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ABSTRACT

The radioactive decontamination of equipments and handling tools, the objective of 
which is to reduce the exposure dose to reach the radiation safety limit for workers. The 
decontaminated equipments and tools can be reused for economical benefit. In this experiment, 
decontamination of Be-reflector handling tools from Japan Material Testing Reacor (JMTR) 
was performed by electropolishing method. The experiment was conducted in a 10 litre plastic 
container filled with 5 litre acid electrolyte using stainless steel plate (รบร 304) as cathode 
and Be-reflector handling tool as anode. The current applied was DC 200 Volt, 12 Ampere.The 
density of current was about 109 mA.cm. The experiment ร results were as follows, the 
optimal time for redox reaction was 30 minutes, the decontamination efficiency was about 
98 %  and the surface activity after decontamination was less than 3.7 Bq.cm inwhich was 

within the contamination limit for material reused.



บท นำ

การชำระลางความเปรอะเป ือนทางรังส ี คือ กระบวนการชำระลางสารกัมม ันตรังส ีออกจาก 
ว ัสด ุหรือพ ื้นผิวท ี่ม ีการเปรอะเป ือนทางรังส ี เชน พืนหอง บริเวณปฏิบ ัต ิงาน อุปกรณเครื่องมือตางๆ 
รวมทั้งผ ิวหน ังของผูปฎ ิบ ัต ิงานโดยอาจใชวิธ ีทางกายภาพ และ/หรือทางเคมี

ตามทฤษฎีแลว การชำระลางความเปรอะเ,ป ือนทางรังสี ควรกระทำจนกระทั่งสาร
ก ัมม ันตรังส ีท ี่เปรอะเป ือนบนวัสด ุน ันๆหมดสันไป แตในทางปฏิบ ัต ิเป ็นไปไดยาก เพราะสาร
กัมม ันตรังส ีอาจฝังล ึกจนกระทั้งการทำความสะอาดไดยาก และอาจทำความเส ียหายตอพ ืนผิวท ี่

เปรอะเปือน เป็นตนว่า การทำความสะอาดผิวหนังมากเก ินไป อาจทำใหเก ิดรอยขีดขวน หรือบาด 
แผลบนผิวหนัง ซ ึ่งอาจเป ็นเหตุใหสารกัมม ันตรังส ีเขาส ูรางกายได หรือในกรณีเครื่องมือ อุปกรณ 
ตางๆ ก็เชนเดียวกัน การทำความสะอาด หรือชำระลางความเปรอะเป ือนฯไมถูกวิธ ี อาจทำความ 
เส ียหายตอพื้นผ ิวอ ุปกรณจนไมสามารถนำกลับไปใชงานได ด ังน ันในการปฏิบ ัต ิงานชำระลางความ 
เปรอะเป ือนทางรังส ี จะกระทำเพ ียงลดระดับความเปรอะเป ือนใหอยู่ในระดับความเขมขนที่ยอมรับ 
ได ้ ระด ับความเปรอะเป ือนทางรังส ีท ี่ยอมใหมีไดบนพืนผ ิวใดๆที่กำหนดไว คือ ตนกำเน ิดที่แผ ่ 
ร ังส ีแอลฟามีคา 0.37 เบคเคอเรลต่อตารางเซนติเมตร และ ตนกำเน ิดที่แผรังส ีบ ีตา หรือแกมมามีค ่า
3.7 เบคเคอเรลตอตารางเซนติเมตร ซ ึ่งเป ็นคาที่คำนวณมาจาก Dose Equivalent Limit และปัจจัย 
อื่นๆที่เก ี่ยวของ (ปฐม แหยมเกตุ และ คณะ, 2539)

การตรวจวัดความเปรอะเป ือนทางรังส ีบนพืนผิว แบงเป็น 2 แบบ คือ
1. การตรวจวัดโดยตรง (Direct Method) เป ็นการใชเครื่องวัดรังส ีตรวจวัดความเปรอะเป ือนจากพื้น 
ผ ิวโดยตรง โดยระยะหางระหวางพืนผิวก ับห ัววัด ข ึนกับชนิดของรังส ีท ี่ตรวจวัด ม ีหนวยวัดรังส ี 
เป็น Bq.cm 2 หรืออาจวัดในหนวย Counts/ sec แลวคำนวณเปลี่ยนหนวยดังน ี

C = N/ sE 
เมอ c  = Contamination Level ( Bq.cm )

N = Net Count Rate (counts/sec)
ร = Area of Probe (cm )
E = Efficiency of Detection

2. การตรวจวัดโดยอ้อม (Indirect Method หรือ Smearr Test ) เป ็นการตรวจวัดโดยการนำกระดาษ 
กรอง หรือ กระดาษอื่นๆที่ด ูดซ ับไดดี เขาไปเช็คถ ูบริเวณที่ตองการตรวจสอบ แลวนำชิ้นกระดาษ 
ซ ับน ั้นๆไปวัดความแรงรังส ี การเปรอะเป ือนทางรังส ีคำนวณไดจาก

C = N/sKE 
เมอ c  = Contamination Level ( Bq.cm )



N = Net Count Rate (counts/sec)
ร = Area of Probe (cm )
K = Smear Coefficient หรอ Removal Factor 

( K = ความแรงรังส ีบนวัสดุท ี่เช ็ด/ความแรงรังส ีท ั้งหมดบนพื้นผิวที่เปรอะเป ึอน )
E = Efficiency of Detection

การชำระลางความเปรอะเป ือนทางรังส ีจากพ ืนผิวต่างๆ มีพืนฐานมาจากเทคนิคการทำ 
ความสะอาดทั่วๆไป ซ ึ่งอาจใชวิธ ีการชำระลางตางๆร่วมกับสารเคมี หรือสารชักลางทั่วไป ปัจจุบัน 
ไดม ีการพ ัฒนาดานเทคนิค และวิธ ีการเพ ื่อใหมีประสิทธิภาพในการชำระลางฯส ูงข ึนท ังน ีย ังต ้อง 
คำนึงถึงป ัจจัยอื่นๆ ร่วมดวย เชน อัตราการกัดกร่อนที่ยอมรับได, วิธ ีการชำระลางฯท ี่ไมยุ่งยากซ ับ 
ชอน, ระยะเวลาที่ใช, ความปลอดภัยสำหรับผ ูปฎิบ ัต ิการชำระลางฯ, คาใชจาย และ ปริมาณกาก 
ก ัมม ันตรังส ีท ี่ยอมรับไต ้ ซ ึ่งค ือการควบคุมให ้เก ิดกากกัมม ันตรังส ีนอยท ี่ส ุดเท ่าท ี่จะทำได ( IAEA, 
1985)

วิธี Electropolishing นัน แตกตางจากวิธ ีการชำระลางโดยสามัญทั่วไป โดยวิธ ีน ี้ม ีการใช ้ 
ปฎ ิกริยาไฟฟาเคม ีในการชำระลางความเปรอะเป ึอนทางรังส ี โดยประยุกตจากการใชเชลอิเลค 
โตรไลทในการทำโลหะใหบริส ุทธ มีหลักการดังน ีค ือ ( IAEA, 1983)

ใหชินตัวอยางที่ตองการชำระลางฯเป ึนขัวอาโนด และดานขัวแคโทดตองเป ็นโลหะชนิด 
เด ียวกันกับโลหะที่ต ้องการชำระล้างฯ สารที่เปรอะเป ือนหรือเจ ือปนอยูในโลหะที่ต ้องการชำระ 
ล ้างฯต้องม ีความสามารถในการรีด ิวช หรือ ออกชิไดชแตกตางจากโลหะที่ตองการชำระล้างฯมาก 
พอควร และสารละลายอ ิเลคโตรไลทที่ใช ้ต ้องเป ็นชนิดเด ียวก ับโลหะที่ตองการชำระลางฯ ปฎิกริ 
ยาน ี้จะเก ิดข ึ้นไต้ก ็ตอเม ื่อ ตองผ่านกระแสไฟฟาเขาไปจนกระทั่งเห ็นฟองก็าชเก ิดข ึนท ี่ดานอาโนด 
น ั่นคือเก ิดปฎิกริยาออกซิเดชันเก ิดขึน ส ่วนทางดานแคโทดจะเก ิดปฎิกริยารีด ักช ัน ถาโลหะที่เจือ 
ปนเป ็นตัวร ีด ิวชทดี จะกลายเป ็นไอออนในสารละลาย แตถาเป ็นตัวออกซิไดชท่ด ีจะตกตะกอนที่ 
กนภาชนะ

วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ

วัสดุอุปกรณ และสารเคมี
- อ ุปกรฌจับตัวสะท่อนนิวตรอน (Be-Reflector Handling Tool)
- ภาชนะพลาสติกโพลีเอท ่ท ิลล ีนขนาด 10 ลิตร
- นาฬิกาจับเวลา



- แทงเหลกไรสนิม (Stainless steel, รบร 304)
- ช ุดอ ุปกรณทดสอบความเปรอะเบ ือนที่พ ื้นผ ิว (Smear Test Kit )
- เครื่องวัดรังส ีแกมมาสเปคโตรมิเตอร
- Survey Meter (GM)
- ช ุดอ ุปกรณสำหรับปฎิกริยาไฟฟ ้าเคม ี; Power supply, Electrolytic cell
- สารละลายอิเลคโตรไลทกรด (Acidic Electrolytic Solution)
- สารซักลางชนิดเหลว (Liquid detergent)
- แปรงขัด

วิธีการ
การตรวจวัดความเปรอะเ'ส์อนท่ีพ้ืนผิวของวัสดุ
นำอุปกรณจับต ัวสะทอนนิวตรอนจำนวน 2 ชิน มาทดสอบตรวจวัดความเปรอะเบ ือน 

ในเบืองตน ใชวิธ ีการตรวจวัดโดยตรง โดยใชเครื่องสำรวจความแรงรังส ี (survey meter) วัดคา 
ความเปรอะเบ ือนทางรังส ีท ี่พ ืนผ ิว( Bq.cm 2) และใชวิธี smear test โดยการใชกระดาษกรองเช็ดท ี่ 
พ ืนผิวภายนอกโดยรอบแลวนำกระดาษกรองไปตรวจวัดความแรงรังส ี โดยเครื่องวัดรังส ีแกมมา- 
สเปคโตรมิเตอร

การทดลองชำระล้างความเปรอะเปือนฯโดยการขัดถู และชุ่มแช่ในสารซักล้าง
ทำการทดลองชำระลางอุปกรณโดยวิธีสามัญกอน คือการใชเทคนิคการขัดถู และจุ่ม 

แชในสารซักลางเพื่อชำระลางความเปรอะเบือนทางรังสีที่พื้นผิวของวัสดุ โดยนำอุปกรณดังกลาว 
มาขัด ถู ด้วยแปรง หลายๆครั้ง โดยใชรวมกับเทคนิคการจุ่มแชในสารซักลาง ตรวจวัดความแรง 
รังสีของชินวัสดุทัง 2 ชิน โดยวิธีตรวจวัดโดยตรง และ วิธี smear test ทำซาหลายๆครั้งจนกระทั่ง 
ดวามแรงรังสีคงที่ ไมลดลงอีก บันทึกเป็นคาความแรงรังสีก่อนชำระลางฯโดยวิธี electropolishing 

การทดลองชำระล้างความเปรอะเปือนฯ โดยวิธี Electropolishing 
เมื่ออุปกรณดังกลาวผานกระบวนการชำระลางฯโดยวิธีสามัญแลว และไมสามารถชำระ 

ลางความเปรอะเบือนทางรังสีได ดังนันจึงทดลองใชวิธี electropolishing โดยมีขันตอนดังตอไปนี้ 
คือ

- ช ั่งนำหน ักอ ุปกรณที่เปรอะเบ ือนรังส ี และ บันทึกผล
- เตรียมสารละลาย stainless steel SpH ประมาณ 1 ใชเ'ปีนสาระลายอิเลค 

โตรไลท ปริมาตร 5 ลิตร โดยบรรจุในภาชนะพลาสติกโพลีเอททิลลีน
- ตอวงจรไฟฟาเขากับ electrolytic cell โดยมีแผนเหลกไรสนิม (stainless steel 

plate รบร 304) เป ็นขัวคาโทด และ อ ุปกรณจับตัวสะทอนนิวตรอนที่เปรอะเบ ือนทางรังส ีเป ็นข ั้ว 
อาโนด ตามรูปที่ 1



- ทดลองหาคาความตางศักยที่เหมาะสม ในการเกิดปฎิกริยารีดอกชทสมบูรณ 
โดยใหกระแสไฟฟ้า DC ทดลองที่ความตางศักยไฟฟา 150 - 200 Volt

- ระหวางเกิดปฎิกริยา'รีดอกช วัดอ ุฌภูมิ'ของสารละลายอิเลคโตรไลท ที่เวลา 5 ,
10, 15, 20, 25 และ 30 นาที ตามลำดับ สังเกตการเกิดปฎิกริยาที่สมบูรณ และบันทึกผล

- นำอุปกรฌดังกลาวมาลางดวยนำ เช็ดใหแหง และชั่งนำหนัก
- ทำการทดลอง'ซาอีกครังโดยใช้ อุปกรณจับตัวสะทอนนิวตรอนชิ้นที่ 2

Power Supply DC 200 V

รูปท่ี 1 การตอวงจรไฟฟ้าเข้ากับ Electrolytic Cell

ผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าเกิดปฎิกริยาไฟฟาเคมี ที่ความตางศักยไฟฟ้า 200 โวลท 
กระแส 12 แอมแปร โดยคำนวณความหนาแน่นของกระแสไดเทากับ 109 mA.cm 2 เวลาที่เหมาะ 
สมคือ 30 นาที ประสิทธิภาพในการชำระลางความเปรอะเปือนทางรังสีประมาณ 98 % มีคา DF 
ประมาณ 50-80 และมีคาความแรงรังสีที่พืนผิวอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคือมีความแรงรังสีที่พืนผิว 
น้อยกวา 3.7 เบกเคอเรลตอตารางเซนติเมตร รายละเอียดแสดง,ในตารางดังตอไปนี



ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดความแรงรังสีที่เปรอะเปือนบนพืนผิวของวัสดุจับตัวสะทอน 
นิวตรอนก่อนการชำระลาง

ต ัวอยางอ ุป กรณ  
ช ิน ที่

ตรวจว ัดโดยตรง 

(B q/cm 2)

ตรวจว ัดโดยออม  

(B q/cm 2 )

1 13.88 1.88

2 22.22 3.6

ตารางที่ 2 อุณหภูมิในชวงเวลาที่เกิดปฎิกริยารีดอกซ

เวลา (นาที) อุณหภูมิ (°c)
5 25
10 29
15 36
20 38
25 40
30 43

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพในการชำระล้างความเปรอะเปือนวิธีสามัญและวิธี 
electropolishing

ตัวอยาง ว ิธ ีการชำระลางแบ บ ส าม ัญ ว ิธ ีการชำระลางแบ บ  Electropolishing
ความแรงรังสี ความแรงรังสี % Decon ความแรงรังสี ความแรงรังสี % Decon
กอนชำระฯ หลังชำระฯ Efficiency DF กอนชำระฯ หลังชำระฯ Efficiency DF
(Bq/cm ) (Bq/cm ) (Bq/cm ) (Bq/cm )

1 13.88 13.24 0 1 13.24 0.27 97.96 49
2 22.22 20.54 0 1 20.54 0.27 98.68 76

ตารางที่ 4 นำหนักของวัสดุกอนและหลังชำระลางโดยวิธี Electropolishing
ต ัวอยาง 

ช ิน ท ี่

นำห น ักว ัส ด ุจ ับ ต ัวส ะท อน น ิวตรอ น  (กร ัม)

กอน ชำระลางฯ ห ล ังชำระลาง ฯ นำท น ักท ีห ายไป

1 464.78 464.78 1.62

2 466.51 464.71 1.80



สรุปและวิจารณ

อุปกรณจับตัวสะท้อนนิวตรอนในเครื่องปฏิกรณปรมาณูมักมีการเปรอะเนื้อนทางรังสี 
เนื่องจากอุปกรฌดังกล่าวถูกใชในเครื่องปฎิกรณปรมาณูวิจัย ทำใท้พื้นผิวภายนอกบางสวนอาจถูก 
การแผ่รังสี (irradiation)^ จนทำใหเกิดการเปรอะเปือนทางรังสีแบบ Fixed form ซึ่งยากมากใน 
การชำระลางความเปรอะเนื้อนฯโดยวิธีสามัญทั่วไป

จากการทดลองพบวาการขัด ถู และจุ่มแช่ในสารชำระล้างฯไม่ใท้ผลการชำระล้างฯที่ดี 
สำหรับชิ้นตัวอยางที่นำมาทดลอง เนื่องจากเปึนความเปรอะเนื้อนแบบฝังแน่นในเนื้อวัสดุ การขัดถู 
ทั่วไปจึงไดผลเพียงบางสวน ซึ่งมักทำใหเกิดแรงตึงผิว รวมทังโครงสรางของพืนผิวถูกทำลายลง
ดวย แต่การชำระลางฯโดยวิธี Electropolishing จะรักษาโครงสรางของพื้นผิวไว และทำให้ไมเกิด 
ปัญหาของพืนผิวในภายหลัง จึงแตกต่างจากการชำระลางฯโดยวิธีสามัญ

วิธี Electropolishing สามารถประยุกตใช่สำหรับการชำระลางความเปรอะเนื้อนของสาร 
รังสีชนิด แอลฟา เบตา และแกมมา ออกจากพืนผิวโลหะไดด และสามารถนำไปพัฒนาใช่กับการ 
ชำระความเปรอะเนื้อนทางรังสีภายใน แทงคน้า ทอ(piping) glove-box และ พื้นผิวโลหะตางๆ ท่ี 
ใชในโรงงานนิวเคลียร หรืออุตสาหกรรมนิวเคลียรตางๆ โดยมีความไดเปรียบในเรื่องระยะเวลาที่ 
ใชส้ั'น, มืคา DF ( Decontamination Factor ) สูง, เกิดกากกัมมันตรังสีปริมาณนอย และไมทำลาย 
พืนผิวของวัสดุ อุปกรณนันๆ ทำใหสามารถนำกลับมาใช่ประโยชนไดอีกอยางปลอดภัย เป็นการ 
ประหยัดคาใชจายได้อีกทางหนึ่ง
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