5.1 ทาร3ทไทปป็?าฉวเพรยร์แองflaทอน uas อะลรนัม 

จากaiปพดรัมของรังสีแกมมา?iวัดได้ในข้อ 4.3 คำนวณหาอัดรานับ ("รานวนนับส่อ 5 
นา?!) ต่อนำหนัก ของ si ห?อ Al จาก ฟ้น?!ได้'ฝ็คของพลังงาน 0.834 MeV lias 1.778 MeV ผลการ 
คำนวณnaดงไว้ในดาราง?i 5.1 
พาราง?i 5.1 ผลการ*!ดaองวัดaารมาดรฐาน Sic และ Al^o3 

ท่ออาบหมายเลข 
—3 ร 

อัดรานับต่อนํ้าหนักของ (counts/gram) 
MSi(n )pj a 4Al "AlG^-Al "Aldl.p^Mg 

1 617.9 1,795.2 583.2 
2 448.4 2,287.2 482.2 
3 315.4 2,482.6 527.8 
4 325.9 2,329.5 136.8 
5 145.9 2,124.3 250.9 

จากดารางข้างบนจะtหืนได้ว่า ในกรฟ้ฟ้ใช้นาหนักของ si และ Al เห่ากัน ปบ?ftยา ^AlCn.y^Al 
จะเ?!ดได้รทว่าปฏ?ftยา ^Sftn.pJ^Al ในทุกๆท่ออาบรังสี แต่ส์าหรับสารดัวอย่าง?iจะทำการ1)เคราะห์ ร่ง 
ประกอบด้วย Sic 25 กรัม และ AljOj 0.025 กรัม ค่าอัดรานับของไอโซโทปจากปฏ?แยาต่างา ?iน่าจะนับ 
ได้สามารถคำนวณ และแสดงไว์ในดาราง?i 5.2 
ดาราง?i 5.2 ค่าอัดรานับของไอโซโทปจากปฏ?ftยาส่างๆ ?ft«จากการคำนวณ 

หมายเลขท่ออาน อัดรานับต่อนาหนักของ (counts/gram) 
MSi(n,p)MAl 27Al(n,y)2*Al "AlOajj^Mg 

1 8,177.9 31.4 10.2 
2 5,929.3 40 8.4 
3 4,169 43.4 9.2 
4 4,313.3 40.8 2.4 
5 1,930.9 37.2 4.4 
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จากพารางii 5.2 จะเฟ้นได้ว่า การใเคราะห์หาป)มาฌของอรลุ&นัมในสารคัวอย่างดังกล่าาด้วย 
ปป็ft)ยา " A K n ^ A l เป็นไปไพ่ได้เซ่องจากอัครานันของฟ้ค 1.778 MeV ของ M A l จรมาจากปเ)ร)ยา 
^Sidi.pj^Al เสือบทึ๊งหมค ดังนั้นในการ1*เคราะห์อะลุรนัมจงจำเป็นด้องใช้ปฐร)ยา ^Aldi.pj^Mg แหน 
เฟ้อหรก เร ่ยงการรบกาน และการหับช้อนจากฟ้คสิม 

5.2 ผลการ ,ไเคราะห์พัาอย่าง 

ผลการ'ไเคราะห์หาป)มาณทองอรสู!)นัมในสารคัวอย่างโคยใช้ปฎร)ยา " A l d l . p f M g 
ได้แสคงไว ้ในพาราฬ่ 5.3 

พารางvi 5.3 ผลการๆเคราะห์หาป)มาผของอรลุ!)นัมในสารพัวอย่างโคยใช้ปป็ร)ยา 2 1 Al(n,p) 2 1 Mg 

คัวอย่าง เวลาบค (นาหั) จำนวนนับพ่อกรัม ค่าเฉสิย + % ของความRคหลาค 
Ba 111 46.49 

112 30 34.51 40.17 + (12.2%) 
113 39.51 
161 43.97 
162 30 37.22 44.61 + (14.1%) 
163 52.63 
171 44.62 
172 45 48.14 43.95 + (8.4%) 
173 39.1 
121 32.24 
122 45 39.64 36.19 + (8.4%) 
123 36.7 
131 49.71 
132 60 44.78 47.32 + (4.2%) 
133 47.47 
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e. 0ใ[ฟ่นลราจาใittNBfn1 ททลอง 

จากผลการทคลองสืกษาปฐร)ยานัว(คสิยร์ชองนัวทรอนในห่ออาบท่างๆ กับราทุรรกอนและราตุ 
อะลฺปีนัม ดังแสคงเป็นค่าอัดรานับต่อฟ้าหนักในคาราง?i 5.1 แทะ 5.2 ดามลำดับน้ัน ได้ผลทอสรุปได้ดังฟ้ 

6.1 ปฐร)ยา?iส์าดัญท่เรด สือ ^Sidi.p^Al ^AKn.yfAl และ "AlCn.pAlg 
6.2 จำนวนฟลักช้สัมทัหรชองนัวทรอนเรัวจะปีค่าสุงรุด ในท่อหมายเลช 1 แลรจะลดลงไป 

ดามระยะห่าง 
6.3 จำนวนฟลักช้สัมทัทธ์ทองเทอร้มัลนัวครอนจะปีค่าสูงสุด ในท่อหมายเลข 3 
6.4 ในการาเคราะห่อะลุนันัมป)มาณน้อยในคัวอย่าง?เรกอนจงใช้ปป็ร)ยา 27Al(n,p)27Mg 
6.5 ทาราเคราะห์ความเป็นเฟ้อเ?๒วกันของสารผสม Al 20 3 และ Sic ฟ้ใช้เวลาบดด่างกัน 

สือ 30, 45 (เละ 60 นาแ จากทาราง?i 5.3 แสดงค่านับเฉร่ยกับร้อยละของความแค 
ทลาด เป็นร้อยละ 14, ร และ 4 ลดลงทามเวลานานทองการบดสารคัวอย่าง แสดงว่า 
ร่งทำการบคนานกจะทำให้(รคความ(ป็น(ฟ้อ(รยวกันในของผสมมากขึ้น 

การทดลองดังกล่าวเป็นการใช้ประโยชนัชองด้นกำเฉดนัวทรอนแบบไอโซโทป ^'Am/Be โดย 
ไรการอาบรังสีนัวทรอนแบนไม่ทำลายสารคัวอย่าง สิงเป็น'ไรฟ้กระทำได้ง่าย ปีความสะดวกและได้ผล!รด้วย 
ความรวดเรัว า*การนัวเครยร้ดังกล่าวฟ้คงจะเป็นปรรโยชน์ท่อการาเคราะห์ราทุในสาขาส์นาท่อไปสิกมากมาย 
ในอนาคท 
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