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บทคัดย่อ
อีโบไนตคื์อแผ่นยางทีมี่ปริมาณกำมะถนั 30 เปอร์เซ็นต์เป็นสว่นประกอบและนยิมนำมาใชท้ำเปน็ฉนวน  กำมะถนัมีคุณสมบติั-

ในการใช้เป็นตัววัดปริมาณรังสีโดยอนุภาคเหนี่ยวนำ 32P ที่เกิดจากปฏิกิริยา 32S(n,p)  32Pจะปลดปล่อยอนุภาคเบตาพลังงาน 1.71
เมกะอเิล็กตรอนโวลต ์และคา่ครึง่ชีวิต 14.27 วัน

การศึกษาคร้ังน้ีนำแผ่นกลมอีโบไนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร มาฉายนิวตรอนของ 252Cf ด้วยปริมาณรังสี  2.1 ซีเวิร์ต
หลังจากผ่านการฉายนิวตรอนแล้วทำการตรวจวัดปริมาณอนุภาคเบตาท่ีแพร่กระจายจากแผ่นกลมอีโบไนต์  โดยตรงด้วยหัววัดรังสีแบบ-
ไกเกอร์  โดยทำการวัดจำนวนอนุภาคต่อ 30 นาทีได้จำนวนนับสูงสุด 1200  จากการศึกษาสรุปได้ว่าแผ่นกลมอีโบไนต์มีประโยชน์
ในการนำมาทำเครือ่งวดันวิตรอนเรว็สำหรบัการปอ้งกนัรงัสแีละทำเครือ่งวดัรงัสวีกิฤติ



Criticality Personal Neutron Dosemeter

Using an Ebonite Disc

Abstract

An ebonite is a hard rubber containing 30% of sulphur and has been widely used as insulation materials.  Sulphur
has been also well known as an activation detector. Induced 32P from the reaction of 32S(n,p) 32P emits the  beta particle
with a half-life of 14.27d and  a maximum energy of 1.71 MeV.

In this study, ebonite discs with 50mm in diameter were irradiated to 252Cf neutrons and 2.1 Sv neutron doses were
delivered. After irradiation, beta particles emitted from activated ebonite discs were directly measured with the shielded
end-window GM counter. Measured counts per 30 minutes were up to 1,200 counts. It could be concluded that the
ebonite discs could be useful as a fast neutron dosemeter for radiological protection purposes, principally in criticality
dosimetry.

Keyword :  Neutron dosemeter

Norio TSUJIMURA1, Tadayoshi YOSHIDA1, Takumaro MOMOSE1, Yoshihiro MARUO1, Katsumi O’YANAGI2 and
Bancha OUNPANICH3*

1 Radiation Protection Division, Tokai works, Japan Nuclear Cycle Development Institute
2 Japan Radiation Engineering Co., Ltd.

3 Department of Nuclear Technology, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Thailand
  Tel. 022186774 , email: bancha@mailcity.com



บทนำ

เครือ่งวดันวิตรอนวกิฤตสิว่นบคุคลแบบเขม็ขัดใชส้ำหรบัการตรวจวดัประเมนิปรมิาณนวิตรอนในกรณทีี-่
เกดิอบัุติเหตุร้ายแรงทีไ่ม่คาดคดิขึน้ใน JNC Tokai Works(1)   เครือ่งวัดชนดินีป้ระกอบดว้ยชุดสารรงัสสีำเรจ็-
รูปทีหุ้่มดว้ยกระดาษฟอยล ์ 4 ชุด โดยมชุีดฟอยลท์ีบ่รรจุอินเดยีม (In) ทอง (Au)  ทองแดง (Cu)  และแผน่
กำมะถัน (S)  บรรจุอยู่ภายในสายเข็มขัดโดยอยู่ด้านหน้า หลัง และทั้งสองด้านข้างลำตัวของผู้สวมใส่
ดงัแสดงในรปูที ่ 1

โดยท่ัวไปนิยมสร้างนิวตรอนชนิดเทอร์มอลนิวตรอนและอีพิเทอร์มอลนิวตรอนจากปฏกิิริยาระหว่าง 115 In
(n,γ)  116m In    และ 197Au (n,γ) 198Au อะตอมรังสีเหนี่ยวนำ 115 In และ 197Au จากปฏิกิริยาทั้งสองจะ
ปลดปล่อยรังสีแกมม่าและสามารถตรวจวัดรังสีที่ออกมาได้ง่ายด้วยเครื่องตรวจวัดรังสีแกมม่าสเปคโตรสโกปี

ในทางตรงกนัข้าม 32S (n,p) 32P เป็นปฏิกริิยาทีมี่ขีด จำกดั  โดยมพีลังงานจำกดั  เทา่กบั 3.3 เมกะ-
อิเล็กตรอนโวลต์  และสามารถสร้างนิวตรอนเร็วซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการตรวจวัดรังสีวิกฤติ  ถึงแม้ว่า
อนุภาค 32P สามารถปลดปลอ่ยอนุภาคเบตาทีมี่พลังงานสงูสดุถงึ 1.71 เมกะอเิล็กตรอนโวลต ์และคา่ครึง่ชีวิต-
เท่ากับ 14.27 วัน  แต่ต้องอาศัยขั้นตอนการเตรียม   ในการเปลี่ยนสภาพจาก 32S ไปเป็น 32P ก่อนจึงจะ
สามารถวัด 32P ที่เกิดขึ้นจากแผ่นกำมะถันได้   ขั้นตอนการเตรียมนี้จำเป็นต้องใช้ความพยายามและเวลา-
นาน22ดงัน้ันจึงเกดิการคน้หาวธีิทีจ่ะวัด  32P ให้ง่ายขึ้

รูปที่ 1 แสดงเครื่องวัดนิวตรอนวิกฤติส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย อินเดียม ทอง
ทองแดง และแผ่นกำมะถัน



1.2  หัววัดรังสีไกเกอร์ชนิด End-window

การตรวจวัดหาปริมาณอนุภาคเบตาที่ปลดปล่อยออกจาก 32P  ใช้หัววัดรังสีไกเกอร์ชนิด  End-window
ดงัแสดงในรปูที ่ 3

1. วสัดหุรอืวธีิท่ีใช้

1.1 แผ่นอีโบไนต์
อีโบไนต ์คือ ยางแขง็ทีมี่ปริมาณกำมะถนัเป็นสว่นประกอบถงึ 30 เปอร์เซ็นต์และนิยมนำมาใชท้ำเปน็ฉนวน

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แท่งอีโบไนต์ของบริษัท Shibakei Sozai ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร
และความยาว 1000 มิลลิเมตร นำมาตดัเปน็แผ่นกลมขนาดความหนาตัง้แต่     0.5 มิลลิเมตร ถึง 5 มิลลิเมตร
ดงัแสดงในรปูที ่ 2

รูปที่ 2 แสดงลักษณะทั่วไปภายนอกของแผ่นกลมอีโบไนต์



รูปที่ 3 แสดงระบบการวัดด้วยหัววัดรังสีไกเกอร์

หัววัดไกเกอรท่ี์ใช้มีหน้าตา่งสำหรบัให้รังสผ่ีานเขา้หัววัดขนาดเสน้ผ่านศนูย์กลาง 50 มิลลิเมตร และถูกห่อ-
หุ้มด้วยปลอกตะกัว่เพ่ือกำจัดสญัญาณรบกวน ขนาดความหนาของตะกัว่ 4.2 เซนติเมตร   บริเวณดา้นหนา้ของ-
ปลอกตะกัว่มีช่องสำหรบัวางตวัอย่าง 4 ช่อง แต่ละช่องมีระยะห่างจากหนา้ตา่งของหวัวัดไกเกอร ์ 10   20   30
และ 40 มิลลิเมตร ตามลำดบั  สัญญาณออกจากหวัวัดไกเกอรถู์กสง่ต่อเข้ากบัเครือ่งวัดรังส ี  และ เครือ่งนับเวลา
ของบริษัท Aloka รุ่น 5531M และ 5353M ตามลำดบั



2. การทดลองการฉายรังสีนิวตรอน

2.1 การฉายรังสีนิวตรอน
นำตัวอย่างแผน่กลมอโีบไนตท์ีค่วามหนาแตกตา่งกนั  5 ขนาดคอื 0.5  1.5  2.0  3.0 และ  5.0  มิลลิเมตรไป-

ฉายรงัสนิีวตรอนของ252Cf    โดยแตล่ะขนาดความหนาใชแ้ผ่นกลม อีโบไนต์จำนวน 4 แผ่นประกบ เข้าทีผิ่วของทอ่ส่ง-



ผ่านนวิตรอนของเครือ่งฉายนวิตรอน (the transfer tube of neutron radiator) ดงัแสดงในรปูที ่ 4

เนื่องจากแผ่นกลมอีโบไนต์อยู่ใกล้กับต้นกำเนิดมากทำให้ปริมาณนิวตรอนที่ส่งผ่าน Hp(10) คือค่าปริมาณ-
เฉล่ียบนผิวของแผน่กลมอโีบไนต ์  แล้วนำมาคำนวณในสมการที ่ 1

                           (1)
โดยที่
hp(10) คอืคา่สมัประสทิธิก์ารแปลงปรมิาณสมัพัทธข์องสเปคตรมัเฉล่ียนิวตรอนทีมี่อิทธพิล ต่อปริมาณรงัส-ี

สว่นบุคคล   ซ่ึงมีคา่เทา่กบั 400 pSv.cm2 ตามทีก่ลา่วไวใ้น ISO8529(2)

φ (r) คือฟลักซนิ์วตรอนทีร่ะยะห่าง  r  จากจดุกึง่กลางของแผน่กลมอโีบไนต์
T คือระยะเวลาทีฉ่ายนวิตรอนเทา่กบั 120 นาที

ปริมาณนิวตรอนเฉล่ียท่ีส่งผ่านบริเวณผิวของแผ่นกลม  อีโบไนต์มีค่าเท่ากับ 2.1 ซีเวิร์ต  และปริมาณนิวตรอน-
ท่ีจุดกึง่กลางและขอบของแผน่กลมมค่ีาเทา่กบั 2.8 และ 1.6 ซีเวิร์ตตามลำดบั

นอกจากนั้นค่า  delivered tissue kerma (Ktissue) เฉลี่ยที่ผิวจากการคำนวณในสมการที่ 2 มีค่าเท่ากับ
150 มิลลิเกรย ์  (mGy )

รูปที่ 4 แสดงระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของแผ่นกลมอีโบไนต์กับจุดกึ่งกลางของ
ตน้กำเนดิเทา่กบั 30 มิลลเิมตร



   (2)

โดย ktissue คือตัวแปรการแปลงคา่สเปคตรมัเฉล่ียของนวิตรอนทีมี่อิทธิพลต่อ tissue kerma มีค่าเทา่กบั 28.7
pGy.cm2.  ซ่ึงไดจ้ากการคำนวณคา่จากสเปคตรมั 252Cf และคา่ตวัแปร tissue kerma ของ Caswell(3)

2.2 ผลการทดสองและการวิจารณ์ผลการทดลอง
ทำการตรวจวัดปริมาณนิวตรอนจากแผ่นกลมอีโบไนต์ภายหลังท่ีผ่านการฉายรังสีสองสามช่ัวโมงเพ่ือรอให้ 31Si

และ 37S จากปฏกิิริยาขา้งเคยีงทีเ่กิดขึน้สลายตวัไปหมดกอ่น  จากผลการทดลองพบวา่ระยะหา่งระหวา่งตำแหนง่-
ที่วางแผ่นกลมอีโบไนต์กับหน้าต่างหัววัดที่ให้ประสิทธิภาพการวัดสูงสุดคือ 3 มิลลิเมตร  ให้ค่าประสิทธิภาพการ-
วัดเทยีบกบั natU3O8 เทา่กบั 30 เปอร์เซ็นต์    โดยทำการตรวจวดันาน 30 นาท ีรวมทัง้ตรวจวดัคา่สญัญาณรบกวน-
ก่อนและหลังการตรวจวัดด้วย

ตารางที ่ 2 แสดงผลสรปุค่าทีวั่ดไดแ้ละคา่ทีแ่กก้ารสลายตวัจากการวดัดว้ยหัววัดไกเกอร ์   ค่าความหนาแท-้
จริงของแผ่นกลมอีโบไนต์วัดด้วยเครื่องไมโครมิเตอร์ดิจิตอล



รูปท่ี 5 และ 6 คือกราฟแสดงอตัราการวดัทีอ่นุภาคตอ่ 30 นาทกัีบความหนาของแผน่กลมอโีบไนต์  และ-
ปริมาณการสง่ผ่านอนภุาคเบตาตามทฤษฎ ี (theoretical beta transmission) กับความหนาของแผน่กลมอโีบไนต์
ตามลำดับ    กราฟปริมาณการส่งผ่านอนุภาคเบตาตามทฤษฎีคำนวณมาจากค่าตัวแปร empirical mass
attenuation (µ) ผลการทดลองทีไ่ด้สอดคลอ้งกับผลจากการคำนวณและไมพ่บความแตกตา่งของความหนาทีม่าก-
กวา่ 2 มิลลิเมตร  เน่ืองดว้ยอนุภาคเบตาทีส่ร้างจาก 32P  เกิด ข้ึนทีด้่านหลงัของแผน่อีโบไนตจึ์งถูกลดทอนลงไม-่
สามารถเขา้สู ่ หัววดัได้

3. บทสรปุ
จากการทดลองแสดงวา่สามารถนำใชแ้ผ่นกลมอโีบไนต์มาใชท้ำเป็นอุปกรณต์รวจวัดรังสีวิกฤตส่ิวนบุคคลได้

ดังข้อสนบัสนนุ ต่อไปน้ี
1. อนุภาคเบตาจากการเหนีย่วนำ 32P ในแผ่นกลมอโีบไนต์สามารถตรวจวดัไดง่้ายดว้ยหัววัด ไกเกอรโ์ดย-

ไม่ต้องมีข้ันตอนการเตรยีมเป็นพิเศษกอ่นการตรวจวดั โดยทัว่ไปหัววัดไกเกอรนิ์ยมใช้ในการวดัตัวอย่างทีเ่ป็นฝุ่น-
และปนเป้ือน

2. อีโบไนต์ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุทำฉนวนอย่างแพร่หลายจึงสามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก
3. ประสทิธิภาพการวดัเพยีงพอทีจ่ะสามารถตรวจวดั ปริมาณ 2 ซีเวิร์ต

รูปที่ 5 แสดงอัตราปริมาณการวัดรังสีเบตาจากอีโบไนต์ที่ความหนาต่างกัน(จากการทดลอง)

รปูที ่ 6  แสดงอตัราปรมิาณการวดัรงัสเีบตาจากอโีบไนตท์ีค่วามหนาตา่งๆกนั(การคำนวณ)



เนื่องจากขนาดที่บางและเล็กของแผ่นกลมอีโบไนต์จึงสามารถติดไว้ในเสื้อผ้าเพื่อควบคุมปริมาณรังสี-
เป็นระบบเตือนภัยส่วนบุคคลได้
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