
การใเคราะห์บาๆโบรBนโคยเป*ยบเflยบใ!! PONAA นทรใIf ชุคกสันปีวคIBน 

ในชัย 8รรมวาปี*! ชาญชัย อัควาป็จๆลชัย ปใวรรฅ เรชงส•นพ และ สมพร พ'Iคำ 
กองฟิสิกส์ ส์านักงานพลังงานปรมาณุเฟ้ชสัฬ 

ไค้ทำการทคลองใเคราะห์ทาตุโบรอนในสารมาศรฐานร่เป็นสารละลาย และเป็นผงโคยใเการวัครังสี 
แกมนาทับพลันจากการอาบรังสีQวศรอนเปรนบเ{๒บกับใ!เการคุคกสินรัง<19วทรฮน โดยใช้ค้นกำเปีด 
ฉวครอนแบบไอโซโทป ^'Pu/Be ทมมันคภาพรังสี 300 รลสิฬ ุ พลการทคลองพบว่าลักษณะกายภาพแยง 
สารมา*รฐานฟิฟ้านาวัคไม่ปืผaท่อการวัค แ«*รใ3การวัครังสีแกมมารับพลันจะปีความไวในการใเคราะห์ 
โบรอนไค้รกว่า พร้อมทื๊งป็ความสามารทใเคราะห์ปใมาณโบรอน*าสุคถิงร้ออละ 0.1 โคบ'น )พนัก 

ไค้หำการประชุกศใ!!การพังกล่าวในการทาความเป็นเฟ้อเ?๒วกันในสารผสม คารบอน โบรอน และ 
อสิกอนคาร์ไบค้ และไค้•เพaองใเคราะห์ผงซักฟอกพบว่าฝ็iftมาณโบรอนร้อยละ 0.24 โคยนํ้าหนัก 

Determination of Boron by PONAA and Neutron Absorption Methods 

Wanchai Dharmavanij, Chanchai Asvavijnijkulchai, Pariwat Siangsanan 
and Somporn ChoDgkum 
Physics Division, office of Atomic Energy for Peace (OAEP) 

A 300 mCi w Pu/Be isotopic neutron source was applied for boron analysis in 
standard solutions and standard powders. Two types of nuclear technique were 
employed, i.e. prompt gamma ray neutron activation analysis (PGNAA) and neutron 
absorption method. It shows the similar resul๒ for both types of standards. PGNAA 
method gives better sensitivity for boron analysis and the lower limit of detection 
(LLD) is 0.1 weight percent. 

ThiB method was applied for homogeniety study in c, B and Sic mixtures and 
analysis of powder detergent, it shows a 0.24 weight percent of boron. 

keywords: Boron Analysis, PGNAA, Neutron Absorption, ^Pu/Be Source 
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1. ต่1น่า 
โบรอนเป็นชาๆ??งโรทะรอขุ่ในทรรมชารท๋ัวไปใน7ปชองก,(คบฃ^ค (boric ห?อ boracic acid) 

ปนอย่ในแรํโบโรก*) เช่น datolite, axinite แ&- tourmaline ร่งอยู่ในชแฉนบะชอลท์ fiitomn 
ก-ทหันถXIVองศรกอฆใต้ฟ้อง*It I ล a ) โบรอนมัก0กนัามาใช้มากli<เคในอุคสาหกรรพโลหะโคย(ซนคัวจับกำช 
อรกเนจนและไนโ*แ(จน นอกจากน้ันการ(รมโบรอนป?มาฌน้อย (0.0005-0.005%) ลงไปใน(หล็กกล่าจะฟ้า 
ให้ปีคาามแชืงฬ่ม?เน การ(รมกรคบอ?คลงไปในน้ํา£น(สัอเพ«เงจะลคการน้อคชอง!,ค?องยนคไค้ และเปียง 
จากโบรอนฝ็อุฌสมบั?เทางแว(คสิยร์ฟ้พษ สือ ปีคาามสใมารกคุคกสิน(ทอรมัลiiาครฮนไค้?!และทนคาามร้อน 
ไค้สูง จํงน่ามาประยุกต่ใช้(ซนแท่งควบ*)แป็าครอน (control red) ใน(ค?องปฏftร{นปรมาอุเ 

ในค้านอุ*เสาหกรรมปีการใช้ในรุชชองโบนรกฟ้ (Na2B407.10H20) (ซน'รทนานมาก เช่น(ซนสำน 
ผสมในสบุ่ ผงซักฟอก คัวหำให้นํ้าอ่อน กาว (ค?องสำอาง แป้งทาคัว กระคาษทราย ทนวนกันไฟ ยาเร่า(สัอ 
โรค ยาร่าแมลง ยาก่ารัดหญ้าและวัชฟ้ช คลอค?งโรงงานผสิค(ค?องหนัง กระคาษ หลาส{เก (ค?องแก้ว 
(ชรา>5ค และการ(ครอบ(ค?องเไน (ซนค้น 

โบรอน(ซนชา!}ป?มา{นน้อย 4านานไม่ฟัน 0.5 ปีลสิกรัมต่อร*ท (mg/1) ฟ้ปีอยู่ในร่างกายชองสัคา 
t{ละฟ้ช ร่งปีความสำคัญต่อการโภชนาการ(เละการเจ?ญ(รบโคชรงร่งร?fiw® ในชฌะ(รยารนโบรอน 
ป?มา(นมากสืเป็นสาร*พรทค้าย โคยท่ัาไปจะปีการกำหบคให้รโบรอนในน้ําส์มไม่ฟัน 1 mg/1 จากการรกษา 
พบว่าป?มา{นโบรอน(flu 0.5 mg/1 จะปีผลกระทบต่อการออกผลชอฬชประเภทแ0ป(ปีล มะนาา และคูกนัท 
ฅ้าหากป?มา{นฟัน 4 mg/1 จะปีผล(สํยต่อกระบวนการ(จ?ญเรบโคชอง)?ชท้ังปาง นละป?พา{นทรคบร?ครง 
2500 mg/1 ในสารละลาพใค'ๆ  กืคาม(ปึย(ช้าไปในร่างกายจะไปยับยั้งการ(จ?ชุ((รบโคชองร่างทายทองคน 
และสัแว 

การใ(คราะห้โบรอนโคยใ!!(คปีท๋ัวไป เช่น gravimetric, titrimetric และ colorimetric 
methods จะเป็นนบบ?iต้องปีการทำลายสารฅัวฃย่างนร::ปีปิญหายู่'*ยากในกระบวนการใ(คราะห้ (ฟ้องจาก 
โบรอนมัก*เท*เะกอนรามลน่กับ?!(เทอนและจะระเหยออทไปโคนง่าย เป็อรวมกับกรค เช่น HF และ H 2 ร0 4 

ฬ่อการย่อยสลายสารตัวอย่าง อันเซนค้น(ห*)สำคัญviหำให้ผลการใ(ครารพ&คพลาค',* คัวซย่างการใเคราะห้ 
๗น ไค้ปีการทคลฮง่ใช้'ใ2 diaDthrimide ในการใ(คราะห้โบรอนในโลหะผสมอะลุรนัมกับftสิกอนสืใช้หำ 
วัสชุกึ่งฅัานำ การใ(คราะห้หากรคบอ?คในโบแรกช์ เช่น Rasorite, Colemanite และ ulexite สำหรบ 
โรงงานผสิคโบแรกช์ค้ายใ?! titration และใช้ใ2 Spectrophotometry สำหรับการ'ไเคราะห้โบรอนใน 
เฟ้อ(ฮ่อและเสือคโดยใ?! นอกจากปิไค้ปีการสืกพาหาใ?!การใ(คราะห้โบรอนในคัวอย่างอาหาร เช่น เฟ้อ เนย 
นม ร่งใ8การการเทล่าปี โคยท๋ัาๆไปปี?เคจำกัคชองการใ(คราะห้ป?มา{นโบรอพอยู่ในช่าง 1-10 ไมโครทรม 
ต่อสารคัวอย่าง 1 รลสิรคร 
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L. Hoste w ไค้ใช้ใ!เการดคกสืนรังสีอวทรอนสำหรับการใเคราะห์โบรอนในสารตัวอย่างประเภห 
เหลกกล้า ร่งรอรกอนปขอยู่ค้วย 3% และเรมโบรอนลงไปประมาณ 100 ppm เฟิอเ'พ่มคุณสมบั&ทางแม่ 
เหลืกซองวัสคุ เ43องจากโบรอนปีคุณสนบัเศษทางปีวเคสีนร์ สือ ปีความสามารถในการคุคกสินปีวทรอนไค้ 
ร และเป็นรา*;เบานน ใคยใ!!ปิ5งสามารทใเคราะห์ในรอนไค้!)งรคทำi{คประนาผ 1 ppm และเฝ็อหำการ 
ใเคราะห์โบรอนใน!!วง 100 ppm จะปีความ&คพลาคซองการทคลองtflยงร้อยละ 1.5 

สมพร จองคำ แสะคณะ1'" ไค้ทำการสืกษาการเTiคปฏฬยาป็วเคสิยร์ 10B(n,OO7Li โคยใช้พารา?เน 
ผสมโบแรกช์นำไปอาบรังสี{1ว«รอนจากท้นคำเป็ท 8 4 1 Am/Be กัมมันทภาพรังสี 50 ค3ร แร่!วหำการวัครังสี 
แกมมาฉับพลันค้วยพัววัครังสี Hyperpure germanium (HPGe) พบว่าปี'สืคซองรังรแกมมาพลังงาน 
0.478 MeV ที่ปีความกว้างยอคฟ้คสิง 15 keV จากปก!! 2 keV จากการคำนวณพบว่าเ?๒จากผลซอง 
คอปเลอร้โน?๒ทางใงซองฉวไคลค้ 7 น 3งเป็นลักษณะ'พเศษเฉพาะคัวซองฉวไคลค์ฟ้ 

w.p. Leeman'1' จาก Nuclear Activation Services Limited ไค้หำการใเคราะห์โบรอนใน 
สารมาทรฐานทางทรฟ็เคปีจำนวน 16 ศัวอย่าง โคยใ!!การใเคราะห์รังสีแกมมาฉับพลันจากทารอาบป็วทรอน 
(prompt gamma neutron activation analysis, PGNAA} โคนใช้เค?ยงป(เกรณ์ปรนา(น ทบว่าสาร 
คัวอย่างมาทรฐานคังกล่าวรโบรอบอยู่ประมาณ 1 สิง 100 ppm บอกจากป็ผลการทคลองยังแสคงให้เฟ้'นfiง 
ความแม่นยำในการวัคโบรอนในช่วง 100, 10 และตากว่า 0.5 ppm จะปีค่าเบ่ึยงเบนมาทรฐานห?อความ 
ผิคพลาค (percentage error) เป็น 1, 10 และ 30 เปอร์เซนท้ ทามลำคับ 

จากความสามารถในการใเคราะห์โบรอนโคยเทคจคป็วเคสิยร์คงกล่าว ผุ้าจัย3งไค้ทำการflกษาแ! 
การใเคราะห์โบรอนโคยใ8การคุคกรนฉวทรอนและใ!!วัครังสีแกมมาฉับพลันจากการอาบซวทรอน โคยใช้ 
ท้นกำเฉคปีวทรอนแบบไอโชโหป ^Pu/Be กัมมันทภาพรังสี 300 รลสิคุร โคยรกษาลักษณะการจัควาง 
ทำแหนงซอง3ปกรณ์ กล่าวสือระยะห่างระหว่างท้นกำเป็ครังสีจวทรอนกับคัวอย่างจะท้องมาทพอ?iจะหำให้ 
ปิวครอนเรวให้กลายเป็นเทอร์ฟ้ลปีวทรอนไค้มาก?iสุค และ>4นระหว่างท้นคำเปีครังสีปีวทรอนกบหัววัครังสีท้ัง 
สองtเจค คอ หัววัครังสีป็วทรลนสำหรับการวัคโคยใ!}คุคกสินฉวทรอน และหัววัครังสีแกมมาส่าหรับการวัค 
รังสีแกมมาฉับพลันจากการอาบป็วทรอน นอกจากฟ้ยังไค้หำการสืกษาสิงความถกท้อง (accuracy) ความ 
แม่นยำ (precision) ซองใ!เการใเคราะห์คังกล่าว ทลอคจนการทคลองวัคหาปรมาฌโบรอนในสารคัวอย่าง 
ผงชักฟอกและสารคัวอย่าง?iเทรยมสันมา เฟ้อเปรยบเ?เยบใ!เการหงสอง สำหรับชุคบุ่งหมายในการพัพนาใ!! 
ใเคราะห์โคยเทคฉคฉวเคสิยร์คงกล่าว นอกจากจะเป็นการเสรมใ!!การใเคราะห์โคยใ!!เคปีร่นๆ แล้วยังเป็น'ใ!เ 
ฟิไม่บการทำลายสารคัวอย่าง และยังให้ความเร่อม๋ันท่อผลการทคลองในการท่ีจะป้าใ!!คังกล่าวไปประยุกค์ใช้ 
สำหรับการใเคราะห์โบรอนในคัวอย่าง?พาสนใจร่นๆ คัวอย่างเช่น ใเคราะห์โบรอนในโลหะผสมร่งไค้ให้ 
บรการแก่สถาบันใจัยใทยาศาสทร์เทคโนโลฮแห่งประเทศไทย และการใเคราะห์โบแรกห์ฟ้ผสมอยู่ในลุกรน 
ให้แก่องค์การอาหารและยา กระทรวงสาทารณะสุซ เป็นท้น 
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2. ทฤษป็ 

2.1 การรคทสินชยงจว*)รยน (Neutron Absorption) 

เส์อส์าชองรังสีซา*เรอนเคร่อนฟ้ผ่านวั*!ชุ จำนวนซาครอนจะลคลงเป็องจากเกคการคคทสิน 
(absorption) นระการทระเจง (scattering) การลคลงชองรานานซวครอนจะส์นอยู่ทบค่าภาคคัคอวางรวม 
(total cross section; แหนค้วย crT รองซาไคลค์ ร่งจะประกอบคายค่าภาคคัคธาางชองการคุคกสิน 
(Absorption cross section ห?อ C711) กับค่าภาคคัคชวางชองการกระเรง (Scattering cross section 
ห?อ <T1) 

พารางฟิ 2.1 Effective absorption and scattering cross-sections 
of some elements for thermal neutrons6' 

Element O a (barn) G 1 (barn) Element C7a (barn) CTa (barn) 
Gd 49,000.0 — Tm 103.0 12.0 
Sm 5,800.0 — Hf 102.0 8.0 
Eu 4,600.0 8.0 AU 98.8 9.3 
cd 2,450.0 5.6 Re 88.0 11.3 
Dy 930.0 100.0 Lu 77.0 8.0 
B 759.0 3.6 Li 70.7 1.4 
Ir 426.0 14.0 Ho 66.5 9.4 
Hg 375.0 20.0 Ag 63.6 6.0 
In 193.5 2.2 Nd 50.5 16.0 
Rh 150.0 5.0 Tb 25.5 20.0 

แารางฟ้ 2.1 แสคงให้เฟ้นรงค่าภาคศัคชวางชองฮา*}ค่างๆต่ไค้เรอกมา โคยห๋ัวไปค่าภาคฅัคทวางแอง 
การคูคทรนเทอรมัลฉาครอนจะมากทว่าค่าภาคคัคชวางชองการกระ^งพาก ในกร(ปีชองทา*}โบรอนจะรค่า 
759 นารน และ 3.6 บาร์น คามล่าคบ ฝรฮเป?ยนเกันแล้วสามารทอบุมานว่าค่าภาคคัคธวางราม กืสือ 
ค่าภาคคัคชวางชองการคุคกรน(พอ'รมัล!)วครอนนั๋นเอง 
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ทานวตรอนiiทลังงานเสิยว เคลอนทํผ่านฬัถุร่งทำซนจากธาตุเสิยวจำนวนปีวครอนflเคสิอนส์ผ่าน 
วัตอุหาไค้จาก 

I - I Q e - N a D (1) 

เปึอ Iq และ I รอควานเข้มซองฉวตรอนก่อนผ่านวัตอุและหลังจากผ่านวัตถุตามลำคัน 
AT รอจำนวนอะคอมค่อ ลบ.ชม. 
CT รอภาคคัคซวางรวมซองป็วไคลค้ 
D รอความหนาซองวัตร) 
ท้าวัคถุนั๋นเป็นสารประกอบซองรา*)ทลายชป็ค 

- a f ? พ 1-a 1.] 
I = I 0 e K j ' (2) 

เส์อ N 1 , G i รอจำนวนอะตอมและค่าภาคคัคซวางซอง&าไคลค้ i ฬํอนุ่ในวัตทุ 
ในการาเคราะทํหาiftมาฌโบรอนโ)ชมใช้าบเปรยบเ*เยบ (Comparative Method) โคยทำการ 

เตรยมสารมาตรฐานใฟ้รส่วนประกอบใกล้เสืยงกับสารคัวอย่าง แต่ความเช้มซ้นซอง&าชุ?iต้องการาเคราะห 
จรแตกต่างกันในสารมาตรฐานแค่ละคัว นำมาทำการทคลองแล้วนำช้อมุลfiวัคไค้มาเปึยนกราฟระหว่างอัตรา 
นับสันพัน&กันความเข้มข้นซองทา*) จะไค้กราฟรลักษฌะคังแสคงในรุป?i 2.1(ก) ร่งเป็นกราฟซองฟ้งก์ช้น 
e ส อ ค ค ล ้ ล ง ก ั บ ส ม ก า ร ( 1 ) และ (2) ฅ์าเรยนในกระคาษกราฟ Semilog จะไค้เป็นเส้นตรง ดังแสลงไน 
รุปyi 2.1(H) 

Loe I/I, 

concentration ( z ) concentration (%) 
(ก) (A) 

^ปฟิ 2.1 กราฟแสคงความสันทันทระหว่างอัตรานบสัมพันร์กันความเร้มร้นซองรา*) 
จากกราฟแลคงความส้มพันทคังกล่าว สามารถนำมาใช้หาความเช้นร้นชองทา*Jในสารคัวอย่างไค้ 

ร่งารการปีใคยที๋วไปจะใ«{ค้รกับทา*)ฬ่ภาคคัคทวางซองการคุคกรนเหอร์มัลโ}วตรอนสง 

196 



2.2 ทารใเคราะห์โค๙)รการวัครังสีแกมมาฉับพลันจากการจับ!)มราพรอนุ 
(Prompt Gamma Neutron Activation Analysis ห?อ PGNAA) 

เร่อฉวพรอนถูกจับคุมด้วยจวเคสิยสของธาเ! ( £ x ) จะทำให้เ7iคราเคสิยสประกอบ 
(Compound nucleus, 2 + l x ' ร่,'อยู่ใบสภา'"กระทุ้แ และร life time อยู่ในช่วง 10 1 0 ทง 10 1 4 ไฌเฟิ 
ฉาเคสียสร์จะลคพลังงานของคัวเองลงเฟ้อไปส่สภาวะ?น่สรยรกว่า โคยการปลคปล่อยอบุภาคห?อรังสีแกมมา 
ฉับพลันออกมา (Prompt Gamma Rays) ทำให้เ?)คเป็นราไคลค์ใทม่ร่งอาจจะเป็นไอโซโทปเสรยรห?อ 
ไอโชโทปรังสีก๋ัไค้ ลำคีบขนพอนของเหทุการท่mfiคสันไค้แสคงไว้ในรุปฉ ่2.2 

Tarfiet 
Nuc leus ) 

Capture 
Neutron \ G a m m a - r a y 

Radioactive CompouniN Nucleua ( j r ) 
N U C I B U B V ^ ^ 

^ ' \ ^ D e c a y 
๐ Gamma-ray 

Stable p 7d 
Nucleus 

รุปฟ ิ2.2 ลำคับเหชุการณ์การจับคุมราพรอพโคยรวเคสียสของทาทุ 
ในกรถิ!ของโบรอนร่งทำปาฉวเคสิยร์กับจวพรอนเ?เดป2?1?ยา 10B(.n,a.)7Li โคยผลผสิพของ 

ป];)?)?ยาสืออบุภาคอัลฟาและราไคลด์ 7Li {{ง,)งออกมาอย่างราคเรีวรค่าใกล้เสิยงกับความเรืวของแสง ใน 
การปลคปล่อยรังสีแกมมาพลังงาน 0.478 MeV เข้าสํหัววัครังสีจงค้องเfเคผลของดอปเลอร์แบบสัมพีหทภา* 
นละทำให้ฟิครังสีแกมมารลักพผะกว้างเป็นรุปสีเหสิยมฝ็นผ์าโคยรความกว้าง 15 keV เร่อเฟินบกับfiครัง; 
แกมมาธรรมดาร่งรค่า full width at half maximum เฟ้ยง 2 keV ส์าหรับลักษณะการสลายคัวขอ 
ราไคลด 7Li จากช้ินพลังงาฬํนคัวลงสุ่ช้ันเส?เยรจะเชนไปพามรุชต่ 2.3 

7 3 f s - ^ _ — 7 7 6 1 Excited State 

0.47759 
3/2 - . +0.005%E2 Ground State 

รุปฟ ิ2.3 Decay scheme of 7Li from 1 0B(n,a) 7Li reaction 
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ชนาคพลังงานนองรังสีแกมนาฉันพลัน?แทค เ̂นจะเป็นคุผสนบ?!เฉพาะคัวชองทา!) และอัตราการเ?เค 
ของป!)?!รยาสานารทหาได้จากสนการ 

R = ฬ1<|> (3; 

(ร่อ R = อัตราทารเ!ไคปฐ&รยา 
N = จำนวนอะตอมของเป็า 
CT = ภาคคัคชวางการจับกุม (capture cross section) 
(J) = ฉวตรอนฟลักช (n/cm2-sec) 
ถ้าหำการวัครังสีแกมมาฉับพสันควยหัววัครังรแบบกึ่งคัวนำ จำนวนนับของ?Iคพลังงาน?เสนใจ 

จะรค่า 
c = JAfCT(J)E (4) 

เร่อ C = จำมวนนับร่งหาไค์จากฟ้น?ทต?เคของพลังงาน?เสนใจ 
I = จำนวนรังสีแกนมาพลังงาน £ iiirtaสันต่อการจับกุมฉวตรอน 100 คัว 
ร = ประสิหรภาพชฮงหัววัครังสีแกมมา?เทลังงาน E 

ในการรเคราะห์หาปรมาฌน๊ึนหำโคยา?เการเปรยบเ?เยบ กับสารมาตรฐานร่งหราบปรมาณทา!)?เ 
แน่นอน (Comparative Method) 

* = ® 

เฟ้อ X สิอปรมาณ?เต้องการหรานชอง Bา!I?เสน'ใจ'ในสารคัวอยำง 
ร รอปรมาณ?เพราบชองทา!)?เสนใจในสารมาตรฐาน 
Ms, MX รอน๋ําหนักของสารมาตรฐานแสะสารคัวอย่าง 
CSl Cx รอจำนวนนับของฮา!)?เสนใจส์งวัคไต้รทกสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง 
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3. อุปกรฌการหดBB-I 

ifljกรผสำหรับเพ?ยมสารมาพร;าน 
3.1.1 กรพบอ?ค (H9Bcy 
3.1.2 นํ๋ากลั๋นบ?สุหร์ 
3.1.3 สารมาพรฐาน Si0 2 

ฝกรท่เอาบรังสีซไพรยน 
3.2.1 พ้นกำเฉดรังสีซาพรอน ̂ Pu/Be กัมมันพภาพรังส ี300 นิล((คุ? 
3.2.2 นํ้า พัวหน่างดวามเราซวพรอน 
3.2.3 พาราf(น สำหรับหน่วงดทมเรืจป็วพรอน 
3.2.4 ก้อนพะร่ว สำหรับกั้นรังสีแกมมา 
3.2.5 นผ่นแดทเรยมหนา 1 นม. สำหรับกํ่นเทอรมัลซวพรอน 

ระบบวิดรังสีแกมมา 
3.3.1 ฟ้าวัดรังสีแกมมา CANBERRA GMX HPGe Detector 
3.3.2 ORTEC 459 high voltage supply 
3.3.3 ORTEC 572 spectroscopy amplifier 
3.3.4 ND-66 Multichannel Analyzer 
3.3.5 Microway Microcomputer 
3.3.6 Epson FX-286C printer 

ระบบวัดรังสีซวพรอน 
3.4.1 หัววัดรังสีฉวพรอน BFa Detector 
3.4.2 ORTEC 456 high voltage supply 
3.4.3 ORTEC 109 PC Preamplifier 
3.4.4 ORTEC 571 Spectroscopy amplifier 
3.4.5 ORTEC 6240B Multichannel Analyzer 
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4. การห*ลอง 

4.1 การเพรขมสารคัวอฆ่าง 

4.1.1 สารละลายมาพรฐาน นำกรคบอรค (HjBOJ) มาละลายค้าย'นากล๋ันบรสุทร์ โพยให้53 
ความเข้มข้นของ โบรอนเชน 0.01, 0.05, 1.0, 0.25, 0.5 และ 0.75 เปอร์เชนพ พามส์าคับ บรรชุในชวค 
พลาสรทเบอร์ 4 ร่งปีชนาคเส้นผ่าศุนย์ทลางภายใน 2.2 ชม. โคแร}ปรนาพรชองaารลรลายมาพร]านเห่าทัน 
18 ลน.ชม. ในแค่ละชวค 

4.1.2 การเพรยมสารมาพรฐานแบบชองแข้ง เพรยนจากทรายบคละเรยคกับกรคนอรค นำ 
มาคสุกให้เป็นเฟ้อฟ้ยวกัน แล้วบรรชุลงไนชวคพลาสรทเบอร์ 4 เช่นเรยวกัน รานละเแยค'Eองสารมาพรฐาน 
{น่ทรนมสันไค้แสคงไว์ในทารางฟิ 4.1 ร่งแสคงเป็นความเข้มข้นชองชา!)โบรอนและนํ้าหนักรวมชองสาร 

พารางฟิ 4.1 รายละเสียคสารมาทรฐานชองแข้ง แสคงความเข้มข้นชองชา!)โบรอน 
ความเข้มช้น {%) นาหนักชองสารมาทรฐาน (กรัม) 

0.01 25.77197 
0.06 24.26009 
0.10 24.60549 
0.28 26.52852 
0.50 26.82188 
0.75 28.63095 
1.00 21.51260 

4.2 ทาราเคราะห์ในรอนควยา!เทารคุคกรนป้วทรอน 

การจัคชุปกรณสำหรับการหคลองไค้แสคงไว์ในรุปyi 4.1 ท้นกัาเโ)คฉวพรอนไค้แก่ ̂ Pu/Be 
ความแรง 300 mci ระหวางสารมาพรฐานกันท้นกำเโ}คโ)วพรอนปีแพ่นทาราพน หนา 2.5 ชม. หำหนำฟ้ลค 
พลังงานปีาพรอนก่อนางเข้าสุ่สารมาพรฐาน ห้าวัครังสิฉวพรอนไค้แก่หัววัค BF, ทุ้มใว์ค้วยแผ่นแคคเปียม 
หนา 1 มน. เฟ้อก้ันซวพวอนfiางเช้าทางค้านข้างชองหัววัค ปีรุ!ปีคสำหรับให้โ)วทรอนางเช้าสุ่หัววัคทนาค 
เส้นผ่าคนยกลาง 1 รํว สัญญาฌไฟฟ้าจากหิววัคจะกุทท่อเข้ากับเครํองาเคราะห์พลังงานแบบหลายช่อง 
(multichannel puise height analyzer) นำสารนาทรฐานวางไว้ฟ้คัาแหน่ง "คัวอย่าง,, หำการนับโคน 
ใช้เวลา 2000 านาfl บันฟิกข้อมุล นำค่าจำนวนนับ?เวัคไค้มาหิเขนกราฟเสืยบกับความเข้มข้น 
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• Neutron Detector 
P L • Cadmium 

• Sample 

Paraffin 
• Neutron Source 

Borated Paraffin 

รฺปฟ้ 4.1 การจัดร}ปกรฌ์ทดลองสำหรับวัดการดุดกรนทองจาดรอน 

4.3 การไเคราะห์โบรอนด้วยไแการวัดรังสีเ๓มมารับพลัน 

ทำการจัดชุปกรฌทดลองดังแสดงใบรปฟ้ 4.3 ฉาดรอนจากค้นกาเจดร)ะทุกลดพลังงานด้วย 
นํ้าทำให์กลายเป็นเทอรมัลจวดรอน นลาจง(ท้าทำปฏ?ทยากับสารพัวอย่าง รังสิแกมมาฉับพลันรองโบรอนจะ 
ถูกวัดด้วยหัววัด HPGe แบบ GMX รังด้านหน้าชองหัววัคจะรแผ่นแคคเปิยมหนา 1 นม. ป๋องกันหัววัครังสี 
จากจวดรอน และแผ่นดะก๋ัว{เองกันรังสีฝ)กช์และรังสีแกมมาพลังงานค้าไม่ใฟ้างเช้าส์หัววัด รังจะเจนผลท่า 
ให ้ dead time ทองระบบการวัดลดลง สารพัวอย่างจะกุกใส่ลงในท่ออาบรังสี ใช์ทลาในการวัด 45 นาฟ้ 
บันฉกท้อมุล ทำฟ้าแบบเ?๒วกันกับสารมาดรฐานทุกดัว นำช้อมุลมาคำนวณทาฟ้พทค้ฟ้คของโบรอน 

การทคลองได้ทำกับสารมาดรฐาน?น่ป็นชองเหลวและทองแท้ง 

• Sample 

• Neutron source 

Water 

• Lead 

รูป>1 4.3 แผนผังการจัดอุปกรณทดลองสำพรับวัครังสีแกมมาฉับพลัน 
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5. มรทารทพ8อง 

5.1 การไเคราะทโฆรอนด้วยไ!!ทารดุดกรนจวพรอน 

ผลการทดลองวัดสารมาดรฐานชองเทลาโดยไ!!การูดุดทรนรังรป็าพรอน ได้แลคงไวไน';ปฟ้ 5.1 

I n I 

concent ra t ion (%B) 
รูป yj 5.1 กรูาฟปรับเฟ้ยบมาพรฐานความเข้มท้น'ทองโบรอน 

จะเหนได้ว่าการเปร่ยนนปลงชอฬานวนนับพ่อป?มาฌความเข้มท้นจะเป็นเส้นพรง รังรอดคล้องทับ 
ทฤษฐ 'รากการคำนวฌการคุดกรนรังสิปีาพรอ'แชองสารพัวอย่าง ด้วยไ!!การกำลังสองน้อยฟ้สุค (least 
square method) สามารทกำหนดสมการเส์นตรงฟิไช์แทนกวา*'เส์ไดสือ 

๒ I = 10.25924 - 0.12342 (% B) (6) 

โดยฮ่ด่าชองสัมประรทร์สห•พันร (R2) = 0.9715 
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5.2 การาเคราะห์โบรอนค้ายา8วัครุรังสีแกมมาฉับพสัน 

ผลการหคลองส์าหรับสารมาตรฐานชองเหลวและชองแชืง ไค้แสคงไว้ในรุปด่ 5.2 และ 5.3 

counts 

3 0 0 0 

1000» 
0 . 0 O . I D . 4 O J O O A 

concentration (%B) 

รุปฟ ิ 5.2 กราฟปรับเ?๒บควานเชนช้นชองสารมาตรฐานแบบชองเหลว 

counts 

0.8 OA 1.0 

concentrat ion (%B) 
รปฟิ 5.3 กราฟปรับเฟ้ยบความเชมช้นชองสารมาตรฐานแบบชองแชง 

ส์าหรับสมการเส้นตรงfทชัแหนกราฟไนรุป 5.3 ไค้แก่ 

Count = 930.83 + 4416.75 (% B) (7) 

สันประสีหร์สหสัมทันB (R2) = 0.9712 
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5.3 การทคลองไเคราะหความเป็นเฟ็อเสียากันชองสารพาอย่าง 
ทางสาขา,)จัยอุพสาทกรรมโลทะและเชวาi)คส์ สถาบันใจัยใทยาคาสพร์และเทคโนโลยีแท่ง 

ประเทศไทย ได้ทำการเพ?ยมสารพัวอย่างร่งเป็นชองผสมระหว่างผงโลหะโบรอน (B) ผงถ่าน (C) และ 
ฟ้รกอนคาร!บด ้ (SiC) บป?มาถท้อยลรพามน๋ําหนักเป็น 0.3, 0.17 และ 99.53 ดามลำดับ โดยให้รน้ัาหนัก 
รามประมาณ 50 กรัมจำนวน 3 ชุด แล้วนำไปใส่ในเคร่องผสม planetary mixer พร้อมท้ังเJเม ethanol 
ลงไปเฟ้อให้สารคัวอย่างจับคัวกัน?!สัน ใช้เวลาผสม 20 นา?I แล้วล้างดัาอย่างออกมาด้าย ethanol นำไปอบ 
?1ชุณหภุft 12oV' เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้าแบ่งคัวอย่างออกเป็น 3 ส่วน เป็นระหัส 20A, 20B, 20C พาพ 
ลาคับ คัวอย่างสิก 2 ชุด?นัหสือทำแบบเสียวกันแพ่เ'ร่มเวลา?flนการผสมเป็น 30 และ 45 มาด คามลำดับ 
คังนั้นจะไค้คัวอย่างทิ้งทมด 9 คัวอย่าง 

นำสารคัวอย่างมาทคลองความเป็นเฟ้อเรรยากับ (homogeniety) ชองชองผสมโคยการ 
าเคราะห้เป?ยบเ?๒บโบรอนค้ายใฐวัดรังสีแกมมาพับ«ลัน โคยการจัดดำแหน่งชองชุปกรณ์เช่นฟ้ยวกับ•รุป?i 
4.3 ใช้เวลาไนการวัคคัาอย่างละ 20 นา?! จำนวน 3 คร้ิง เฟ้อหาค่าความผคพลาคทางสลสิชองการวัครังสี 
ผลสืได้ สือค่านับชองฟ้คชองโบรอนพลังงาน 0.478 MeV โดยแสคงในพาราง?i 5.1 เป็นค่านับเชสิยพ่อ 
'นาทนักเป็นกรัมชองสารคัวอย่าง 

ดารางfl 5.1 ค่านับเฉสิยชองโบรอนพ่อนาทนักชองสารพัาอย่าง 
หมายเลชคัวอย่าง นํ๋าหนัก (กรัม) counts(Boron)/gm 

20A 15.66732 54.5 
90B 16.25612 104.7 
20C 15.91716 57.7 
30A 17.29855 72.0 
30B 17.20201 54.5 
30C 17.92443 55.3 
45A 15.94178 34.7 
45B 15.42492 44.5 
45G 15.88258 46.3 

5.4 การทดลองหาป?มาพโบรอนในผงชักฟอก 
ได้ทำการทดลองเอาผงชักฟอกบ?สชฉด?น่ป็นผงจำนวน 16.437 กรัม บรรชุลงไปในชวด 

พลาส*กส์าหรับใส่สารคัาอย่างเบอร์ 4 ชนาดเสียวกันกับ?ทช้บรรชุลเรมาพรฐาน แล้านำมาทำการทดลอง 
วัดหาฟ้คของโบรอนโดย'วั!!วัครังสีแกมมาฉับพลัน การจัดค้าแหน่งชองชุปกรณ์เช่นเสียวกับรุปสื 4.3 ใช้ 
เวลาในการวัดดัาอย่าง 20 นาfl จำนวน 3 คร้ัง แล้านำค่า?เนับได์Iปเป?ยบเ?๒บจากกราฟปรับเ?เยบคาาม 
เช์มข้นชองสารมาพรฐานแบบชองแขงในรปฟ้ 5.3 
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6. •ช ุฟ ่ u a s I t T 1 t t 

6.1 ทาราเคราะห์โนรยนค้านา!!ทารคุคกรน0วพรอน 

จากสมการ?i (6) ถ้าสมม&ไห์ปรพาณความเข้มข้นของโบรอนเปสิยนนปลงไปจาก 0.1% ไป 
เชน 0.2% จำนวนนับ?iวัคไค้จะเปรยนไปเท่ากับ 846 ครงค่อ 45 นา?! ในขณะflคทมเปียงเบนมาทรฐาน 
ทองการนับเท่ากับ 167 คร้ังต่อ 45 นา?! ?iงเ?เยบเท่ากับการเปร่ยนแปลงความเข้มท้นชองโบรอนประมาณ 
0.05% ความเปียงเบนมาตรฐานฟ้สือค่าความ&คพลาคของระบบการวัค (systematic error) คังนึ๊นในการ 
าเคราะห์หาปใ(มาณชองโบรอนค้วยา8ฟ้อาจจะไม่ไค้ผลรในกรฟ็?!ความเข้มข้นชองโบรอนร่ต้องการรเคราะห์ 
รความแศกต่างกันน้อย 

6.2 การาเคราะห์โบรอนค้วย่าแทารวัครัง!!แกมมาฉันพลัน 
จากการทคลองเฟ้อใช้สารมาทรฐานชองเหลว ( โนแรกช์ผสมนากล๋ัน) จะไค้ผลคังกราฟในรุป?เ 

5.2 ?น่ในช่วงแรก?!ปีค่าเปอ'นส์นต้ของโบรอนจำนวนน้อยๆ ไม่ฟัน 0.1 เปอร์เช้นต์ สาเท!)เฟ้องมาจากผล 
ของการกำบังตัวเอง ทำให์ฟัคปรยากับเหอร์มัลฉวทรอนลคลงไปจาก?!ควรจะเป็น (thermal neutron 
self shielding/ 0 แต่เฟ้อโบรอนรความ(ท้นข้นฟัน 0.1 เปอร์เข้นต่แล้ว ผลการกำบังตัวเองจะใ)งชุคร่มตัว 
และปีผลทำให้กราฟเป็นเส้นตรง 

ส์าทรับสารมาตรฐานของ(เข้งนนไค้ผลทารทคลองคังกราฟรุปฟ ้ ธ.ร ร่งในช่วงแรก?เรโบรอน 
ความ(ข้มข้นไม่ฟัน 0.1 เปอรเช้นต้ สักพผะกราฟไพ่ขัคเจนผลของการกำบังตนเองจงไม่สานารทแปลออกมา 
ไค้ แต่เฟ้อความเข้มข้นฟัน 0.2 เปอร์เ!เนต้ กราฟ?!ไค้จะเป็นเส้นตรงตามทฤษป็ โคยปีอัตราการเปร่ยนแปลง 
ชองจำนวนนับต่อการ(ปร่ยนแปลงความเข้มข้นชองโบรอน 0.1% เท่ากับ 442 และปีความผคพลาคประมาณ 
60 ร่งร๒ว่าการาเคราะห์ค้วยา!เการคคกสินฉวตรอน 

ตังนั้นการใช้ต้นกำเฉฬวตรอนชนาคความแรง 300 mCi สามารถ?iจะนำมา,.เคราะห์หา 
ปรพาณ ของโบรอนในตัวอย่างไค้เปืนอย่างร เฟ้อความเข้มข้นของโบรอนนากกว่า 0.1% 

6.3 ทารพาความเป็นเฟ้อเรยวทันของสารตัวอย่าง 

จากผลการทคลองาเคราะห์เปรยบเ?เยบระหว่างสารตัวอย่างจำนวน 3 ชุค ร่งปีเวลา?ทชใน 
การผสมสารตัวอย่างต่างกัน(โอ 20, 30 และ 45 นา?! ทามลำคับ ใคนแท่ละชุคจะแบ่งออกเป็น 3 คัวอย่า) 
รวมท้ังหมค 9 คัวอย่าง การทคลองหาความเป็นเฟ้อ!{เขวกันทองชองผสมระหว่าง B, C และ Sic โคยการ 
าเคราะห์!เรมาผโบรอนค้วยารวัครังรแกมนาฉันพลัน รังแสคงผลการทคลองเป็นคำนับเฉสิยของฟิคใบรอน 
ท่อนํ้าหนักเป็นกรัมชองสารผสม ทังแสคงในตาราง?! 5.1 

!in-



จากค่าflได้แสดงภาพรวมให้เฟ้นความสามารทชองเทคซคหางซาเคสียร์ TN นอกจากปีความ 
ไว (sensitivity) ในการ1}เคราะห์หาเทชุโบรอนจำนวนน้อย (0.3%) ในสารตัวอย่างไค้แร้ว ยังสาพารทบอก 
ความเป็นเฟ้อเสียวกัน ในสารผสมสีเด?ยมมาท้ัง 9 ค้าอย่างรกด้วย จากพารางfi 5.1 แสคงให้เทนว่าค้า 
อย่างหมายเสช 20B และ 30A ปิค่าแดกด่างจากกสุ่มไปมากแสดงว่าสารคัวอย่างยังปีส่วนผสมไม่สียังไม่ปี 
ความแปีนเฟ้อเสียวกัน ค้างกับชุดสุดท้ายจะปีค่านับฟ้ปีค่าเทาะทสุ่มกันสีมาก แสคงว่าการผสมรและปีความเปีน 
เฟ้อเสียวกันสีสีสุค แสคงไห้เฟ้นว่าเาลาสีใท้ผรมอังนานสันอังปีผลสี แด่ฝ็?เน่าสังเกพสีกอย่างหซ่ง สีอ คำนับ 
โดนรามชองชุดชุดท้านฟ้รค่าด่ําคว่าชุดร่น แสดงว่าป?มาณชองโบรอนสุญหานไป ร่งจรไค้?เดดามหาท้ฃบก 
พร่องในกระบวนการผสมสารคัาอย่างดังกล่าว 

6.4 ทารพาป?มา01โบรอนในผงชักฟอก 

จากผฝิการทดลองวัดหาคำนับชองฟ้คโบรอน โคยารวัดรังสีแกมมาฉับพลันชองผงชักฟอก 
ได้คำนับเป็น 1830 + 60 ส์งเฟ้อนำค่านับไปเป?นบifเยบจากกราฟปรับเ?เยบความเท้มท้นชองสารมาดรฐาน 
แบบชองแท้ง ดังรุปส ี 5.3 จะแสคงให้เฟ้นว่าฝ็โบรอนในผงชักฟอกเป็นร้อยละ 0.24 โดนนาหนัก การ 
ทดลอง ดังกล่าวเป็นการสีกษาความเป็นไปไค้ชองาใ}การทางซ"}เคสิยร ์ใบการไปประ(/กค้ทาป?มาณโบรอน 
ในสารชซดร่นพ่อไป 
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