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ABSTRAK
DOSIMETER PERORANGAN NEUTRON TERMIK MENGGUNAKAN DETEKTOR CR-39

DENGAN FILTER LiF ALAM. Telah dilakukan penelitian tentang dosimeter perorangan neutron termik
menggunakan detektor CR-39 dengan ketebalan filter LiF alam yang berbeda. Penyinaran dilakukan di udara dan
di atas fantom PMMA dengan sumber neutron Reaktor Penelitian TRIGA MARK II milik Universitas Rikkyo
Tokyo, Jepang. Jejak nuklir laten dihitung secara otomatis dengan perangkat lunak ASPECT Ver. 4.22 sen
A4T124 dan secara manual sebagai koreksi. Hasil dari penelitian, jumlah maksimum jejak nuklir laten terjadi
pada ketebalan filter LiF 8 mm dengan 6,71 lxlO"5 jejak/neutron untuk penyinaran di udara. Pada penyinaran di
atas fantom, ketebalan filter LiF adalah 10 mm dengan 1 l,630xl0'5 jejak/neutron. Nilai tersebut adalah 3,6 dan 7,5
kali Iebih besar dari tanggapan detektor tanpa menggunakan filter LiF untuk penyinaran di udara dan di atas
fantom, secara berurutan.

ABSTRACT
PERSONAL DOSEMETER OF THERMAL NEUTRON USING A CR-39 DETECTOR WITH

FILTER NATURAL LiF. The research of personal dosemeter for thermal neutron using CR-39 detector with
different thicknesses of natural LiF filter was carried out. The irradiation of CR-39 detector with neutron source
from reactor research TRIGA MARK II of Rikkyo University Tokyo, Japan. Nuclear track was counted by
automatic methode with ASPECT Ver.4.22 Series A4T124 software and manual methode for correction. The result
of research, the maximum of nuclear tracks was obtained at 8 mm of LiF filter thickness with 6,71 lxlO"5

tracks/neutron for air radiation. And on phantom radiation, the thickness of filter was 10 mm with 1 l,630xl0"5

tracks/neutron. Its values were 3.6 and 7.5 bigger than the response of CR-39 non filter in air and on phantom
radiation, respectively.

PENDAHULUAN

Dosimetri neutron dengan detektor
jejak nuklir zat padat ADC {Allyl Diglycol
Carbonate) atau detektor CR-39 mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Dalam beberapa
tahun terakhir ini, penelitian tentang detektor
CR-39 yang dipapari dengan berkas neutron
telah banyak dilaporkan. Baik penelitian
tentang tanggapan detektor CR-39 dengan dan
tanpa menggunakan radiator poliethilen,
Li2B4O7 dll, maupun penelitian-penelitian yang
menyangkut jejak nuklir laten pada detektor
CR-39 [1,2,3]. Detektor CR-39 banyak
digunakan karena detektor ini memiliki
keistimewaan diantaranya adalah, sangat
sensitif terhadap partikel a, proton (p) dan
tidak sensitif terhadap sinar X/y/p, sehingga
sangat memungkinkan untuk digunakan dalam
pemonitoran perorangan neutron di
daerah/lokasi dengan sumber radiasi campuran
[4]. Selain dari itu, fading (pemudaran)
detektor CR-39 sangat kecil sekali.

Pada penelitian ini, akan dipelajari
tanggapan detektor CR-39 terhadap neutron
termik dan epitermik menggunakan LiF alam

{natural LiF) berbentuk setengah bola sebagai
converter (filter) untuk ketebalan (jari-jari
bola) yang berbeda. LiF yang dikenai radiasi
neutron termik akan menghasilkan partikel a
yang terpancar melalui reaksi inti (n, a).
Partikel a ini dapat dideteksi dengan
menggunakan detektor CR-39 berdasarkan
jejak nuklir yang terbentuk di sepanjang
lintasannya. Jejak nuklir laten dapat dilihat
dengan bantuan mikroskop setelah terlebih
dahulu dilakukan proses etsa kimia pada
detektor CR-39 selama waktu tertentu. Juga
dilakukan penelitian untuk mengetahui
tanggapan detektor CR-39 dengan LiF alam
terhadap perubahan sudut penyinaran.

TATAKERJA

1. Bahan dan Peralatan

Dalam penelitian ini, digunakan
detektor jejak nuklir zat padat Baryo Track
(CR-39) berukuran 10 x 5 x 1 mm3 yang
diproduksi oleh Fukuvi Chemical Industry
Co,Ltd. Sebagai filter, digunakan LiF alam
berbentuk setengah bola dengan bagian
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belakang terdapat lubang persegi empat
berukuran 10 x 5 mm2 dengan faktor
kesalahan 0,2 mm, serta LiF pengkayaan 96%
unsur 6 Li berbentuk lembaran dengan
ketebalan 1 mm. Ilustrasi bentxik filter LiF
tampak samping dan tampak atas ditunjukkan
pada Gambar 1. Ketebalan filter LiF (r)
tersebut adalah 8, 10 dan 15mm. Untuk
memproteksi detektor CR-39 terhadap partikel
rekoil (recoil particle) dari udara bebas, maka
detektor CR-39 dengan dan tanpa filter LiF
dibungkus dengan aluminium foil. Selain dari
ltu digunakan peralatan sbb. ;
• Sumber neutron dari Reaktor Penelitian

TRIGA MARK II milik Universitas
Rikkyo Tokyo Jepang dengan fluks neutron
termik (O^) dan neutron epitermik (Ocpi)

[1],
• Penyinaran di udara :

O th = 2,28xl06n/cm2det,

Oep=l,23xl0e n/cm2 det

• Penyinaran di atas fantom :

O th = 4,54xl06 n/cm2 det,

Oepi=2,43xl06 n/cm2 det
• Fantom lembaran Polymethyl Metacrylate

(PMMA) berukuran 30x30x15 cm3 yang
telah direkomendasi oleh ANSI, IAEA dan
ISO.

• Lembaran Cd (cadmium) dengan ketebalan
lmm sebagai cover (pembungkus).

• Lara tan kimia 30% NaOH dengan
peralatan etsa.

• Mikroskop perbesaran 500X merek Nikon
yang telah dihubungkan ke monitor TV dan
komputer (PC) NEC yang dilengkapi
perangkat lunak ASPECT Ver.4.22 Seri
A4TJ24.

2. Metode Kerja

Untuk setiap kali melakukan
penyinaran dipersiapkan detektor CR-39
sebanyak 4 buah dengan kondisi, sebuah
detektor CR-39 tanpa menggunakan filter LiF,
dan 3 buah detektor CR-39 lainnya
dimasukkan ke dalam masing-masing filter LiF
berukuran 8, 10 dan 15mm, lalu ditutup dengan
lembaran LiF pengkayaan. Setelah itu,
dibungkus dengan aluminium foil.

2a. Penyinaran detektor CR-39

Detektor CR-39 disinari di udara dan
di atas fantom lembaran PMMA dengan berkas
neutron pada jarak 30 cm dari permukaan
beamport II reaktor penelitian TRIGA MARK
II. Penyinaran di udara, detektor CR-39 dengan
pembungkus Cd yang ditempatkan pada
penyangga disinari selama 30 menit dan
detektor CR-39 tanpa pembungkus Cd disinari
selama 15 menit. Untuk penyinaran yang
dilakukan di atas fantom, detektor CR-39
dengan dan tanpa menggunakan pembungkus
Cd pada kondisi yang sama seperti di atas,
masing-masing disinari selama 30 menit dan 15
menit.

Sumber
Neutron

CR-39

Dctektor
.CR-39

LiF diperkaya

LiF Alam

Tampak samping Tampakatas

Gambar 1 : Ilustrasi bentuk filter LiF

Gambar 2 : Ilustrasi sudut penyinaran detektor
CR-39 dengan filter LiF alam

Selanjutnya, penyinaran detektor
CR-39 terhadap perubahan sudut penyinaran
dilakukan di udara pada jarak 30 cm dari
permukaan beamport II reaktor. Pada tahap
pertama, detektor dengan pembungkus Cd dan
detektor tanpa menggunakan pembungkus Cd
disinari pada sudut penyinaran 0° masing-
masing selama 30 menit. Pada tahap kedua dan
seterusnya (Gambar 2), dengan kondisi
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detektor dan cara penyinaran yang sama,
dilakukan penyinaran detektor CR-39 untuk
sudut penyinaran 30°, 60° dan 90° masing-
masing selama 30 menit.

2b. Etsa kimia dan evaiuasi jejak nuklir laten

Detektor-detektor CR-39 yang telah
disinari, dietsa dengan larutan kimia 30%
NaOH pada suhu (80±0,5)°C selama 60 menit.
Setiap detektor CR-39 diperlakukan sama
selama proses etsa berlangsung dan setelah
proses etsa selesai. Karena hasil etsa dengan
konsentrasi larutan dan waktu etsa yang sama,
juga sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu
dan kecepatan stiver, maka parameter-
parameter ini sangat perlu dikontrol agar tetap
stabil. Detektor CR-39 yang telah dietsa, dicuci
dengan air destilasi yang mengalir selama ±15
menit dan kemudian dikeringkan. Setelah itu,
dilakukan pengevaluasian jejak nuklir laten
yang terjadi pada detektor CR-39 mengguna-
kan mikroskop yang telah dihubungkan ke
monitor TV. Jumlah jejak pada luas permukaan
0,1 x 0,1 mm2 dihitung untuk 80 lokasi yang
berbeda secara otomatis dengan perangkat
lunak ASPECT Ver.4.22 Sen A4T124 dan
secara manual untuk koreksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil evaiuasi jejak nuklir laten,
beberapa lokasi dari 80 lokasi yang berbeda
untuk setiap detektor CR-39 terdapat jejak-
jejak yang bertumpukkan dan jejak-jejak
(berkas) yang bukan disebabkan oleh reaksi
nuklir. Jejak-jejak nuklir laten yang
bertumpukkan, menyebabkan jumlah jejak
terhitung dengan perangkat lunak ASPECT
menjadi berkurang. Sedangkan jumlah jejak
terhitung akan menjadi lebih besar pada lokasi
yang memiliki berkas-berkas yang bukan
merupakan jejak akibat dari reaksi nuklir. Agar
diperoleh jumlah jejak yang lebih akurat dan
baik, maka data-data yang didapatkan dari
penghitungan secara otomatis dikoreksi dengan
penghitungan secara manual. Penghitungan
secara manual dilakukan untuk jejak-jejak
salah hitung, yaitu jejak nuklir laten yang
bertumpukkan atau berkas-berkas yang bukan
jejak nuklir. Perbedaan rata-rata jumlah jejak
hasil penghitungan secara otomatis dengan

jumlah jejak hasil koreksi pada lokasi seluas
0,01 mm2 kurang dari 10 %. Menurut
H.Takeuchi [5], perbedaan tersebut juga
dipengaruhi oleh jumlah jejak nuklir laten yang
terdapat pada daerah persatuan luas (0,01mm2)
yang dihitung.

Jejak nuklir laten pada detektor CR-39
dengan pembungkus Cd, merupakan tanggapan
terhadap neutron epitermik. Sedangkan
tanggapan detektor CR-39 terhadap neutron
termik akan diperoleh dari tanggapan detektor
CR-39 tanpa pembungkus Cd dikurangi
tanggapan detektor CR-39 menggunakan
pembungkus Cd. Tanggapan detektor CR-39
dengan filter LiF terhadap neutron termik dan
epitermik untuk penyinaran yang dilakukan di
udara dan di atas fantom ditunjukan dalam
Tabel 1. Gambar 3 a, b adalah tanggapan
detektor CR-39 dalam bentuk kurva untuk
penyinaran di udara dan di atas fantom. Dari
gambar ini, dapat dilihat bahwa puncak kurva
yang merupakan tanggapan maksimum
detektor CR-39 terjadi pada penggunaan filter
LiF dengan ketebalan 8 mm dan 10 mm
masing-masing untuk penyinaran di udara dan
di atas fantom. Pada penyinaran detektor di
udara, jumlah jejak nuklir laten menjadi 3,6
kali lebih besar dari tanggapan detektor CR-39
tanpa filter atau 6,71 lxl 0"5 jejak/neutron untuk
sumber neutron reaktor. Untuk penyinaran
yang dilakukan di atas fantom PMMA, jumlah
jejak nuklir laten yang terjadi pada detektor
menjadi 7,5 kali lebih besar atau ll,630xl0"5

jejak/neutron.

Tanggapan detektor CR-39 terhadap
neutron termik dan epitermik yang hanya
disebabkan oleh filter LiF dan terhadap
perubahan sudut penyinaran ditunjukan pada
Tabel 2. Dari tabel ini, terlihat bahwa jumlah
jejak nuklir laten pada detektor CR-39
mengalami penurunan untuk filter yang lebih
tebal dan terhadap sudut penyinaran yang
semakin besar. Untuk ketebalan filter 8 mm,
tanggapan yang diterima detektor CR-39
sampai sudut penyinaran 60° terlihat adanya
peningkatan tanggapan pada detektor dan
kemudian terjadi penurunan tanggapan pada
sudut yang lebih besar dari 60°. Peningkatan
ini, disebabkan masih besarnya pengaruh dari
lembaran LiF diperkaya 96% unsur 6Li yang
sangat sensitif terhadap berkas neutron. Untuk
ketebalan filter LiF 10 mm dengan sudut
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penyinaran 90° terjadi peningkatan jumlah
jejak nuklir laten yang relatif besar yang
diperkirakan telah terjadi suatu kesalahan
dalam evaluasi. Menurut penelitian T.
Nozaki dkk. [6], pada kondisi detektor
sebagaimana tersebut di atas, akan terjadi
penurunan seperti halnya untuk ketebalan filter
15 mm. Pada Gambar 4 diperlihatkan
perkiraan bentuk kurva untuk ketebalan filter
LiF 10 mm untuk sudut penyinaran lebih besar
dari 60° yang digambarkan dengan garis putus-
putus.

Dari hasil-hasil di atas, dengan
terjadinya peningkatan tanggapan yang cukup
besar dari detektor CR-39, maka hal ini dapat
lebih mempermudah penghitungan dan analisis
jejak nuklir laten. Selanjutnya, pengaruh sudut
penyinaran sampai sekitar sudut 60°, dapat
dilihat perubahan tanggapan detektor CR-39
yang relatif kecil, sehingga detektor CR-39
dengan filter LiF alam berbentuk setengah bola
ini, dimungkinkan untuk digunakan sebagai
dosimeter pemonitoran perorangan neutron
termik.

Tabel 1 : Tanggapan detektor CR-39 terhadap neutron termik dan epitermik
menggunakan filter LiF dengan ketebalan 8, 10 dan 15 mm

Kondisi
Penyinaran

Di
Udara
Di atas
Fantom

Sumber
Neutron
Termik

Epitermik
Termik

Epitermik

Kepekaan (x 1E-05 jejak/neutron)
0 mm

1,873+0,140
4,691+0,163
l,546±0,065
2,325±0,082

8 mm
7,259±0,268
5,423±0,179

11,187+0,214
4,663±0,115

10 mm
5,202±0,253
6,520±0,187

12,055±0,216
3,868±0,103

15 mm
3,35510,212
4,919±0,179
9,211±0,201
4,539±0,015

• : CR-39 taiipa Cd
a: CR-39 dengan Cd

•5? 4 +
•"3

2 .

0

• : CR-39 taiipa Cd
a: CR-39 dengaji Cd

-a- •

0 5 10 15

Ketebalan Filter LiF (mm)

a). Penyinaran di udara

0 5 10 15

Ketebalan Filter LiF (mm)
b). Penyinaran di atas fantom

Gambar 3 : Tanggapan detektor CR-39 terhadap ketebalan filter LiF
untuk penyinaran di udara dan di atas fantom
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Tabel 2 : Tanggapan detektor CR-39 dengan filter LiF terhadap sudut penyinaran
untuk ketebalan filter LiF 8,10 dan 15 mm pada penyinaran di udara

Sumber

Neutron

Neutron
Termik

Neutron
Epitermik

Sudut

Penyinaran
0°

30°
60°
90°
0°

30°
60°
90°

Jumlah Jejak (Jejak/mm2 det)
8 mm

l,146±0,049
1,230±0,050
l,514±0,045
l,368±0,043
0,289±0,030
0,405±0,029
0,579+0,023
0,418+0,020

10 mm
l,121±0,047
1,05610,048
0,99010,041
1,600+0,044
0,089±0,029
0,28810,028
0,50010,023
0,39810,019

15 mm
0,807±0,041
0,765±0,041
0,416±0,036
0,238±0,034
-0,12510,026
0,01010,025
0,477+0,021
0,48510,022

Ketebalan filter
• : 8 mm
• : 10 nun
A : 15 mm

30" 60"
Sudut Penyinaran

90

Gambar 4 : Tanggapan detektor CR-39 dengan
filter LiF terhadap sudut penyinaran untuk

ketebalan filter 8, 10 dan 15 mm.

KESIMPULAN

Penghitungan jumlah jejak nuklir laten
secara manual perlu dilakukan, karena
perangkat lunak ASPECT Ver.4.22 sen
A4T124 tidak dapat memilah jejak-jejak nuklir
laten yang bertumpukan dan jejak-jejak yang
bukan merupakan jejak akibat proses reaksi
nuklir. Perbedaan rata-rata jumlah jejak nuklir
laten yang terhitung otomatis dengan jumlah
jejak dikoreksi kurang dari 10 %.

Tanggapan yang diterima detektor
CR-39 terhadap neutron termik dengan
penggunaan filter LiF alam berbentuk setengah
bola dan lembaran LiF diperkaya pada bagian
belakangnya, meningkat 3,6 dan 7,5 kali lebih

besar dari jumlah jejak nuklir tanpa filter LiF
untuk penyinaran di udara dan di atas fantom.
Pada penyinaran di udara, diperoleh tanggapan
detektor CR-39 terhadap neutron termik
sebesar 6,71 lxlO"5 jejak/neutron pada ketebal-
an filter 8 mm. Dan untuk penyinaran di atas
fantom diperoleh ll,630xl0"5 jejak/neutron
dengan ketebalan filter 10 mm. Dengan
peningkatan tanggapan pada detektor CR-39
dan sampai sudut penyinaran 60° hampir tidak
mengalami perubahan tanggapan, maka
detektor CR-39 dengan filter LiF berbentuk
setengah bola tersebut memungkinkan untuk
digunakan sebagai dosimeter perorangan
neutron termik.
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DISKUSI

Edison Sihombing - PRSG
Apa fungsi bahan Cadmium yang digunakan
dalam penelitian ini ?

Hasnel Sofyan
Cadmium berfungsi sebagai penyerap neutron

Pardi - PSPKR
Mengapa pada ketebalan filter LiF sama
tanggapan detektor CR-39 di atas fantom, lebih
tinggi dibandingkan dengan di udara, mohon
dijelaskan ?

Hasnel Sofyan
Karena adanya hamburan balik dari fantom
yang digunakan.

Sri Widayati - PTPLR
1. Dari hasil penelitian Saudara, mana yang

lebih efektif dalam aplikasi menggunakan
filter LiF 8 mm atau 10 mm.

2. Jumlah maksimum jejak nuklir dinyatakan
dalam satuan jejak/neutron. Bagaimana
dalam aplikasinya jika kita ingin
mengetahui hubungan antara dosis neutron
termik terhadap jejak neutron.

Hasnel Sofyan
1. Untuk dosimeter perorangan, ketebalan

filter yang lebih aplikatif adalah 10 mm.
2. Penyinaran dilakukan dengan satuan jam

(detik) sehingga jumlah jejak maksimum
menjadi jejak/neutron (fluks neutron ;
n/cm2 det, jumlah jejak/satuan luas selama
t detik penyinaran ; jejak/mm2det). Untuk
mengetahui hubungan dosis dengan jumlah
jejak perlu dilakukan pembuatan kurva
kalibrasi.

Mulyadi Rachmat - PSPKR
Apa dasar penggunaan filter LiF alam pada
detektor CR-39 untuk neutron termik.

Hasnel Sofyan
Apabila filter LiF dikenai paparan neutron,
maka akan terjadi reaksi nuklir (n, a). Partikel
a yang terpental tersebut, akan membentuk
jejak pada detektor CR-39 di sepanjang
lintasannya. Jejak ini akan terbaca setelah
detektor CR-39 dietsa dengan larutan kimia
NaOH atau KOH selama waktu dan suhu
tertentu.

Nazaroh - PSPKR
1. Tolong jelaskan masalah jejak neutron.

Kenapa satuannya jejak/neutron.
2. Bagaimana perbedaannya pengukuran

dengan perangkat lunak dan manual.
3. Kenapa jejak di fantom dengan filter lebih

tebal, jejaknya lebih besar.
4. Bagaimana membandingkan penyinaran di

udara dan di atas fantom dengan ketebalan
filter berbeda untuk menentukan jejak
neutron.

Hasnel Sofyan
1. Satuan fluks neutron (n/cm2 det), dan

jumlah jejak perdetik penyinaran
(jejak/mm2 det), sehingga tanggapan
detektor menjadi,

jumlah jejak
Tanggapan =

fluks neutron

2. Perangkat lunak Aspect, tidak dapat
memilah jejak-jejak yang sangat berdekatan
dan jejak-jejak yang bukan jejak nuklir
laten. Sehingga diperlukan penghitungan
secara manual. Perbedaannya kurang dari
10%.

3. Karena ada hamburan balik.
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4. Pcnyinaran CR-39 dilakukan di udara dan
di atas fantom dengan ketebalan filter yang
berbeda. Dengan adanya perbedaan ini,
akan diperoleh ketebalan filter yang
memberikan jumlah jejak maksimum.

Nur Rohmah - PSPKR
1. Dalam penelitian ini saudara menggunakan

ketebalan filter yang berbeda. Apakah ada
pengaruh ketebalan filter tersebut terhadap
tanggapan dosimeter dan pada tebal filter
berapa penggunaan filter tersebut efektif.

2. Saudara menggunakan sumber neutron dari
reaktor padahal sumber neutron dari
reaktor memancarkan radiasi campuran.
Apakah semua tanggapan yang terdeteksi
oleh dosimeter berasal dari neutron termik
saja.

Hasnel Sofyan
1. Ada. Pada ketebalan filter 8 mm dan 10

mm jumlah jejak nuklir mencapai
maksimum untuk penyinaran di udara dan
di atas fantom.

2. Tidak.
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