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การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียม-238 ยูเรเนียม-235 
และยูเรเนียม-234 ด้วยแอลฟาสเปคโตรมเตอร์
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บทคัดย่อ

ได้ทำการทดลองวิเคราะห ์หาปริมาณยูเรเน ียม-238 ย ูเรเน ียม-235 และยูเรเน ียม-234 ในตัว 
อย่างตะกอนดินซ ึ่งใช ้ ย ูเรเน ียม-232 เป ็นเทรเชอร์ โดยนำต ัวอย่างมาเต ิมเทรเชอร์แล ้วย ่อยด ้วยกรด 
ไนตริกเข้มข้น กรดไฮโดรคลอริกเข ้มข ้น และกรดไฮโดรฟลูออริกเข ้มข ้นตามลำดับ นำสารละลาย 
ท ี่ได ้มาสก ัดยูเรเน ียมออกด้วยไตรบ ิวฑ ิลฟอสเฟตในคาร์บอนเตฑตระคลอไรด ์ และสกัดกลับด้วย 
กรดไฮโดรคลอริกเจ ือจาง นำสารละลายไปทำอิเล ็คโตรด ิโพช ิช ั่นเพ ื่อแยกยูเรเน ียมออกมา แล้วนำ 
ไป ว ัดร ังส ีแอลฟ าด ้วยเคร ื่องแอลฟ าส เป คโตรม ิเตอร ์ ได ้ทำการทดลองหาค ่าผลได ้ทางเคม ีของ
การทำอ ิเล ็คโตรดิโพซิช ั่นซ ึ่งม ีค ่า 99.02 เปอร์เซนต์ และได้ตรวจสอบความถูกต้องและความแม่นยำ 
ของวิธ ีว ิเคราะห ์ก ับสารมาตรฐาน IAEA-300 และ SRM-4350 พบว่าม ีค ่าคลาดเคลื่อนเฉลี่ยประมาณ
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ABSTRACT

The uranium isotope, i.e., uranium-238, uranium-235 and uranium-234 in sediments have 
been analysed using Uranium-232 as tracer. The samples were digested in conc. nitric acid, conc. 
hydrochloric acid and conc. hydrofluoric acid, respectively. Uranium were then extracted into 
TBP in CC14 back extracting by dilute HC1. Then uranium was separated by electrodeposition and 
subsequent a-radiation o f each isotopes were measured by a-spectrometry. Chemical yield o f the 
electrodeposition was found to be 99.02%. The accuracy and precision were checked by using 
Standard reference material IAEA-300 and SRM-4350. The average diviation coefficient is about 
4.05%



บทนำ

ป ิจจ ุบ ันความต ้องการในด้านพลังงานของประเทศต่าง  ๆ ท ั่วโลกน ับวันยิ่งส ูงข ึ้น ในขณะเดียว 
ก ันแหล่งเช ือเพลิงธรรมชาต ิ เช่น ถ ่านห ินและนั้าม ันน ั้นลดลงตามลำดับ ด ้วยเหตุน ี้จ ึงทำให ้ย ูเรเน ียม 
ม ีบ ท บ าทสำค ัญ ย ิ่งใน ด ้าน ว ัสด ุเช ือ เพ ล ิงปรมาณ ูท ี่จะน ำมาใช ้แทนเช ือ เพ ล ิงธรรมชาต ิ ย ูเรเน ียมใน 
ธรรมชาติม ีอยู่ 3 ไอโซโทปคือ0 ,ย ูเรเน ียม-238 มี 99.28 เปอร์เซนต์ ย ูเรเน ียม-235 มี 0.71 เปอร์เซนต์ 
และยูเรเน ียม-234 มี 0.0054 เปอร์เซนต์ ซ ึ่งม ีค ่าครึ่งช ีว ิต 4 .468x l09, 7.038x10s และ 2.445x10s ปี 
ตามลำดับ ยูเรเน ียมทั้ง 3 ไอโซโทปนี้ให ้ร ังส ีแอลฟาท ี่พล ังงาน 4196, 4396 และ 4775.8 keV ตาม 
ลำดับ อ ัตตราส ่วนของความแรงร ังส ีแอลฟาของย ูเรเน ียมแต ่ละไอโซโทปม ีค ่าคงท ี่ค ือ  ยูเรเน ียม- 
234ต ่อย ูเรเน ียม-238 ม ีค ่าเท ่ากับ 1 ส ่วนยูเรเน ียม-235ต ่อยูเรเน ียม-238 ม ีค ่าเท ่ากับ 0.046 ยูเรเน ียม- 
235 เป ็นไอโซโทปที่แตกตัวได้ (fissile isotope) ใช ้เป ็นเช ื้อเพล ิงน ิวเคล ียร ์ในเคร ื่องปฏ ิกรณ ์ ส่วน 
ย ูเรเน ียม-238 จัดเป ็นไอโซโทปด้นกำเน ิด (fertile isotope) ซ ึ่งจะเปล ี่ยนเป ็นไอโซโทปที่แตกตัวได ้ 
ห ล ังจากจ ับน ิวตรอนแล ้ว เม ื่อย ูเรเน ียม-238 จ ับน ิวตรอนแล ้วจะสลายให ้ร ังส ีฌต ้า แล้วได้พลูโต 
เน ียม-239 ซ ึ่งเป ็น ไอโซโทปท ี่แตกต ัวได ้ และนำไปใช้ทำเช ื้อเพลิงใน เครื่องปฏิกรณ ์ชน ิด Fast 
Breeder ได้

ข ้อม ูลของปร ิมาณ ย ูเรเน ียมแต ่ละไอโซโทป ในต ัวอย่างแต ่ละชน ิดเม ื่อนำมาเปรียบเท ียบก ับ 
ปริมาณไอโซโทปของยูเรเน ียมท ี่ม ีในธรรมชาต ิ ทำให ้สามารถทราบได้ว ่าต ัวอย่างชนิดน ันเป ีนชน ิด 
ทมยูเรเนยม-235เข ้มข ้ม(enriched uranium) หรอถูกทำให ้เจอจาง(depleted uranium) จะได้นำไปใช ้ 
ให ้เหมาะสมกับชน ิดของงานต่อไป ซ ึ่งในการวิเคราะห ์หาปริมาณยูเรเน ียมแบบแยกไอโซ 
โทปนั้น อาจใช้เครื่อง แมสสเปคโตรกราฟ(Mass Spectrograph) ซ ึ่งม ีราคาแพง หรือการวิเคราะห ์ 
โดยเทคนิคน ิวตรอนแอคติเวช ั่น (Neutron Activation Annalysis) ท ี่ต ้องอาศ ัยเครื่องปฏิกรณ ์ปรมาณ ู 
ว ัดร ังส ีแกมมาด ้วยเคร ื่องแกมมาสเปคโตรม ิเตอร ์ และการวัดรังส ีแอลฟาด้วยเครื่องแอลฟาสเปคโต 
รม ิเตอร ์ สำห ร ับการว ัดร ังส ีด ้วยเคร ื่องแอลฟาสเปคโตรม ิเตอร ์น ั้นม ีเทคน ิคใน การเตร ียมต ัวอย ่าง 
หลายวิธเช ่นแ) direct evaporation, electrodeposition, vacuum evaporation, direct precipitation และ 
electrospraying ซ ึ่งในการทดลองน ี้ได ้ทำการพ ัฒนาวิธ ีว ิเคราะห ์ปริมาณไอโซโทปของย ูเรเน ียม-238 
ย ูเร เน ีย ม -235 แ ล ะ ย ูเร เน ีย ม -2 3 4 ใ น ต ัว อ ย ่า ง ต ะ ก อ น ด ิน  โ ด ย เท ค น ิค อ ิ เล ็ค โ ต ร ต ิ โ พ ซ ิช ั่น  
(electrodeposition)<4) ใช ้ย ูเรเน ียม-232 เป ีนเทรเซอร์(tracer) และวัดรังส ีแอลฟาด้วยแอลฟาสเปคโต 
รม ิเตอร์ โดยได ้ศ ึกษาหาประส ิทธิภาพของห ัวว ัดร ังส ี ๓หาค่าผลได้ทางเคมีจากการทำอ ิเล ็คโตรติโพ 
สิช ั่น ศ ึกษาห าความถ ูกต ้องและความแม ่น ยำของว ิธ ีว ิเคราะห ์ก ับสารมาตรฐาน  และวิเคราะห ์หา 
ปริมาณของยูเรเน ียม-238 ย ูเรเน ียม-235 และยูเรเน ียม-234 ในสารตัวอย่าง



วัสลุอ ุปกรณ์และวิธ ีการ

ว ัส ด ุแ ล ะอ ุป ก รณ ์ท ี่ใช ้ใน ก ารท ด ล อ ง ประกอบด ้วย ช ุด อ ิเล ึค โต รด ิโพ ช ิช ั่น เซ ล ส ำห ร ับ  
เพลท (p la te ^  เรเน ียมโดยม ีแผ ่นสเตนเลสขนาดเส ันผ ่าศ ูนย ์กลาง 1 น ิวเป ีนขั้วแคโทด ส่วนขั้ว
แอโนดเป ีนลวดพลาติน ั่มขนาด 1 มิลลิเมตร ใช ้ DC Power Supply, Model 35-3A SN 02 เป ีนตัวให ้ 
กระแสไฟฟ ้า เคร ื่องม ือท ี่ใช ้ว ัคอน ุภาคแอลฟ าค ือแอลฟ าสเป คโตรม ิเตอร ์ชน ิด เซอเฟ สแบ ร ิเออร ์ 
(active area 450-mm2) ของ ORTEC, Model No. Bu -020-450-AS ชนิด 8 หัววัด ใช้สารละลาย 
ย ูเรเน ียม-232 (เข้มข้น 9.9989424 dpm/ml) เป ็นเทรเซอร์ ใช ้สารมาตรฐาน IAEA-300 (Baltic Sea 
Sediment) และสารมาตรฐาน SRM-4353 (Rocky Flats Soil N o .l) เป ็นตัวตรวจสอบความถูกต้อง 
และความแม่นยำ นอกจากน ั้นเป ีนสารเคมีชน ิด analytical grade ท ี่ใช ้ท ั่วไปในห้องทดลอง

ว ิธ ีการทดลอง
1. การศ ึกษาหาประส ิทธ ิภาพ(E ffic ien cy^องหัววัดรังส ี

หยดสารละลาย TEG ปริมาณ 5 ไมโครลิตร และสารละลายเทรเชอร์ย ูเรเน ียม-232 ปริมาณ 
100 ไมโครลิตร(0.99989424 dpm) ลงบนแผ่นสเตนเลส นำไประเหยด้วยหลอดไฟให ้แห ้ง นำ

ไปเผาด้วยตะเก ียงบ ุนเสนจนร้อนแดง หลังจาก'น ั้นนำไปวัดรังส ีแอลฟา คำนวณค่าจำนวนนับต ่อ
เวลา (count per minute = cpm) เพ ื่อนำไปคำนวณหาประส ิทธิภาพของห ัววัคร ังส ีแต ่ละหัววัดจาก 
สูตร

efficiency = ( cpm / dpm ) X 100
2. การศ ึกษาหาค ่าผลได ้ทางเคม ี(Chemical yield)flากการทำอิเล ีคโตรดิโพซิช ั่น

นำสารละลายเทรเซอร์ย ูเรเน ียม-232 จำนวน 250 ไมโครลิตรใส ่ในบีกเกอร์ ระเหยแห้ง เติม 
สารละลายสารละลายกรดซ ัลy|ริก pH=2 ลงไป 5 มิลลิลิตร อุ่นให ้ละลาย นำมาถ่ายใส่ภาชนะสำ 
หรับทำอิเล ีคโตรดิโพซิช ั่น แล้วเต ิมสารละลายกรดซัลฟ ูร ิก pH =2 ลงไปอีก 20 มิลลิลิตร ใช้กระแส 
ไฟฟ้า 1.2 แอมแปร์ เป ็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นเต ิมสารละลาย แอมโมเนีย (1:1) 1 มิลลิลิตร 
นำตัวอย่างออกมาล้างด ้วยน ํ้ากล ั่น และอซิโตน นำไปเผา จากน ั้นจึงนำไปวัครังส ีแอลฟา คำนวณค่า 
จำนวนนับต่อเวลา เพ ื่อนำไปคำนวณหาปริมาณ(d p m ^ องยูเรเน ียม-232 ที่เพลท ได้ จากสูตร

dpm = ( cpm / efficiency ) X 100 
จากน ั้น จ ึงน ำค ่าย ูเรเน ียม-232 ท ี่คำนวณ ได ้ไปเปร ียบเท ียบก ับปร ิมาณ ย ูเรเน ียม-232ที่ใส ่ลงไปก่อน 
การทำอิเล ีคโตรดิโพซิช ั่น เพ ื่อหาค่าผลได้ทางเคมี



3. การส ืกษาหาความถ ูกต ้องและความแม ่นยำของวิธ ีว ิเคราะห ์
3.1 การย่อยตัวอย่าง
ชั่งสารมาตรฐาน IAEA-300 ประมาณ 3 กรัม เต ิมกรดไนตริกเข ้มข้น 30 มิลลิลิตร อุ่นบนเตา 

ไฟฟ้า 24 ช ั่วโมงจนแห้งสน ิท เต ิมกรดไฮโดรคลอริกเข ้มข ้น 20 มิลลิลิตร อุ่น 12 ช ั่วโมงจนแห้ง เติม 
กรดไฮโดรฟลูออริกเข ้มข ้น 20 มิลลิลิตร ระเหยแห้งทำช ํ่า 2 ครั้ง เต ิมกรดไนตริกเข ้มข้น 20 
มิลลิลิตร ระเหยแห้ง เต ิมกรดไนตริก (3:11) 1 0 มิลลิลิตร อุ่นให ้ละลาย นำไปสกัดแยกยูเรเน ียม

3.2 การสกัดย ูเรเน ียมออกจากสารตัวอย่าง
นำสารละลายต ัวอย่างมาเต ิมสารละลายโซเด ียมไนเตรต 15 มิลลิลิตร เต ิมสารละลาย 

อลูม ิเน ียมไนเตรท 10 มิลลิลิตร สกัดด ้วยไตรบิวท ิลฟอสเฟตในคาร์บอนเตตราคลอไรด ์(1:9)
ครังละ 10 มิลลิลิตร จำนวน 3 ครัง นำสารอินทรีย ์ท ี่ได ้ท ัง 3 ครังมารวมกัน แล้วเต ิมสารละลาย 
โซเดียมไนเตรท 20 มิลลิลิตร สกัดแยกทิ้งช ั้นสารละลาย ส ่วนชั้นสารอินทรีย ์นำมาเต ิมกรดไฮโดร 
คลอริก (1 :1 )สก ัดแยกทิ้งช ั้นสารละลาย เก ็บชั้นสารอินทรีย ์ไว ้

นำช ั้นสารอ ินทรีย ์ท ี่ได ้มาสก ัดกล ับ( s tn p ^ วยกรดไฮโดรคลอริก (1:11) ครั้งละ 10 มิลลิลิตร 
จำนวน 3 ครั้ง นำชั้นสารละลายท ี่ได ้ท ั้ง 3 ครั้งรวมกัน ระเหยแห ้งเต ิมสารละลายกรดชัลฟ ูร ิก pH=2 
ลงไป 5 มิลลิลิตร อ ุ่นให ้ละลาย นำไปทำอิเล ็คโตรติโพซิช ั่น เช ่นเค ียวกับ ข้อ 2 จากน ั้นจึงนำไปวัด 
ร ังส ีแอลฟาของยูเรเน ียม-238 ย ูเรเน ียม-235 และยูเรเน ียม-234 ท ี่พลังงาน 4.196, 4.401 และ 
4.774 keV ตามลำดับ คำนวณหาปริมาณของยูเรเน ียม-238 ย ูเรเน ียม-235 และ ย ูเรเน ียม-234 
เท ียบก ับค ่ามาตรฐานท ี่กำหนดไว้

ทำการทดลองกับสารมาตรฐาน IAEA-300 และ SRM-4353 ซํ่า 3 ครั้ง เพ ื่อคำนวนหาค่า 
ความถูกต้องและความแม่นยำ

4. การว ิเคราะห ์หาอ ัตราส ่วนของยูเรเน ียมในสารตัวอย่าง
ใช ้ต ัวอย ่างตะกอนดินซ ึ่งเก ็บจากใต ้ทะเลบริเวณอ ่าวไทยมาทำการย่อย และสกัดยูเรเน ียม

ออกมาเช ่นเด ียวก ับการทดลองข้อ 3 หลังจากนั้นนำไปทำอิเล ็คโตรดิโพชิช ั่น แล ้วนำไปวัดรังส ี
แอลฟ าของย ูเร เน ียมท ั้ง  3 ไอโซโทป จากน ั้น จ ึงน ำไปคำน วณ หาปร ิมาณ ของย ูเรเน ียม-238 
ย ูเรเน ียม-235 และ ย ูเรเน ียม-234 ท ี่ม ีในตัวอย่าง

ทำการทดลองๆท 3 ครั้งในแต่ละตัวอย่าง



ผลการศึกษาวิจัย

ตารางที่ 1 ผลการทดลองหาค่า Efficiency และ Chemical yield

หัววัด Efficiency (%) Chemical yield (%)
1 25.92 99.44
2 19.62 98.94
3 23.48 98.54
4 20.94 99.20
5 22.54 98.72
6 26.14 99.29

Average 99.02 ±_0.35

ตารางที่ 2 ผลการทดลองหาค่าความถูกต้องและความแม่นยำ

ครังที ข -238 (Bq/g) ข -234 (Bq/g) ข -235 (Bq/g)
IAEA300 SRM4353 IAEA300 SRM4353 IAEA300 SRM4353

1 0.06333 0.03927 0.06615 0.04277 0.00244 0.00221
2 0.06231 0.03587 0.07184 0.03751 0.00281 0.00185
3 0.06024 0.03734 0.06650 0.04055 0.00259 0.00204

Average 0.06196 0.03749 0.06816 0.04011 0.00261 0.00203
±0.0016 ±0.0017 ±0.0013 ±0.0024 ±0.00019 ±0.00018

RSD(%) 2.58 4.54 4.55 5.98 7.28 8.87
Reported 0.0647 0.0386 0.0690 0.0391 0.00275 0.0019
Error(%) 4.23 2.88 1.22 2.58 6.55 6.84

RSD = Relative Standard Diviation



ตารางที่ 3 ผลการสกัดแยกไอโซโทปของยูเรเน ียมในตัวอย่างตะกอนดิน

ตัวอย่าง บ-238 (Bq/g) บ-234 (Bq/g) บ-235 (Bq/g)
1 0.0251436 0.0261007 0.0011202

0.0270079 0.0274051 0.0012059
0.0248020 0.0250821 0.0009953

average 0.02565±0.0012 0.02620±0.0012 0.00111+0.0001
2 0.0304905 0.0314205 0.0012733

0.0326578 0.0341638 0.0017730
0.0312872 0.0336970 0.0018056

average 0.03148+0.0011 0.03309+0.0015 0.00172+0.0001
3 0.0235757 0.0245461 0.0008976

0.0216211 0.0222148 0.0009039
0.0208645 0.0232848 0.0009105

average 0.02202±0.0014 0.02335+0.0012 0.00090±0.00001

สเปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า ข ้อสำค ัญสำหรับต ัวอย ่างท ี่จะนำไปวัดด ้วยแอลฟาสเปคโตรมิเตอร์ คือ 
การเพลทยูเรเน ียมบนแผ่นสเตนเลสควรเร ียบและบาง เพ ื่อให้ได้ค ่า สเปคตรัมท ี่ม ีค ่า reso lution  ดี 
ด ัง'น ั้นควรสกัดแยกยูเรเน ียมออกจากตัวอย่างให ้บริส ุทธิกอนจึงนำไปทำอิเล ็คโตรดิโพชิช ั่น และ
ขณ ะท ี่ทำอ ิเล ็คโตรด ิโพซ ิช ั่นน ันต ้องควบค ุมกระแสไฟฟ ้าให ้สม ํ่าเสมอ ม ิฉะน ั้นจะทำให ้การเพลท 
ของย ูเรเน ียมบนแผ่นสเตนเลสไม ่สมยูรณ ์ทำให ้เก ิดความผิดพลาดได ้

จากการศ ึกษาหาประสิทธ ิภาพของห ัวว ัดร ังส ีและหาค ่าผลได้ทางเคม ี พบว่าประสิทธิภาพ 
ของห ัววัดร ังส ีอยู่ในช่วง 19.62-26.14 เปอร์เซนต์ ส ่วนผลได้ทางเคมีที่ได้จากการทำ อ ิเล ็คโตรดิโพซิ 
ชั่น ม ีค ่าส ูงถ ึง 99.02 เปอร์เซนต ์ ในการศ ึกษาหาความถูกต ้องและความแม่นยำของวิธ ีว ิเคราะห ์ 
โดยการศึกษากับสารมาตรฐานชำ 3 ครังพบว่าม ีค ่าความผิดพลาดอยู่ในช่วง 1.22-6.84 เปอร์เซนต์ 
สำหรับยูเรเน ียม-235 ในต ัวอย่างน ันเน ื่องจากมีปริมาณ'น ้อยมากจึงทำให ้ม ีค ่าผ ิดพลาดสูง และพบว่า 
มีค่า relative standard  d iv iation  อยู่ในช่วง 2.58-8.87 เปอร์เซนต์ เม ื่อนำวิธ ีการทดลองที่ได ้ศ ึกษาไป 
ท ำการส ก ัดแยกไอโซ โท ป ของย ูเร เน ียมใน ต ัวอย ่างตะกอน ด ิน  พ บ ว ่าส าม ารถแยกย ูเร เน ียม -238



ยูเรเน ียม-235 และ ย ูเรเน ียม-234 ออกมาได้ และได้ทำการทดลองซํ้า 3 ครั้งในแต่ละต ัวอย่าง ซึ่ง
ได ้ผลใกล้เค ียงก ัน ด ังผลการทดลองในตารางท ี่ 3
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