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บทคัดยอ
งานวิ จั ยนี้ เ ป น การศึ ก ษาและพั ฒนาวั ส ดุกํ า บั ง อนุ ภ าคนิว ตรอนระดั บ พลัง งานต่ํา (Thermal neutron) ที่
สามารถซ อ มแซมตั ว เอง (Self-heal) เมื่ อ เกิ ด การฉี ก ขาดของชิ้ น งานจากวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบพอลิ ไ วนิ ล แอลกอฮอล
(Polyvinyl alcohol; PVA) ทีเ่ ติมสารตัวเติมซาแมเรียมออกไซด (Samarium Oxide; Sm2O3) ที่มีคุณสมบัติในการเกิด
อันตรกิริยากับอนุภาคนิวตรอนไดดี เนื่องจากมีคาภาคตัดขวางแบบดูดซับกับอนุภาคนิวตรอนสูง โดยเติม Sm2O3 ที่
ปริมาณ 0, 4, 8 และ 12wt.% ผลการวิจัยพบวา เมื่อเติมสารตัวเติม Sm2O3 ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น สมบัติการตานทานตอ
แรงดึงและเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาดกอนทําการตัดเพิ่มขึ้น แตคาเปอรเซ็นตปริมาณน้ําสมดุล (%EWC) ของวัสดุเชิง
ประกอบมี ค า ลดลง นอกจากนี้ ก ารซ อ มแซมตั ว เองของวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ PVA/Sm2O3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
ระยะเวลาในการเชื่อมตอเพิ่มขึ้น (6 ชั่วโมง) แตการเพิ่มปริมาณของสารตัวเติมสงผลใหประสิทธิภาพในการซอมแซม
ตัวเองของวัสดุเชิงประกอบลดลง โดยวัสดุที่มีการเติมสารตัวเติม Sm2O3 ปริมาณ 12wt.% และความหนาประมาณ 20
มม. มีประสิทธิภาพในการกําบังนิวตรอนไดสูงสุด ทั้งนีผ้ ลงานวิจัยนี้ สามารถนําไปพัฒนาประยุกตเปนบรรจุภัณฑสําหรับ
ขนยายตนกําเนิดอนุภาคนิวตรอนเพื่อทดแทนวัสดุชนิดเดิมที่แตกหักหรือเกิดความเสียหายไดงาย เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ใหกับผูปฏิบัติงานดานรังสีใหมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: สมบัตเิ ชิงกล, อนุภาคนิวตรอน, วัสดุกําบัง, พอลิไวนิลแอลกอฮอล, ซาแมเรียมออกไซด,
ABSTRACT
This work aimed to study and to develop self-healing thermal neutron shielding materials from
polyvinyl alcohol (PVA) with the addition of samarium oxide (Sm2O3), which could greatly interact with
neutrons due to its high neutron absorption cross section. The Sm2O3 contents in this work were varied
from 0 to 4, 8, and 12wt%, respectively. The results showed that the increase in Sm2O3 contents led to
the increases in tensile strength and elongation at break, but the decrease in the value of percentage
of Equivalent Water Content (%EWC). Furthermore, the results indicated that the increase in the healing
duration time led to the increase in self-healing properties. However, the increase in Sm2O3 contents
led to the decrease in overall self-healing properties, of which 12-wt% Sm2O3 with 20 mm thickness
had the highest neutron shielding abilities. In summary, the outcomes of this work could be used as a
basis to develop neutron transportation casks in order to replace previously used materials that are
prone to be damaged, which could substantially improve safety for radiation personnel.
Keywords: mechanical property, neutron, shielding, polyvinyl alcohol, samarium oxide
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บทนํา

อนุภาคนิวตรอน (n) เปนอนุภาคทางนิวเคลียรที่ไมมีประจุทางไฟฟา จึงทําใหอนุภาคนิวตรอนสามารถเคลื่อนที่
ผานตัวกลางไดดีกวาอนุภาคที่มีประจุชนิดอื่น เชน อนุภาคโปรตอน (p) หรืออนุภาคแอลฟา (α) ซึ่งในปจจุบัน มีการนํา
อนุภาคนิวตรอนมาใชประโยชนในดานตางๆ อยางแพรหลาย ไดแก การใชอนุภาคนิวตรอนรักษามะเร็งสมอง (Boron
Neutron Capture Therapy; BNCT) (Barth et al., 1995) การถ า ยภาพแบบไม ทํ า ลายโดยใช ลํ า อนุ ภ าคนิ ว ตรอน
(Non-destructive neutron imaging) (Turkoglu et al., 2013) การใช อ นุ ภ าคนิ ว ตรอนเพื่ อ การศึ ก ษาและพั ฒ นา
งานวิจัยดานวัสดุ (Muramatsu and Yoshida, 1995 ) เปนตน อยางไรก็ตาม อนุภาคนิวตรอนสามารถเกิดอันตรกิริยา
การชนแบบยืดหยุน (Elastic scattering) กับอะตอมตัวกลางที่มีขนาดอนุภาคใกลเคียงกันไดดี เชน อะตอมของธาตุ
ไฮโดรเจนหรือธาตุฮีเลียม เปนตน โดยอนุภาคนิวตรอนมีการถายทอดพลังงานบางสวนใหกับอะตอมตัวกลางจนกอใหเกิด
ไอออนหรืออนุมูลอิสระขึ้น ซึ่งอาจสงผลเสียหรือผลกระทบตอรางกายมนุษยได ทั้งนี้เนื่องจากรางกายมนุษยมีน้ําเปน
องคประกอบหลัก (มากกวา 60%) ซึ่งอะตอมไฮโดรเจนในน้ําอาจเปลี่ยนเปนไอออนและทําอันตรายกับเซลลของรางกาย
ได (Pelliccioni et al.,1998) จากตารางที่ 1 ซึ่งเปรียบเทียบอันตรายจากการไดรับอนุภาคนิวตรอนเทียบกับรังสีกอ
ไอออนประเภทอื่น โดยพิจารณาจากคาตัวประกอบถวงน้ําหนักตามประเภทของรังสี (Radiation weighting factor)
โดยที่คาตัวประกอบถวงน้ําหนักตามประเภทของรังสีกอไอออนมีความเปน Positive กับปริมาณรังสี ซึ่งอนุภาคนิวตรอน
มีคาตัวประกอบถวงน้ําหนักที่ 5-20 สูงกวารังสีกอไอออนประเภทอื่น ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการหาวิธีการ
ปองกันอันตรายหรือผลกระทบของผูปฏิบัติงานจากการไดรับอนุภาคนิวตรอนในปริมาณที่สูงเกินกําหนด เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย
ตารางที่ 1 คาตัวประกอบถวงน้ําหนักตามประเภทของรังสีกอไอออน (Radiation weighting factor)
ชนิดของรังสีกอไอออน

พลังงาน

คาตัวประกอบถวงน้ําหนัก

Photon, Electrons

All energy

1

Proton

< 20 MeV

5

< 10 keV

5

10 - 100 keV

10

100 keV - 2 MeV

20

2 - 20 MeV

10

> 20 MeV

5

Neutron

โดยทั่วไปหลักการปองกันอันตรายจากการปฏิบัติงานกับรังสี ผูปฏิบัติงานตองยึดปฏิบัติตามกฎ “As Low As
Reasonably Achievable” หรือ “ALARA” อยางเครงครัด โดย ALARA ประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 ประการ ไดแก
เวลา (Time) ระยะทาง (Distance) และอุปกรณกําบังรังสี (Shielding) (Kaplan et al.,2016) กลาวคือ ผูปฏิบัติงานควร
ใชเวลาปฏิบัติงานในบริเวณที่มีรังสีใหสั้นที่สุดและอยูหางจากแหลงกําเนิดรังสีใหมากที่สุด นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงาน
จําเปนตองใชอุปกรณกําบังรังสีที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อปองกันการไดรับรังสีโดยไมจําเปน
โดยทั่วไปวัสดุกําบังอนุภาคนิวตรอน นิยมใชวัสดุที่ประกอบดวยอะตอมของธาตุไฮโดรเจนปริมาณสูง เชน น้ํา ยาง หรือ
พลาสติก เปนตน ซึ่งจากงานวิจัยที่ผานมามีการพัฒนาแผนกําบังอนุภาคนิวตรอนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับ
ลักษณะการใชงาน เชน การใชวัสดุโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนสูง (High Density Polyethylene; HDPE) ผสมกับ
โบรอนคาร ไ บด (B4C) ปริ ม าณ 7, 15 และ 24 phr (part per hundred of rubber/resin) เป น วั ส ดุ กํ า บั ง อนุ ภ าค
นิวตรอนที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งผลการวิจัยพบวา HDPE ผสม B4C ปริมาณ 24 phr สามารถลดพลังงานของอนุภาค
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นิวตรอนพลังงานต่ําไดสูงที่สุดและมีสมบัติเชิงกลโดยรวมที่ดี (Yasin and Khan, 2008) นอกจากนี้ มีการนําพาราฟน
ผสมกับยางมะตอยและไดโบรอนไตรออกไซด (B2O3) ที่ปริมาณ 7, 14, 21, 28 และ 35 wt.% เพื่อพัฒนาเปนวัสดุกําบัง
อนุภาคนิวตรอนคุณภาพสูงและตนทุนต่ํา ซึ่งผลการวิจัยพบวาการเติม B2O3 ที่ปริมาณ 35 wt.% วัสดุมีประสิทธิภาพใน
การกําบังอนุภาคนิวตรอนสูงที่สุดและวัสดุสามารถทนตอการแตกหักไดดีกวาวัสดุที่ไมมีการเติมยางมะตอย (Toyen and
Saenboonruang, 2017) อีกทั้งมีการนําน้ํายางพาราธรรมชาติ (Liquid natural rubber; LNR) ผสมกับ HDPE และ
B4C ปริมาณ 0-30 wt.% ผลิตเปนวัสดุกําบังอนุภาคนิวตรอนที่มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุน ซึ่งผลการวิจัยพบวา
ประสิทธิภาพในการกําบังอนุภาคนิวตรอนเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารตัวเติมที่เพิ่มขึ้น โดยการเติม B4C ปริมาณ 30 wt.%
สามารถลดพลังงานของอนุภาคนิวตรอนพลังงานต่ําไดสูงที่สุด (Zali el al., 2018)
แตทั้งนี้วัสดุกําบังอนุภาคนิวตรอนดังที่กลาวมาขางตน มีขอจํากัดที่แตกตางกัน กลาวคือ วัสดุกําบังอนุภาค
นิวตรอนที่ผลิตจากยางธรรมชาติ มีความซับซอนในดานกระบวนการขึ้นรูป และมีการใชสารเคมีบางชนิดที่อาจเปนพิษกับ
ผูปฏิบัติงานได (Incavo and Schafer, 2006) หรือวัสดุกําบังอนุภาคนิวตรอนที่ผลิตจากพลาสติกเสริมสารปองกันรังสีมี
ความแข็งแรงและความยืดหยุนต่ํา ในขณะที่วัสดุที่ผลิตจากพาราฟน เกิดการแตกหักไดงาย อาจทําใหเกิดการรั่วไหลของ
รังสี ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพหรือคุณสมบัติพิเศษดานการซอมแซมตัวเองเมื่อเกิดการแตกหักของวัสดุกําบังอนุภาค
นิวตรอน ซึ่งสามารถลดตนทุนและยืดอายุการใชงานได อีกทั้งเปนการเพิ่มความปลอดภัยใหกับผูปฏิบัติงานในกรณีที่เกิด
ความเสียหายกับวัสดุกําบัง จึงมีความสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาวัสดุกําบังอนุภาคนิวตรอนใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้กระบวนการซอมแซมตัวเองของวัสดุ อาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากวัสดุเกิดความเสียหายหรืออาศัยกลไก
การกระตุนบางอยาง เชน แสง ความรอน การแชแข็ง หรือคา pH เปนตน ในการซอมแซมตัวเอง โดยจากงานวิจัยที่ผา น
มามีการใช วัสดุพอลิไวนิลแอลกอฮอล (Polyvinyl alcohol; PVA) ผลิตเปนวัสดุไฮโดรเจล (Hydrogel) ที่ความเขมขน
35 wt.% นํ า ไปแช แ ข็ ง และละลาย (Freezing and thawing) เพื่ อ ให เ กิ ด การเชื่ อ มขวางโดยการตกผลึ ก ของพั น ธะ
ไฮโดรเจน และนํา มาทดสอบการซอมแซมตัว เอง ดัง แสดงในภาพที่ 1 ดว ยกระบวนการ Constitutional dynamic
chemistry (Wei el al., 2014) ผลการวิจัยพบวา วัสดุ PVA สามารถซอมแซมตัวเองไดหลังการตัดหรือฉีกขาด (Cutting
and Tearing) โดยเกิดการสรางพันธะไฮโดรเจนของหมูไฮดรอกซิลอิสระที่บริเวณรอยตอของชิ้นงาน ซึ่งสมบัติความตาน
แรงดึงของชิ้นงานทีซ่ อมแซมตัวเองมีคาใกลเคียงกับตัวอยางชิ้นงานกอนการตัด (Zhang et al., 2012)

ภาพที่ 1 กระบวนการซอมแซมตัวเองของวัสดุไฮโดรเจลบริเวณรอยตอของชิ้นงาน
นอกจากนี้ เพื่อใหวัสดุที่สามารถซอมแซมตัวเองได มีประสิทธิภาพในการกําบังอนุภาคนิวตรอนไดดีขึ้น จึงมีการ
เติมสารประกอบของธาตุที่มีคาภาคตัดขวางในการดูดกลืนนิวตรอน (Neutron absorption cross section; σ) ที่สูง
เชน ไดโบรอนไตรออกไซด (B2O3) หรือซาแมเรียมออกไซด (Sm2O3) ในวัสดุเชิงประกอบ ซึ่งธาตุโบรอน (B) และธาตุ
ซาแมเรียม (Sm) มีคาเฉลี่ย σ สูงถึง 767 และ 5,922 barn ตามลําดับ โดยงานวิจัยที่ผานมามีการผสม Sm2O3 ปริมาณ
21 wt.% กับ Polyimide และเติม carbon-fiber เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหกับวัสดุเชิงประกอบ พัฒนาเปนวัสดุกําบัง
อนุภาคนิวตรอนประสิทธิภาพสูง ผลการวิจัยพบวา วัสดุเชิงประกอบที่มีความหนา 3 ซม. สามารถลดจํานวนอนุภาค
นิวตรอนใหมีคาเทากับจํานวนอนุภาคนิวตรอนในธรรมชาติ ซึ่งวัสดุที่มีการเติม Sm2O3 สามารถลดทอนอนุภาคนิวตรอน
ไดดีกวาวัสดุที่ไมมีการเติม Sm2O3 (Wang el al., 2015)
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จากขอมูลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาวัสดุกําบังอนุภาคนิวตรอนที่ผลิตจากวัสดุประเภท
PVA ซึ่งมีคุณสมบัติในการซอมแซมตัวเองหากเกิดความเสียหายกับตัววัสดุ ผสมกับสารตัวเติม Sm2O3 ซึ่งสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลดทอนจํานวนอนุภาคนิวตรอนใหกับวัสดุหลักได ที่ปริมาณ 0, 4, 8 และ 12 wt.% เพื่อพัฒนาเปน
วัสดุ กําบั งอนุภาคนิ วตรอนประสิทธิ ภาพสูง โดยมี การทดสอบสมบัติต างๆ ไดแ ก สมบัติ การกํา บัง อนุภ าคนิวตรอน
(Neutron shielding properties) สมบัตคิ วามตานทานตอแรงดึง (Tensile properties) และสมบัติการซอมแซมตัวเอง
(Self-healing properties) ซึ่งผลงานวิจัยนี้ สามารถนําไปประยุกตใชในงานวัสดุกําบังอนุภาคนิวตรอนที่ตองการความ
ยืดหยุนและสามารถซอมแซมตัวเองได เชน บรรจุภัณฑขนยายตนกําเนิดอนุภาคนิวตรอนเพื่อใชทดแทนวัสดุชนิดเดิม อีก
ทั้ ง เป น การเพิ่ ม ความปลอดภั ย ให กั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน และเป น ทางเลื อ กในการใช ง านด า นการแพทย งานวิ จั ย งาน
อุตสาหกรรม ทีส่ ามารถลดการนําเขาวัสดุปองกันรังสีจากตางประเทศที่มีราคาแพง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเตรียมวัสดุเชิงประกอบ Polyvinyl alcohol ตอปริมาณสารตัวเติม Sm2O3 ที่ปริมาณตางๆ
2. เพือ่ ศึกษาผลของปริมาณสารตัวเติมและความหนาของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3 ตอสมบัติการกําบัง
อนุภาคนิวตรอน
3. เพื่อศึกษาสมบัติการซอมแซมตัวเอง (Self-healing) และสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3
ระเบียบวิธีวิจัย
1. สารเคมีที่ใชในงานวิจัย
สารเคมีที่ใชในการวิจัยแสดงในตารางที่ 2 และทําการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสารตัวเติมผง
Sm2O3 ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) จากบริษัท Philips
รุน XL30 ประเทศญี่ปุน พบวา สารตัวเติม Sm2O3 มีลักษณะอนุภาคมีผิวพรุนและหยาบ คอนขางกลม ขนาดอนุภาค
เฉลี่ยประมาณ 18.4 ไมโครเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2
ตารางที่ 2 วัตถุดิบและสารเคมีที่ใชในการวิจัย
วัตถุดิบ/
สารเคมี

สมบัติ

ปริมาณที่ใช
(wt.%)

ความหนาแนน
( g/cm3)

20

0.5

PVA

MW:145000 g/mol,
Hydrolysis > 99%

Sm2O3

99.99%

8.9

Deionized
water

0, 4, 8 และ
12

น้ําปราศจากไอออน

68-80

1.0
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ภาพที่ 2 ลักษณะสัณฐานวิทยาของอนุภาค Sm2O3 ดวยเทคนิค SEM (กําลังขยาย 5000 เทา)
2. การเตรียมวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3
ทําการเตรียมสารละลาย PVA ที่ปริมาณ 20%wt โดยแช PVA ในน้ํา ที่อุณหภูมิ 12°C ระยะเวลา 12 ชม.
จากนั้นใหความรอนที่อุณหภูมิ 85°C ระยะเวลา 1 ชม. โดยกวนสาร PVA ใหละลายในน้ําเปนเนื้อเดียวกัน ตอจากนั้นเติม
สารตัวเติม Sm2O3 ที่ปริมาณตางๆ และทําการกวนตอจนกระทั่งสารละลายเปนเนื้อเดียวกัน (เวลาประมาณ 10 นาที)
และนําสารละลายที่ไดเทลงแมพิมพกระจกขนาด 15 ×15 ซม2. ความหนาชิ้นงาน 5 มม. แลวนําแผนพลาสติกใสปดทับ
ดานบนแมพิมพกระจกเพื่อปองกันการระเหยของน้ําที่อุณหภูมิหอง (ประมาณ 20-25°C) เปนเวลา 30 นาที ตอจากนั้นนํา
ชิ้นงานไปแชเย็นที่อุณหภูมิ -30°C เปนเวลา 1 ชม. นําชิ้นงานหอดวยฟลมพลาสติกใสและเก็บไวในภาชนะปดสนิทที่
อุณหภูมิหองเพื่อปองกันการระเหยของน้ําจากตัวชิ้นงาน
3. การตรวจสอบลักษณะสัณฐานวิทยาและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3
นําแผนวัสดุเชิงประกอบ ทดสอบลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางสัณฐานวิทยาดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) จากบริษัท Philips รุน XL30 ประเทศญี่ปุน และ
ทดสอบสมบัติเชิงกล ไดแก สมบัติความตานทานตอแรงดึง (Tensile strength) การยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at
break) ตามมาตรฐาน ASTM D412-06 ด ว ยเครื่ อ ง Universal Testing Machine จากบริ ษั ท Shimadzu รุ น
Autograph AG-I 5kN ประเทศญี่ปุน ใชความเร็วในการดึง 500 มม./นาที
4. การทดสอบสมบัติการซอมแซมตัวเอง
นําชิ้นงานทดสอบ (รูปรางดรัมเบลล) ที่ไดจากการเตรียมชิ้นงานทดสอบแรงดึง (ตามมาตรฐาน ASTM D412)
มาตัดแบงครึ่ง บริเวณตรงกลางชิ้ นงาน จากนั้น นําชิ้น งานทั้ง สองส วนวางตอกันบริเวณรอยตัด ในภาชนะปด สนิท ที่
อุณหภูมิหอง (ประมาณ 20-25 °C) ทดสอบการเชื่อมติดที่บริเวณรอยตัด ที่เวลาทดสอบตางๆ ดังนี้ 1 ชม. และ 6 ชม.
ตามลําดับ จากนั้นนําชิ้นงานที่ผานการซอมแซมตัวเอง (บริเวณรอยตอที่เชื่อมติดกัน) ทดสอบความแข็งแรงรอยตอ
ทางดานสมบัติความตานทานตอแรงดึงและการยืดตัว ตามหัวขอที่ 2.3
5. การทดสอบสมบัติการกําบังอนุภาคนิวตรอน
การทดสอบการกําบังอนุภาคนิวตรอน ดวยเครื่องมือและอุปกรณการทดสอบ ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยใชหัววัด
จํานวนอนุภาคนิวตรอนที่มีการเติมกาซฮีเลียม-3 (Helium-3) การทดสอบสมบัติการกําบังอนุภาคนิวตรอนตรวจวัดเพื่อ
หาอัตราสวนของจํานวนอนุภาคนิวตรอนจากแหลงกําเนิดอนุภาคนิวตรอน ชนิด 241Am/Be ที่ผาน (I) และไมผาน (I0)
การลดทอนของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3 (I/I0) ที่ปรับเปลี่ยน Sm2O3 ที่ปริมาณ 0, 4, 8 และ 12 wt.% และศึกษา
ความหนาของชิ้นงานที่ 5, 10, 15, 20 และ 25 มม. ตามลําดับ โดยวางชิ้นงานหางจากหัวตรวจวัดอนุภาคนิวตรอน
ประมาณ 5 ซม. ทําการเชื่อมตอหัววัดอนุภาคนิวตรอนกับอุปกรณขยายสัญญาณและอุปกรณประมวลผล ตรวจวัดชิ้นงาน
ซ้ํา 3 ครั้ง เพื่อหาคาเฉลี่ย I/I0 ของแตละชิ้นงาน
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ภาพที่ 3 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณทดสอบตรวจวัดอนุภาคนิวตรอน
6. การวัดปริมาณน้ําสมดุล (Equivalent Water Content; EWC)
การวั ด ปริ ม าณน้ํ า สมดุ ล เป น การตรวจสอบความสมดุ ล ของการดู ด ซึ ม น้ํ า ของชิ้ น งานวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบ
PVA/Sm2O3 โดยเตรียมตัวอยางชิ้นงาน ขนาด 2 × 2 ซม2. แชในน้ําปราศจากไอออน (Deionized water) จนกระทั่ง
เกิดการดูดซึมน้ําโดยสมบูรณ (น้ําหนักชิ้นงานที่บวมตัวมีคาคงที่ โดยแชน้ํารวมทั้งหมด 8 วัน) บันทึกคาเปนน้ําหนักของ
ตัวอยางชิ้นงานที่ดูดซึมน้ํา (Ws) จากนั้นนําชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบอบที่อุณหภูมิ 45°C จนกระทั่งตัวอยางชิ้นงานมี
น้ําหนักที่ไมเปลี่ยนแปลง (คงที่) ทําการบันทึกคาน้ําหนักตัวอยางแหง (Wd) คํานวณหาเปอรเซ็นตปริมาณน้ําสมดุล
(Percentage of equilibrium water content; EWC%) อางอิงตามงานวิจัยของ Lin and Li, 2014. ดังแสดงในสมการ
ที่ 1
EWC% =

ผลการวิจัย

Ws −Wd
Ws

(1)

× 100

สมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ PVA ที่สารตัวเติม Sm2O3ปริมาณตางๆ
ตารางที่ 3 ผลสมบัตเิ ชิงกลกอนตัด และเวลาหลังการเชื่อมตอรอยตัด และปริมาณน้ําสมดุล (%EWC) ของวัสดุเชิง
ประกอบ PVA/Sm2O3
ความตานทานตอแรงดึง (kPa)

ปริมาณ Sm2O3
(wt.%)

EWC (%)

0
4
8
12

92.0±0.7
88.7±3.4
89.0±1.7
81.2±0.2

กอนตัด
56±8.5
97±17
123±15
171±55

ระยะเวลาเชื่อมตอ
1 ชม.
45 ±1
54±1
53 ±2
63 ±3

6 ชม.
60 ±12
75±10
87±23
104±15

การยืดตัว ณ จุดขาด (%)
กอนตัด
603±65
591±55
556±181
687±125

ระยะเวลาเชื่อมตอ
1 ชม.
639±141
512±248
339±168
232±111

6 ชม.
578±42
535±106
391±65
333±104

จากผลสมบัติเชิงกลกอนตัด และเวลาหลังการเชื่อมตอของชิ้นงาน และปริมาณน้ําสมดุล (%EWC) ของวัสดุเชิง
ประกอบ PVA/Sm2O3 แสดงในตารางที่ 3 พบวา คาความตานทานตอแรงดึง (Tensile strength) และคาเปอรเซ็นตการ
ยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at break) ของวัสดุเชิงประกอบ PVA ที่เติมสารตัวเติม Sm2O3 ที่ปริมาณ 4, 8 และ
12wt.% กอนทําการตัดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ Sm2O3 ที่ความหยาบและ
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ความพรุนของพื้นผิว จึงสามารถยึดเกาะทางกายภาพ (Physical interlocking) กับเฟสของ PVA ไดดี ดังแสดงในภาพที่
4 นอกจากนี้สอดคลองกับคาเปอรเซ็นตปริมาณน้ําสมดุล (%EWC) ของวัสดุเชิงประกอบมีคาลดลงเมื่อปริมาณสารตัว
เติมเพิ่มขึ้น แสดงถึงการเกิดพันธะเชื่อมขวาง (Crosslink) ของสายโซ PVA เพิ่มขึ้น (Lin and Li, 2014)
สวนผลของสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ PVA ที่เติมสารตัวเติม Sm2O3 หลังการเชื่อมตอที่เวลา 1 และ 6
ชั่วโมง พบวา คาความตานทานตอแรงดึงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามสารตัวเติม Sm2O3 เนื่องจากการเกิดพันธะเชื่อมขวาง
(Crosslink) ของสายโซ PVA ที่เพิ่มขึ้น ดังที่ไดกลาวขางตน แตสมบัติเชิงกลโดยรวมก็มีคาต่ํากวาเมื่อเทียบกับชิ้นงานกอน
ตัด อีกทั้งพบวา เวลาหลังการเชื่อมตอที่มากขึ้น (6 ชั่วโมง) ทําใหสมบัติเชิงกลโดยรวมเพิ่มขึ้นเชนกัน สวนในกรณีของคา
การยืดตัว ณ จุดขาด ของวัสดุเชิงประกอบมีคาลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณสารตัวเติม ทั้งนี้อาจเนื่องจากสารตัวเติม Sm2O3
เขาไปขัดขวางการเชื่อมตอของ PVA ที่เปนเฟสหลัก (PVA matrix) ในวัสดุเชิงประกอบ (Xiaozhou et al., 2010)

PVA
Sm2O3

ภาพที่ 4 ลักษณะสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3 ดวยเทคนิค SEM
สมบัติการซอมแซมตัวเองของวัสดุเชิงประกอบ PVA ที่สารตัวเติม Sm2O3ปริมาณตางๆ
จากผลประสิทธิภาพการซอมแซมตัวเอง ของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3 ดังแสดงในตารางที่ 4 พบวา
ประสิทธิภาพในการซอมแซมตัวเองเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเชื่อมตอเพิ่มขึ้น (6 ชั่วโมง) ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณผิววัสดุ
เชิงประกอบที่ขาดออกจากกันมีหมูไฮดรอกซิลอิสระเกิดขึ้น และมีการสรางพันธะไฮโดรเจนของหมูไฮดรอกซิลอิสระ
เหลานี้ที่แพรผานบริเวณผิวหนาของรอยตอเมื่อเพิ่มระยะเวลาในการเชื่อมตอของชิ้นงานทั้งสอง พันธะไฮโดรเจนที่เกิดขึ้น
อาจจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นดวยเชนกัน (Zhang et al., 2012) และเมื่อเติมปริมาณสารตัวเติม Sm2O3 พบวาประสิทธิภาพใน
การซอมแซมตัวเองของ PVA/Sm2O3 มีแนวโนมลดลง ทั้งนี้เนื่องจากสารตัวเติม Sm2O3 ที่มีคาความเปนผลึกสูง ทําใหไป
ขัดขวางการเชื่อมตอของ PVA ซึ่งทําใหการเคลื่อนที่ของหมูไฮดรอกซิลอิสระเกิดไดยากขึ้น (Hassan et al., 2000)
ตารางที่ 4 ผลประสิทธิภาพการซอมแซมตัวเองของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3
ปริมาณ Sm2O3 (wt.%)
0
4
8
12

ประสิทธิภาพการซอมแซมตัวเอง (%)
ระยะเวลาเชื่อมตอ 1 ชม.
ระยะเวลาเชื่อมตอ 6 ชม.
80
100
56
77
44
71
37
61
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สมบัติการกําบังอนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3

ภาพที่ 5 คาการลดทอนอนุภาคนิวตรอน (I/I0) ที่ปรับเปลี่ยนสารตัวเติม Sm2O3 และความหนาของวัสดุเชิงประกอบ
จากผลการทดสอบการกําบังอนุภาคนิวตรอนของวัสดุเชิงประกอบ PVA ที่เติมและไมเติมสารตัวเติม Sm2O3 ดัง
แสดงในภาพที่ 5 พบว า วั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบมี ส มบั ติ ก ารกํ า บั ง อนุ ภ าคนิ ว ตรอนเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณสารตั ว
เติ ม Sm2O3 โดยที่ วั ส ดุ PVA (ที่ ไ ม เ ติ ม Sm2O3) ที่ ค วามหนาประมาณ 20 ซม. มี ค า การลดทอนอนุ ภ าคนิ ว ตรอน
(I/I0) เทากับ 0.77 และเมื่อเติมสารตัวเติม Sm2O3 ที่ปริมาณ 4, 8 และ 12 wt.% พบวาคา I/I0 มีคาลดลงอยางมากตาม
ปริมาณสารตัวเติม Sm2O3 ที่เพิ่มขึ้น โดยมีคาการลดทอน คือ 0.25, 0.21 และ 0.18 ตามลําดับ (กราฟแทงดานหนา)
และเมื่อทําการเพิ่มความหนาของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3 สงผลทําใหคา I/I0 มีคาลดลงเชนกัน (กราฟแทงดานขาง)
ในงานวิจัยนี้มีขอสังเกตวา คา I/I0 มีคาการลดลงที่เปลี่ยนแปลงนอยกวาผลของการเติม Sm2O3 ในวัสดุเชิงประกอบ ทั้งนี้
เนื่ อ งจากสารตั วเติ ม Sm2O3 ซึ่ ง เป น ธาตุ ที่ มีค า ภาคตั ด ขวางในการดู ด กลื น นิว ตรอนสู ง จึ ง ทํ าให วัส ดุ เ ชิง ประกอบมี
นิวเคลียสของธาตุซาแมเรียมตอหนวยพื้นที่เพิ่มขึ้น ทําใหอนุภาคนิวตรอนสามารถเขาทําอันตรกิริยากับธาตุซาแมเรียม
(Sm) ได ม ากขึ้ น ส ง ผลทํ า ให จํ า นวนนิ ว ตรอนที่ ผ า นออกมาจากวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบมี ค า ลดลง (Wang el al., 2015)
นอกจากนี้พบวาการเพิ่มปริมาณ Sm2O3 สงผลทําใหคาความหนาครึ่งคา (Haft value layer; HVL) มีคาลดลง ซึ่งคา
HVL บงบอกถึงความสามารถในการลดลงของจํานวนอนุภาคนิวตรอนครึ่งหนึ่งจากคาเริ่มตน ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลความหนาของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3 ที่ทําใหจํานวนอนุภาคนิวตรอนลดลงครึ่งหนึ่งจากคาเริม่ ตน
(HVL)
ความหนาครึ่งคา (Haft value layer; HVL)
(mm)
59.0
11.0
10.0
8.9

ปริมาณ Sm2O3 (wt.%)
0
4
8
12
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สรุปและอธิปรายผล
จากผลการวิจัยการเติมสาร Sm2O3 ในวัสดุเชิงประกอบ PVA สามารถสรุปไดดังนี้
1. วัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3 มีสมบัติการตานทานตอแรงดึงและเปอรเซ็นตการยืดตัว ณ จุดขาด ของวัสดุเชิง
ประกอบ PVA ที่เติมสารตัวเติม Sm2O3 ที่ปริมาณ 4, 8 และ 12wt.% กอนทําการตัดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และคา
เปอรเซ็นตปริมาณน้ําสมดุล (%EWC) ของวัสดุเชิงประกอบมีคาลดลง
2. การซอมแซมตัวเองของวัสดุเชิงประกอบ PVA/Sm2O3 มีประสิทธิภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เมื่อระยะเวลาในการ
เชื่อมตอเพิ่มขึ้น (6 ชั่วโมง) แตการเพิ่มปริมาณของสารตัวเติม Sm2O3 ทําใหประสิทธิภาพในการซอมแซม
ตัวเองของวัสดุเชิงประกอบมีแนวโนมลดลง
3. การเพิ่ ม ปริ ม าณสารตั ว เติ ม Sm2O3 ในวั ส ดุ เ ชิ ง ประกอบและความหนาของชิ้ น งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ส ง ผลทํ า ให
ความสามารถในการกําบังอนุภาคนิวตรอนสูงขึ้น ซึ่งวัสดุเชิงประกอบที่เติม Sm2O3 ปริมาณ 12wt.% และ
ความหนาประมาณ 20 มม. สามารถลดทอนจํานวนอนุภาคนิวตรอนลงไดมากที่สุด
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