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บทคัดย่อ 
 
 

  งานวิจยัน้ีเตรียมแกว้ในสูตร (50-x) SiO2: 15 B2O3:2Al2O3: 10 CaO: 23 Na2O: xAO เม่ือ 

AO คือ BaO, Bi2O3 และ PbO โดย x = 0, 5,10,15,20 เปอร์เซ็นตโ์ดยโมล โดยวิธีการหลอมและท า

ใหเ้ยน็ตวัอยา่งรวดเร็ว แลว้ศึกษาสมบติัทางกายภาพ สมบติัการก าบงัรังสี และสมบติัทางแสง โดย

ผลการศึกษาสมบติัทางกายภาพ พบวา่ ความหนาแน่นของแกว้ตวัอยา่งมีค่าเพิ่มข้ึน เม่ือเปอร์เซ็นต์

เขม้ขน้ของสารท่ีเติมเพิ่มสูงข้ึน    และ ค่าความแขง็ของแกว้ตวัอยา่งทั้ง 3 ชนิด มีค่าสูงกวา่ กระจก

ตะกัว่ท่ีใชใ้นแผนกรังสีวิทยา 

 สมบติัการก าบงัรังสีแกมมาท่ีพลงังาน 662 กิโลอิเลก็ตรอนโวลต ์ (kev) พบวา่ค่า

สมัประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้น () และค่าความหนาคร่ึงค่า (HVL) ของแกว้ท่ีเติมบิสมทัและ

ตะกัว่ท่ีเปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้ 10 ถึง 20 ดีกวา่กระจกตะกัว่ท่ีใชใ้นแผนกรังสีวิทยา ค่าสมัประสิทธ์ิ

การลดทอนเชิงมวลรวม (m) ของแกว้ท่ีเติมบิสมทัท่ีเปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้ 5 ถึง 20 และแกว้ท่ี

เติมตะกัว่ท่ีเปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้ 10 ถึง 20 ดีกวา่ กระจกตะกัว่ท่ีใชใ้นแผนกรังสีวทิยา ส่วนแกว้ท่ี

เติมแบเรียมพบวา่ค่า  HVL และ m ดอ้ยกวา่กระจกตะกัว่ท่ีใชใ้นแผนกรังสีวิทยาทุกความ

เปอร์เซ็นตเ์ขม้ขน้  ส าหรับอนัตรกิริยายอ่ยของรังสีแกมมาท่ีพลงังาน 662 keV ค  านวณโดยใช้
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โปรแกรม XCOM พบวา่ สมัประสิทธ์ิการกระเจิงคอมป์ตนัลดลง และ ค่าสมัประสิทธ์ิการ

ดูดกลืนโฟโตอิเลก็ตริกมีค่าเพิ่มข้ึน เม่ือเปอร์เซ็นตเ์ขม้ขน้ของสารท่ีเติมเพิ่มสูงข้ึน   

 สมบติัการก าบงัรังสีเอก็ซ์ท่ี 120 kVp พบวา่ค่า  HVL และ m ของกระจกตะกัว่ท่ีใชใ้น

แผนกรังสีวิทยา มีค่าดอ้ยกวา่ แกว้ท่ีเติมบิสมทั และ ตะกัว่ท่ีเปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้ 10 ถึง 20 

ส าหรับรังสีเอก็ซ์ท่ี 100 kVp พบวา่ค่า  และ HVL ของแกว้ท่ีเติมบิสมทัท่ีเปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้ 

5 ถึง 20 และแกว้ท่ีเติมตะกัว่ท่ีเปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้ 10 ถึง 20 ดีกวา่ กระจกตะกัว่ท่ีใชใ้นแผนก

รังสีวิทยา ค่า mของแกว้ท่ีเติมบิสมทัและตะกัว่ท่ีเปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้เท่ากบั 5 ถึง 20 ดีกวา่

กระจกตะกัว่ท่ีใชใ้นแผนกรังสีวิทยา ส าหรับแกว้แบเรียมทุกความเขม้ขน้ พบวา่ค่า  HVL และ 

m ดอ้ยกวา่กระจกตะกัว่ท่ีใชใ้นแผนกรังสีวิทยาทั้งท่ี 120 kVp และ 100 kVp  

 สมบติัทางแสง พบว่า การดูดกลืนแสงของแกว้ตวัอยา่ง มีค่าความยาวคล่ืนขีดเร่ิมของแกว้

ตวัอยา่งเพิ่มข้ึน และ ค่าดรรชนีหกัเหเพิ่มข้ึน เม่ือเปอร์เซ็นตค์วามเขม้ขน้ของสารเติมเพิ่มสูงข้ึน  
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Abstract 
 
 

  In this work, the glass system in formula (50-x) SiO2: 15 B2O3:2Al2O3: 10 CaO: 23 Na2O: 

xAO when AO are (BaO, Bi2O3 and PbO) and x = 0, 5,10,15,20 % mol were prepared by melt-

quenching technique and investigate on physical, optical and radiation shielding properties. The 

result of physical properties found that the density increased with increasing of doping 

concentration. For hardness of all glass samples were higher than commercial lead window. 

 For gamma ray shielding property at 662 kiloelectron Volts (keV), the result show that 

the linear attenuation coefficients () and half value layers (HVL) of Bi2O3 and PbO glasses are 

better than commercial lead window at 10 to 20 %mol respectively. The total mass attenuation 

coefficients (m) of Bi2O3 glasses at 5 to 20 %mol and PbO glasses at 10 to 20 % mol are better 

than commercial lead window. For BaO glasses, , HVL and m are lower than commercial lead 

window. The partial interactions of gamma ray at 662 keV with all glasses were calculated from 
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XCOM software. The result found that the Compton scattering coefficients were decreased and 

photoelectric coefficients were increased with increasing of doping concentration.  

 Radiation shielding properties of x-ray at 120 kVp, the result show that , HVL and m  

of commercial lead window lower than Bi2O3 and PbO glasses at 10 to 20 %mol respectively. In 

case of 100 kVp, the results show that  and HVL of Bi2O3 glasses at 5 to 20 % mol and PbO 

glasses at 10 to 20 % mol are better than commercial lead window. The m of Bi2O3 and PbO 

glasses at 5 to 20 % mol are higher than commercial lead window. For BaO glasses,, HVL and 

m are lower than commercial lead window at 120 kVp and 100 kVp.  

 For optical properties found that the optical absorption spectra of all glass samples has 

the cut-off wavelength (cutoff) of glasses and the refractive indexes were increased with 

increasing of doping concentration.  

 

 

 


