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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุกาบังอนุภาคนิวตรอน โดยใช้วสั ดุพอลิเอทิลีนมวลโมเลกุลสูง (Ultrahigh-molecular-weight polyethylene; UHMWPE) ที่ มีอะตอมไฮโดรเจนปริ มาณที่ สูง และสมบัติเชิ งกลที่ ดี นอกจากนี้
สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการกาบังอนุภาคนิ วตรอนให้กบั วัสดุ UHMWPE โดยการเติมสารตัวเติมซาแมเรี ยมออกไซด์
(Sm2O3) ที่มีค่าภาคตัดขวางกับอนุภาคนิวตรอนที่สูง ที่ปริ มาณ 0 - 50 %wt ผลการวิจยั พบว่า การผสมด้วยกระบวนการ
อัดรี ดวัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE/Sm2O3 และขึ้นรู ปร้อนระบบแรงดัน ส่ งผลทาให้วสั ดุเชิ งประกอบมีสมบัติเชิงกล
โดยรวมสูงกว่าการอัดขึ้นรู ปร้อนด้วยระบบแรงดันเพียงอย่างเดียว และพบว่าการเติม Sm2O3 ไม่มีผลต่อสมบัติดา้ นความ
ต้านทานแรงดึ งมากนัก แต่เปอร์ เซ็นต์การยืดตัวของวัสดุ และความเหนี ยว มีแนวโน้มลดลงตามปริ มาณสารตัวเติ ม
Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น และพบว่าการเพิ่มปริ มาณสารตัวเติม Sm2O3 และความหนาชิ้นงานที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลทาให้มีสมบัติการ
กาบังอนุ ภาคนิ วตรอนของวัสดุ เชิ งประกอบสามารถลดทอนอนุ ภาคนิ วตรอนได้สูงที่ สุดที่ ปริ มาณการเติ ม Sm2O3
50%wt ที่ความหนา 25 mm
ABSTRACT
This work aimed to develop a neutron-shielding material using Ultra-high-molecular-weight polyethylene
(UHMWPE) that has high hydrogen contents and excellent mechanical properties. Furthermore, in order to improve
neutron-shielding properties, Sm2O3, which has high neutron absorption cross section was added to UHMWPE with
contents varied from 0 – 50 %wt. Results showed that the process with extrusion and compression molding gave the
UHMWPE/Sm2O3 composites higher mechanical properties than the process with only compression molding. In
particular, the addition of Sm2O3 to UHMWPE did not significantly change tensile modulus but decrease elongation at
break and toughness, while the increase in Sm2O3 content to 50%wt with the sample thickness of 25 mm had the highest
neutron-shielding properties.
คาสาคัญ: วัสดุกาบังอนุภาคนิวตรอน ซาแมเรี ยมออกไซด์ พอลิเอทิลีน
Keywords: Neutron-shielding material, Samarium oxide, Polyethylene
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บทนา
ในปั จจุ บนั ได้มีการนาอนุ ภาคนิ วตรอนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างแพร่ หลาย ทั้งทางด้านการแพทย์ ด้าน
การเกษตร และด้านอุตสาหกรรม เช่น การถ่ายภาพด้วยอนุภาคนิวตรอน (Hawkesworth, 1977) และการรักษาโรคมะเร็ งโดย
การบาบัดด้วยการจับยึดนิ วตรอน (Boron Neutron Capture Therapy; BNCT) (Barth et al., 1992) เป็ นต้น เนื่ องจากอนุ ภาค
นิ วตรอนซึ่ งมีมวลประมาณ 1.0087 amu เป็ นอนุภาคที่ไม่มีประจุ ทาให้ไม่เกิดแรงในสนามไฟฟ้ าหรื อสนามแม่เหล็ก ทาให้
อนุภาคนิวตรอนมีความสามารถในการเคลื่อนที่ผา่ นตัวกลางต่างๆ ได้ดีกว่ารังสี ชนิดอื่น นอกจากนี้ อนุภาคนิวตรอนสามารถ
เข้าทาอันตรกิ ริยากับนิ วเคลียสของเซลล์ในร่ างกายได้โดยตรง ที่ อาจก่อให้เกิ ดอันตรายอย่างมากต่อร่ างกายของผูร้ ับ โดย
อันตรายจากการได้รับอนุภาคนิวตรอนเมื่อเปรี ยบเทียบกับรังสี ก่อไอออนชนิดอื่นสามารถพิจารณาได้จากค่าตัวประกอบถ่วง
น้ าหนักตามชนิดของรังสี (Radiation weighting factor) (Valentin, 2003) ซึ่ งอนุภาคนิวตรอนมีค่าอยูร่ ะหว่าง 5-20 ซึ่ งมีค่าสูง
กว่ารังสี ก่อไอออนประเภทอื่น ดังนั้น การใช้งานและป้ องกันอันตรายจากอนุภาคนิวตรอนจึงเป็ นเรื่ องสาคัญต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทางด้านรังสี ซึ่ งวิธีการป้ องกันอันตรายจากรังสี ตามหลักการของ ALARA (As Low As Reasonably Achievable) นอกจาก
การใช้เวลาทางานกับรังสี ให้นอ้ ยที่สุด และอยูห่ ่ างจากต้นกาเนิ ดรังสี มากที่สุดแล้ว การใช้วสั ดุกาบังรังสี ที่มีประสิ ทธิ ภาพมี
ความสาคัญอย่างยิ่งในกรณี ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีความจาเป็ นต้องทางานใกล้กบั ต้นกาเนิ ดรังสี เป็ นระยะเวลานาน ซึ่ งโดยทัว่ ไป
วัสดุที่นิยมใช้ในการกาบังอนุภาคนิ วตรอนเป็ นวัสดุที่ประกอบไปด้วยธาตุไฮโดรเจนในอัตราส่ วนสู ง เช่น พาราฟิ น น้ า ยาง
ไม้ หรื อพอลิเอทิลีน (PE) ทั้งนี้ เนื่องจากธาตุไฮโดรเจนสามารถเกิดอันตรกิริยาการชนแบบยืดหยุน่ กับอนุภาคนิ วตรอนได้ดี
อนุ ภาคนิ วตรอนสามารถถ่ายเทพลังงานให้กบั อะตอมของไฮโดรเจนในอัตราที่สูง ส่ งผลทาให้ความเร็ วและพลังงานของ
อนุภาคนิวตรอนลดลงอย่างรวดเร็ ว (Cember, 2000)
จากงานวิจยั ที่ ผ่านมา ได้มีการนาพอลิเมอร์ ชนิ ดพอลิเอทิลีน (Polyethylene; PE) เป็ นวัสดุสาหรับหน่วงหรื อ
ลดพลังงานของอนุภาคนิ วตรอน (Mari-Hakimabad et al., 2008) หรื อนาพอลิเอทิลีนชนิ ดความหนาแน่นมวลโมเลกุล
สูง (High-density polyethylene; HDPE) เป็ นวัสดุในการกาบังอนุภาคนิ วตรอน (Shin et al., 2014) แต่ท้ งั นี้พบว่า การใช้
PE หรื อ HDPE นั้น จาเป็ นต้องใช้วสั ดุที่มีความหนามากกว่า 40 เซนติเมตร จึงจะสามารถกาบังอนุภาคนิวตรอนได้อย่าง
มี ประสิ ทธิ ภาพ (Mari-Hakimabad et al., 2008) ซึ่ งความหนาของวัสดุที่มากนี้ อาจไม่เหมาะต่อการนาไปใช้งานจริ ง
ดังนั้นเพื่อเป็ นการกาบังอนุภาคนิวตรอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ และการลดความหนาของวัสดุกาบังอนุภาคนิวตรอน จึงมี
การเติมสารตัวเติมที่มีค่าภาคตัดขวางกับอนุภาคนิ วตรอน (Neutron cross-section) ที่ สูง เช่น โบรอนออกไซด์ (B2O3)
(Özdemir et al., 2017) หรื อซาแมเรี ยมออกไซด์ (Sm2O3) (Wang et al., 2015) ในวัสดุกาบังอนุภาคนิวตรอน
โดยในงานวิจัย นี้ คณะผูว้ ิจัยฯ มี ความสนใจศึ กษาและพัฒนาวัสดุ กาบังอนุ ภาคนิ วตรอนจากพอลิ เอทิ ลีน
ประเภท Ultra–high–molecular–weight polyethylene (UHMWPE) ซึ่งเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีน้ าหนักมวล
โมเลกุลสูงประมาณ 3.5 ล้านกรัมต่อโมล และมีสมบัติเด่นหลายประการ เช่น มีความแข็งแรงสูง ต้านทานการสึ กหรอที่
ดี สัมประสิ ทธิ์ แรงเสี ยดทานที่ต่า ทนทานการกัดกร่ อนต่อสารเคมีได้ดี และมีความเป็ นฉนวนไฟฟ้ าสู ง (Kurtz, 2004)
และเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการกาบังอนุ ภาคนิ วตรอนให้กับ UHMWPE ได้มีการเติ มสารตัวเติ ม Sm2O3 ที่ มี
องค์ประกอบ Sm ซึ่ งเป็ นธาตุที่มีค่าภาคตัดขวางกับอนุ ภาคนิ วตรอนที่สูง (ประมาณ 5922.56 barn) (NIST, 2017) แต่
กระบวนการขึ้นรู ปวัสดุ UHMWPE ทาได้ค่อนข้างจากัด ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั ฯ มีความสนใจถึงกระบวนการขึ้นรู ปที่ทาให้
สารตัวเติ ม Sm2O3 กระจายตัวใน UHMWPE ได้ดี โดยการกระจายตัวของ Sm2O3 จะส่ ง ผลต่ อ สมบัติ เ ชิ ง กล และ
ประสิ ทธิ ภาพการกาบังอนุภาคนิ วตรอนของวัสดุเชิงประกอบ โดยคาดหวังว่างานวิจยั นี้ อาจจะเป็ นทางเลือกใหม่ การ
นาไปใช้งานวัสดุกาบังรังสี ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานที่มีการใช้รังสี เช่น โรงพยาบาล ศูนย์วิจยั นิ วเคลียร์
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สถาบันการศึกษาต่างๆ และเป็ นการลดการนาเข้าวัสดุกาบังรังสี จากต่างประเทศ ที่มีราคาค่อนข้างสูง เป็ นการนาความรู ้
ด้านวัสดุศาสตร์ไปใช้ในงานทางด้านรังสี เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษากระบวนการขึ้นรู ป และปริ มาณของสารตัวเติม Sm2O3 ในวัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE ที่ มีต่อ
สมบัติเชิงกล และสมบัติการกาบังอนุภาคนิวตรอน
2. เพื่อศึ กษาผลของความหนาของแผ่นวัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่ มีต่อสมบัติการกาบังอนุ ภาค
นิวตรอน
วิธีการวิจยั
การศึกษากระบวนการเตรียมวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ดังนี้
- วิธีที่ 1: กระบวนการอัดขึ้นรู ปร้อนระบบแรงดัน (Compression molding): โดยทาการผสมสารตัวเติม Sm2O3
ที่ปริ มาณ 50%wt กับผง UHMWPE ด้วยเครื่ องปั่ นผสมความเร็ วสูง (High speed mixer) เป็ นเวลา 1 นาที และทาการขึ้น
รู ปวัสดุเชิงประกอบในแม่พิมพ์ ด้วยเครื่ องอัดขึ้นรู ปร้อนระบบแรงดัน ที่อุณหภูมิ 185°C แรงดันปิ ดแม่พิมพ์ 150 kg/cm2
เวลา 14 นาที ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1 และตรวจสอบสมบัติเชิงกลตามมาตรฐาน ASTM
- วิธีที่ 2: การผสมด้วยกระบวนการอัดรี ด (Extrusion process): โดยทาการผสมสารตัวเติม Sm2O3 ที่ ปริ มาณ
50%wt กับผง UHMWPE ด้วยเครื่ องอัดรี ดชนิ ดเกลียวหนอนคู่ (Twin screw extruder) อุณหภูมิในการผสมแต่ละโซน
ดัง นี้ 185, 180, 175, 170 °C จาก Die zone ที่ มี ก ารเติ ม น้ า มัน พาราฟิ น (Paraffin oil) เพื่ อ ท าหน้า ที่ เ ป็ นสารหล่อลื่ น
(Lubricant) เป็ นการช่วยลดความหนืดของ UHMWPE และทาให้กระจายตัวของ Sm2O3 ในวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE
ได้ดีในขั้นตอนของการอัดรี ด จากนั้นนาเม็ดพลาสติกที่ผา่ นการผสม แช่ในสารละลายเฮกเซน (n-Hexane) เป็ นเวลา 24
ชัว่ โมง และอบที่อุณหภูมิ 80 °C เพื่อนาความชื้นและสารละลายเฮกเซนออกจากชิ้นงาน จากนั้นจึงนาเม็ดพลาสติกที่ผา่ น
การอบทาการขึ้นรู ปวัสดุเชิ งประกอบในแม่พิมพ์ ด้วยเครื่ องอัดขึ้นรู ปร้อนระบบแรงดันที่ อุณหภูมิ 185°C แรงดันปิ ด
แม่พิมพ์ 150 kg/cm2 เวลา 14 นาที ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใช้ในงานวิจยั
วัตถุดบิ / สารเคมี / เกรด
UHMWPE / 3.5 ล้าน กรัมต่อโมล
Sm2O3 / 99.99%
Paraffin oil / commercial grade
n-Hexane / 100% w/w

ผู้จาหน่ าย/ผู้ผลิต
PTT Public Co., Ltd., Thailand.
Richest Group, Shanghai, China.
Facobis Co., Ltd., Thailand.
Chemipan Corporation, Thailand.

180

PMO11-4
การปรับเปลีย่ นปริมาณ Sm2O3 และการเตรียมวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3
เลือกกระบวนการเตรี ยมที่เหมาะสม โดยทาการผสมสารตัวเติม Sm2O3 ที่ปริ มาณ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50%wt
จากนั้นเตรี ยมขึ้นรู ปชิ้นงานทดสอบสมบัติเชิ งกลตามมาตรฐาน ASTM และสมบัติการกาบังอนุ ภาคนิ วตรอน ขนาด
กว้าง x ยาว x หนา เท่ากับ 18 cm x 18 cm x 5 mm ด้วยเครื่ องขึ้นรู ปร้อนระบบแรงดัน
ขั้นตอนการตรวจสอบโครงสร้ างจุลภาคและสมบัตเิ ชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ
นาแผ่นวัสดุเชิงประกอบที่ได้ทดสอบลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิ เ ล็ก ตรอนแบบส่ องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) จากบริ ษทั Philips รุ่ น XL30 ประเทศญี่ ปุ่น และ
ทดสอบสมบัติเชิงกลด้านมอดุลสั แรงดึง (Tensile modulus) การต้านทานแรงดึง (Tensile strength) เปอร์เซ็นต์การยืดตัว
ณ จุ ด ขาด (Elongation at break) ตามมาตรฐาน ASTM D638-14 ด้วยเครื่ อ ง Universal Testing Machine จากบริ ษ ัท
Shimadzu รุ่ น Autograph AG-I 5kN ประเทศญี่ ปุ่น โดยใช้ความเร็ วในการดึ ง 100 mm/min ส่ ว นสมบัติ ด้า นความ
เหนี ยว (Toughness) ของวัสดุเชิงประกอบได้จากการคานวณพื้นที่ใต้กราฟระหว่างแรง (Force) กับระยะทางการยืดตัว
(Displacement) ส่ ว นการทดสอบค่ า ความแข็ง (Hardness) ตามมาตรฐาน ASTM D2240-03 (Shore D) ด้ว ยเครื่ อ ง
Hardness Tester รุ่ น GS-719G จากบริ ษทั Teclock ประเทศญี่ปุ่น
ขั้นตอนการทดสอบสมบัตใิ นการกาบังอนุภาคนิวตรอน
การทดสอบการกาบังอนุภาคนิ วตรอนโดยหาค่าอัตราส่ วนจานวนอนุภาคนิ วตรอนหลังและก่อนวัสดุกาบัง
(Neutron transmission) ของวัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่ มีการปรับเปลี่ยนปริ มาณของ Sm2O3 ตั้งแต่ 0, 10,
20, 30, 40 และ 50%wt และปรับเปลี่ยนความหนาของชิ้นงาน ตั้งแต่ 5, 10, 15, 20 และ 25 มิลลิเมตร ตามลาดับ โดยใน
งานวิจยั นี้ใช้ระบบการวัดอนุภาคนิวตรอนแบบ Integral counting system โดยทาการนับวัดจานวน 3 ครั้งต่อชิ้นงาน หา
ค่าเฉลี่ยของ Neutron transmission อุปกรณ์การทดสอบการกาบังอนุภาคนิวตรอนของชิ้นงาน ดังแสดงโดยไดอะแกรม
ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ไดอะแกรมแสดง อุปกรณ์การทดสอบสมบัติการกาบังอนุภาคนิวตรอน
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ผลการวิจยั
กระบวนการผสมและการขึน้ รู ปวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3
สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่ได้จากการผสมและอัดขึ้นรู ประบบแรงดัน (วิธีที่ 1)
ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า สมบัติเชิ งกลของวัสดุ เชิ งประกอบมีค่าลดลงเมื่ อมีการเติม Sm2O3 ในปริ มาณ 50 %wt
โดยเฉพาะสมบัติการยืดตัว ณ จุดขาด และสมบัติการต้านทานแรงดึงของวัสดุ และเมื่อตรวจสอบลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาพบว่า Sm2O3 มีการกระจายตัวไม่สม่าเสมอในวัสดุเชิงประกอบ โดยมีการเกาะกลุ่มกันของสารตัวเติมอย่างชัดเจน
แต่ เ มื่ อ เปรี ยบเที ย บการผสมด้ ว ยกระบวนการอั ด รี ด (วิ ธี ที่ 2) และขึ้ นรู ประบบแรงดั น วัส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
UHMWPE/Sm2O3 ดังแสดงในตารางที่ 3 พบว่าวัสดุ UHMWPE บริ สุทธิ์ มีค่าต้านทานแรงดึงต่ากว่าวัสดุ UHMWPE ที่
ได้จากกระบวนการอัดขึ้นรู ประบบแรงดัน ทั้งนี้ เนื่ องจากกระบวนการอัดรี ดมีการใช้ความร้อนและแรงเฉื อน (Shear
force) ในขณะการผสมอาจทาให้เกิดการขาดของสายโซ่โมเลกุล UHMWPE ส่ งผลทาให้ค่าความต้านทานแรงดึงของ
วัสดุมีค่าลดลง แต่เมื่อมีการเติมสารตัวเติม Sm2O3 ในวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE พบว่าสมบัติเชิงกลโดยรวมของวัสดุ
เชิ ง ประกอบที่ ไ ด้จ ากกระบวนการอัด รี ด มี ค่ า สู ง กว่า การขึ้ น รู ป ด้วยระบบแรงดัน เพี ย งอย่า งเดี ย ว ทั้ง นี้ เนื่ อ งจาก
กระบวนการอัดรี ดด้วยสกรู มีแรงเฉื อนและเกิ ดความร้อนเกิ ดขึ้นระหว่างตัววัสดุ UHMWPE กันเอง และระหว่างตัว
วัสดุ UHMWPE กับพื้นผิวของกระบอกและเกลียวหนอนคู่ ส่งผลทาให้วสั ดุเชิงประกอบ UHMWPE มีความหนืดลดลง
สามารถผสมกับสารตัวเติ ม Sm2O3 เข้ากันเป็ นเนื้ อเดี ยวกันได้ดี จากการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานของวัสดุ เ ชิ ง
ประกอบ UHMWPE/Sm2O3 พบว่า Sm2O3 กระจายตัวได้ดีสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ผา่ นมา (Fang et al., 2006) ดังนั้น จาก
ผลเปรี ยบเทียบกระบวนการผสม คณะวิจยั ฯ จึ งเลือกกระบวนการอัดรี ด วัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE ที่ มีสารตัวเติม
ก่อนทาการขึ้นรู ปชิ้นงานทดสอบด้วยกระบวนการขึ้นรู ปร้อนระบบแรงดัน เพื่อขึ้นรู ปชิ้นงานทดสอบสมบัติเชิงกล และ
สมบัติการกาบังอนุภาคนิวตรอนต่อไป
ตารางที่ 2 สมบัติ เ ชิ ง กลและภาพ SEM แสดงลัก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของวัส ดุ UHMWPE และวัส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
UHMWPE/Sm2O3 จากกระบวนการขึ้นรู ประบบแรงดัน
Mechanical properties

Compression Process
UHMWPE

Morphology: SEM

50% Sm2O3

Tensile modulus (MPa)

280.2 ± 17.4

344.1 ± 1.4

Tensile strength (MPa)

29.5 ± 0.3

10.5 ± 2.2

Elongation at break (%)

756 ± 40

16 ± 4

Hardness (shore D)

55 ± 2

60 ± 1

Toughness (kJ/m2)

38.9 ± 3.0

0.06 ± 0.03
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ลักษณะสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิ งประกอบ
UHMWPE/Sm2O3 ด้วยกระบวนการขึ้ นรู ป
ร้อนระบบแรงดัน (กาลังขยาย 1000 เท่า)
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ตารางที่ 3 สมบัติ เ ชิ ง กลและภาพ SEM แสดงลัก ษณะสั ณ ฐานวิ ท ยาของวัส ดุ UHMWPE และวัส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
UHMWPE/Sm2O3 ที่เตรี ยมโดยกระบวนการอัดรี ดร่ วมกับกระบวนการขึ้นรู ประบบแรงดัน
Extrusion Process

Morphology: SEM

Mechanical properties
UHMWPE

50% Sm2O3

Tensile modulus (MPa)

306.9 ± 26.8

366.5 ± 4.4

Tensile strength (MPa)

25.9 ± 1.2

20.0 ± 0.7

Elongation at break (%)

1059 ± 99

117 ± 8

Hardness (shore D)

56 ± 1

62 ± 1

Toughness (kJ/m2)

10.9 ± 1.6

1.57 ± 0.07

ลักษณะสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิ งประกอบ
UHMWPE/Sm2O3 ด้วยกระบวนการอัด รี ด
และขึ้นรู ปร้อนระบบแรงดัน
(กาลังขยาย 1000 เท่า)

สมบัตเิ ชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ทีป่ รับเปลีย่ นปริมาณสารตัวเติม Sm2O3
สมบัติเชิ งกลของวัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE/Sm2O3 เมื่อปรับเปลี่ยนปริ มาณของสารตัวเติม Sm2O3 ที่ 10,
20, 30, 40 และ 50 %wt พบว่าค่ามอดุลสั แรงดึง (Tensile modulus) และค่าความแข็ง (Hardness) มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
ปริ มาณสารตัวเติมเพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 2 ทั้งนี้ เนื่ องจากสารตัวเติม Sm2O3 เป็ นอนุภาคที่มีความแข็ง (Rigidity) จึง
ส่ งผลทาให้ค่าความแกร่ งโดยรวมของวัสดุ เชิงประกอบเพิ่มขึ้น (Fang et al., 2006) ส่ วนค่าเปอร์ เซ็นต์การยืดตัว ณ จุด
ขาด (Elongation at break) และค่าความเหนี ยว (Toughness) ดังแสดงในภาพที่ 3 พบว่าการเติมสารตัวเติม Sm2O3 ใน
ปริ มาณที่เพิ่มขึ้น ทาให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด และมีความเหนียวมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจาก
ปริ มาณ Sm2O3 ที่เพิ่มมากขึ้น เข้าไปแทนที่พอลิเมอร์ที่เป็ นวัสดุหลัก ส่งผลทาให้วสั ดุเชิงประกอบมีการยืดตัวและสมบัติ
ความยืดหยุน่ ลดลง และสมบัติความต้านทานแรงดึง (Tensile strength) ของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE ที่เติมสารตัว
เติม Sm2O3 ดังแสดงในภาพที่ 4 ที่ปริ มาณ 10 %wt มีค่าความต้านทานแรงดึงไม่เปลี่ยนแปลง (มีค่าเท่ากับ 26 MPa) และ
เมื่อเติมปริ มาณ Sm2O3 เพิ่มขึ้น ค่าความต้านทานแรงดึงมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ เนื่ องจากสารตัวเติม Sm2O3 ไม่สามารถ
เกิดอันตรกิริยากับ UHMWPE ได้ และอาจเกิดการเกาะกลุ่มกันของสารตัวเติมด้วยกันเอง (Filler-filler interaction) จึง
ส่งผลต่อการยึดเกาะระหว่างสารตัวเติมกับพอลิเมอร์เมทริ กซ์ที่ลดลง
สมบัตกิ ารกาบังรังสีของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 และความหนาของชิน้ งาน
สมบัติการกาบังรังสี ของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ดังแสดงในภาพที่ 5 พบว่าเมื่อเพิ่มปริ มาณของ
Sm2O3 ส่ ง ผลท าให้ ส มบัติ ก ารก าบัง อนุ ภ าคนิ ว ตรอนเพิ่ ม ขึ้ น ตามปริ ม าณสารตัว เติ ม Sm2O3 ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยวัส ดุ
UHMWPE บริ สุทธิ์ ที่ ความหนา 25 mm มีค่า Neutron transmission เท่ากับ 0.819 ± 0.002 และเมื่อเติม Sm2O3 ปริ มาณ
ตั้งแต่ 10-50 %wt ในวัสดุ UHMWPE ทาให้ค่า Neutron transmission ลดลงตามปริ มาณสารตัวเติม Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น
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ภาพที่ 2 ค่ามอดุลสั แรงดึง (Tensile modulus) และค่าความแข็ง (Hardness) ของวัสดุเชิงประกอบ
UHMWPE/Sm2O3 ที่ปริ มาณสารตัวเติม Sm2O3 ตั้งแต่ 0 - 50 %wt

ภาพที่ 3 ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at break) และค่าความเหนียว (Toughness)
ของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่ปริ มาณสารตัวเติม Sm2O3 ตั้งแต่ 0 - 50 %wt

ภาพที่ 4 ค่าความต้านแรงดึง (Tensile strength) ของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3
ที่ปริ มาณสารตัวเติม Sm2O3 ตั้งแต่ 0 - 50 %wt
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ภาพที่ 5 สมบัติการกาบังอนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3
ที่ปริ มาณ Sm2O3 ที่ปรับเปลี่ยนความหนาชิ้นงาน
โดยมีค่าเท่ากับ 0.264± 0.001, 0.254± 0.006, 0.248± 0.003, 0.242± 0.003 และ 0.221± 0.007 ตามลาดับ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
สารตัวเติม Sm2O3 มีค่าในการดูดกลืนนิ วตรอนที่ สูง (Wang et al., 2015) ดังนั้น เมื่อเติม Sm2O3 ในวัสดุเชิ งประกอบ
UHMWPE ส่งผลทาให้วสั ดุเชิงประกอบมีสมบัติในการกาบังรังสี ที่เพิ่มขึ้น
เมื่ อปรั บเปลี่ ยนความหนาของวัสดุ เชิ งประกอบ ส่ งผลต่อค่า Neutron transmission ลดลงตามความหนาที่
เพิ่มขึ้น โดยวัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่ มีสารตัวเติม Sm2O3 ที่ ปริ มาณ 50 %wt ที่ ความหนา 5-25 mm มีค่า
Neutron transmission เท่ากับ 0.378 ± 0.006, 0.328 ± 0.005, 0.298 ± 0.002, 0.274 ± 0.006 และ 0.221 ± 0.007 ตามลาดับ
โดยพบว่าวัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่ มีสารตัวเติม Sm2O3 ปริ มาณ 50 %wt ที่ ความหนา 25 mm สามารถ
ลดทอนอนุภาคนิ วตรอนได้ประมาณ 78% ซึ่ งแสดงถึงสมบัติการกาบังอนุภาคนิ วตรอนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุเชิง
ประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่ มีปริ มาณของ Sm2O3 น้อย แต่ท้ งั นี้ พบว่าปริ มาณของ Sm2O3 ที่ เพิ่มขึ้ น สามารถกาบัง
อนุภาคนิวตรอนให้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่วสั ดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่มีปริ มาณของ Sm2O3 ที่มาก (มีอตั ราส่วนของ
Sm ที่ สูง) แต่กลับทาให้วสั ดุเชิ งประกอบมีอตั ราส่ วนของอะตอมไฮโดรเจน ซึ่ งจาเป็ นในการลดทอนพลังงานของ
อนุภาคนิวตรอนมีจานวนลดลง ส่ งผลทาให้อนุภาคนิวตรอนพลังงานสู ง (Fast neutron) ที่ผ่านเข้ามาที่วสั ดุเชิงประกอบ
ไม่สามารถลดทอนพลังงานลงให้เป็ นนิ วตรอนพลังงานต่า (Thermal neutron) ได้เพียงพอที่ เกิดอันตรกิ ริยากับสารตัว
เติม Sm2O3 ได้ จึงส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพในการกาบังอนุภาคนิ วตรอนของวัสดุเชิงประกอบที่มีปริ มาณของ Sm2O3
มาก มีค่ามากกว่าวัสดุเชิงประกอบที่มีปริ มาณของ Sm2O3 น้อยกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังแสดงในภาพจาลองการกาบัง
อนุภาคนิ วตรอนของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่มีสารตัวเติม Sm2O3 ที่ปริ มาณน้อย (อะตอมของไฮโดรเจน
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ที่ มาก) และวัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่ มีปริ มาณ Sm2O3 มาก (อะตอมของไฮโดรเจนที่น้อย) ดังแสดงใน
ภาพที่ 6A และ 6B ตามลาดับ

ภาพที่ 6 แบบจาลองการกาบังอนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE/Sm2O3
ที่มีปริ มาณของ Sm2O3 ดังนี้ A) 10% wt และ B) 50 %wt
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
1. กระบวนการอัดรี ด วัสดุ เชิ งประกอบ UHMWPE/Sm2O3 และขึ้ นรู ปชิ้ นงานด้วยกระบวนการขึ้นรู ปร้อน
ระบบแรงดัน ส่ งผลทาให้วสั ดุเชิ งประกอบมี สมบัติเชิ งกลโดยรวมสู งกว่ากระบวนการผสมและอัดขึ้นรู ปร้อนด้วย
แรงดันเพียงอย่างเดียว
2. วัสดุเชิ งประกอบ UHMWPE/Sm2O3 ที่ มีปริ มาณของ Sm2O3 10%wt มีสมบัติเชิ งกลด้านค่าความต้านทาน
แรงดึ งที่ ไม่เปลี่ยนแปลง เปอร์ เซ็นต์การยืดตัว ณ จุดขาด และความเหนี ยว มีแนวโน้มลดลงตามปริ มาณสารตัวเติ ม
Sm2O3 ที่เพิม่ ขึ้น
3.การเพิ่มปริ มาณสารตัวเติมป้ องกันรังสี Sm2O3 ในวัสดุเชิงประกอบ และความหนาของชิ้นงานที่เพิ่มขึ้นของ
ผลิตภัณฑ์แผ่นกาบังรังสี ส่งผลทาให้ Neutron transmission มีค่าลดลง โดยวัสดุเชิงประกอบ UHMWPE ที่เติม Sm2O3 ที่
ปริ มาณ 50%wt ที่ความหนา 25 mm สามารถลดทอนอนุภาคนิวตรอนได้สูงที่สุด (~78 %)
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจัยขอขอบพระคุ ณทุ นสนับสนุ นงานวิจัยจากบัณฑิ ตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขอขอบคุ ณ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กลุ่มวิจยั การผลิตและขึ้นรู ปพอลิเมอร์ (P-PROF) คณะพลังงาน
สิ่ ง แวดล้อ มและวัส ดุ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า ธนบุ รี และบริ ษทั ปตท . จ ากัด (มหาชน) ที่ ใ ห้ค วาม
อนุเคราะห์วสั ดุอุปกรณ์ในการทดลอง และเครื่ องมือในการทดสอบ
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