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DOSIMETER NEUTRON CEPAT CR-39.BERDASARKAN KONVERTER (n,<x)
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ABSTRAK
.DOSIMETER NEUTRON CEPAT CR-39 BERDASARKAN KONVERTER (n,a). Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengetahui tanggapan CR-39 sebagai dosimeter neutron cepat berdasarkan konverter
(n,a). Telah dilakukan iradiasi CR-39 terhadap fluks neutron cepat AmBe pada dosis 0,10 mSv s/d 2,5 mSv.
CR-39 diproses melalui etsa kimia dengan larutan NaOH 20 % pada suhu 60 °C selama 6 jam. Hasi!
penelitian menunjukkan bahwa tanggapan CR-39 terhadap neutron cepat dengan menggunakan konverter
(R.U) jauh lebih besar yaitu sekitar 6 kali lebih besar dari pada tanggapan CR-39 tanpa menggunakan
konverter (n,a).

ABSTRACT
CR-39 FAST NEUTRON DOSEMETER BASED ON A (n,a) CONVERTER. The aim of this

experiment is to obtained the response of CR-39 as fast neutron dosemeter based on an (n.cc) converter.
CR-39 was irradiated to AmBe fast neutron (lux from 0.10 mSv to 2.5 mSv. CR-39 proccesed by chemical
etching with NaOH 20 % at temperature of 60 °C in six hours. The results of experiment showed that the
response of CR-39 based on an (n, a) converter is 6 times bigger than tbe response of CR-39 without (n,ct)
converter. -

PENDAHULUAN
Dewasa ini telah banyak digunakan berbagai jenis dosimeter neutron antara lain film, dosimeter

termolurninesensi dan dosimeter jejak nukiir zat padat. Dosimeterjejak lebih menjadi perhatian para ilrnuwan
dibandingkan dengan dosimeter lainnya pada saat ini, karena dosimeter jejak mempunyai fungsi yang lebih
luas merambah ke berbagai disiplin ilmu seperti Astrofisika, Geologi, Biologi, Arkeologi dan Proteksi Radiasi.

Ada beberapa jenis dosimeter jejak nuklir yang beredar di pasaran seperti Lexan, Kimtol, Tastrack,
makrofol-E, Kodak LR-115, CR-39, lupion dan Baryotrak. Dosimeter jejak nuklir sangat peka terhadap
radiasi pengion, maka dosimeter tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dosimeter baik untuk memonitor
radiasi alph.a maupun neu(ron.

Dalam penelitian ini akan dilihat tanggapan CR-39 dengan menggunakan konverter (n,a) yang
digunakan sebagai dosimeter neutron cepat.

TEORI
Poly Allyl Diglicol Carbonate (CR-39) merupakan dosimeter jejak yang dapat digunakan sebagai

dosimeter perosil karena mempunyai kepekaan yang tinggi tarhadap jejak proton (I). Pemakaian radiator
yang banyak mengandung hidrogen (H) memperbesar tanggapan deteksi terhadap neutron cepat. Neutron
lambat biasanya tsrdeteksi melalui konvertar fLi atau 10B dengan reaksi (n,a) yang kontak dengan
dosimeter. Pemakaian konverter (n,a) dapat mempertoesar tanggapan neutron cepat berdasarkan fraksi
spektrum neutron yang dirubah ke dalam energi pertengahan dengan menggunakan moderator di depan
dosimeteri1].

Apabila dosimeter jejak nuklir CR-39 dikenai radiasi pengion partikei alpha, akan terjadi tumbukan
antara partikel alpha dengan atom dosimeter CR-39 yang mengakibatkan hilangnya enorgi partikel alpha di
sepanjang lintasannya. Hal ini akan mengha.silkan kerusakan pada dosimeter CR-39 dengan terbentuknya
jejak laten. Jejak laten ini baru dapat dilihat di bawah mikroskop setelah dilakukan etsa kirr.ia atau etsa
elektrokimia.

Kecepatan penghancuran atau pangurasan dari bahan dosimeter CR-39 oleh proses etsa disebut
kecepatan etsa. Kecepatan etsa masih dapat dibedakan yaitu kecepatan etsa bahan (Vb) dan kecepatan
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etsa jejak (Vt). Jejak partikel pada dosimeter CR-39 akan nyata ciiperbesar oleh proses etsa jika Vt >
Diameter jejak (D) dan panjang lintasan jejak bergantung pada efek kompetisi Vt dan Vb. Panjang lintasan
jejak dapat diperoleh melaiui persamaan:

L = (Vt-Vb)xt (1)

t adalah lamanya waktu etsa.

Diameter jejak (D) dapat diperoleh melalui persamaan,

^ V (2)
Vt + Vb w

TATAKERJA
Bahan

Dosimeter jejak nuklir yang dgunakan adalah CR-39 dengan ukuran 3 cm x 3 cm tebal 500 \xm
buatan Pershore Moulding Ltd Inggris. Konvorter (n,a) yang digunakan adalah U2B4O7 berdiameter 0,9 cm
dan (ebal 0,13 mm dan menggunakan moderator polietilen (PE) dengan u'̂ uran 3 cm x 3 cm, tebal 0,5 cm
dan 1 cm. Sumber neutron yang dgunakan adalah AmBe PSPKR-BATAN.

Metoda
CR-39 dikelompokan menjadi 5 sistem deteksi sebagai berikut:

Sistem dateksi I : CR-39 tanpa konverter dan moderator
Sistem deteksi li : CR-39 + Moderator PE 0,5 cm
Sistem deteksi III : CR-39 + Moderator PE 1cm
Sistem deteksi IV : CR-39 + U2B4O7 + PE 0,5 cm
Sistem deteksi V : CR-39 + U2 B4O7 + PE 1 cm.

Semua sistem diiradiasi pada dosis 0,1 mSv s/d 2,5 mSv terhadap sumber neutron cepat AmBe.

Setelah diiradiasi, CR-39 dilakukan etsa kirnia dalam oven dengan menggunakan larutan NaOH 20
% pada suhu 60 °C selama 6 jam. Setelah proses etsa kimia selesai, CR-39 dicuci dengan air mengalir
hingga bebas dari larutan NaOH dan dikeringkan.

Jejak -jejak yang terjadi pad CR-39 dihitung menggunakan mikroskop merk Microstar IV dengan
petbesaran 40 kali yang dilengkapi dengan monitor berukuran 18,5 cm x 13,5 cm.

HASIL DAN BAHASAN
Pada Tabel 1 memuat besarnya tanggapan dari variasisistem deteksi neutron. Tanggapan sistem

adalah jumlah jejak bersih persatuan dosis persatuan luas area CR-39 yang dihitung. Jumlah jejak bersih
diperoleh dari jumlah jejak CR-39 yang diiradiasi dikurangi dengan jumlah jejak CR-39 yang tidak diiradiasi
(CR-39 blanko). Sistem deteksi I (CR-39) mempunyai tanggapan yang paling kecil yaitu 238,56 ± 45,13 jejak
cnv2 mSv1 dan sistem deteksi V (CR-39 + U2B4O7 + PE 1 cm) mempunyai tanggapan yang terfoesar yaitu
1486,61 ±134,60 jejakcm-2mSv1.

Pada sistem II (CR-39 + PE 0,5 cm) mempunyai tanggapan sebesar 412,39 ± 63,06 jejak cnv2

mSv', tanggapan sistem II ini lebih besar sekitar 73. % dari pada tangpan sistem deteksi I. Hal ini
diperkirakan adanya proton yang dihasilkan intoraksi antara neutron cepat dengan polietilen sehingga
proton ini memberikan kontribusi dalatn pembentukan jejak di CR-39.

Sistem deteksi II dan sistem deteksi III yang hanya berbeda dalam hal ketebalan moderator yaitu
0,5 cm dan 1 cm mempunyai tanggapan yang tidak jauh berbeda, hal ini disebabkan karena ketebalan
moderator aniara 0,5 cm dan 1 cm telah mencapai kesetimbangan protonik yang tetapi1).

Sistem deteksi IV (CR-39 + U2B4O7 + PE 0,5 cm) dan sistem deteksi V (CR-39 + U2B4O7+PE 1
cm) mempunyai tanggapan yang tidak jauh berbeda. Tanggapan kedua sistem deteksi ini jauh lebih besar

11



ISSN 0X52-2979 Hasil Penelitian
l'usat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif

Tahun 1997/1998

dibandingkan dengan tanggapan sistem deteksi I yaitu sekitar 6 kali lebih besar. Hal ini dapat dimengerti
karena terjadinya jejak pada kedua sistem deteksi ini ini tidak hanya berasal dari proton saja tetapi tetapi
juga berasal dari partikel a!pha yang dihasilkan dari konverter IJ2B4O7 ssteba'l 500 (j.m. Reaksi neutron
lambat oleh moderator polietilen terhadap konverter U2B4O7 menghasilkan partikel alpha yang memberiakan
kontribusi yang besar pada pembentukan jejak di CR-39. Pnampang lintang untuk 6Li dan 10B terhadap
neutron lambat masing-masing sebesar 980 dan 3800 barn.

SIMPULAN
Dosimeter neutron cepat CR-39 mempunyai tanggapan yang jauh lebih besar jik'a menggunakan

konverter (n.a) dibandingkanjika hanya menggunakan moderator polietilen.
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Tabel 1. Tanggapan dari variasi sistem deteksi neutron cepat

No.

1.
2.
3.
4.
5.

Sistem deteksi

CR-39
CR-39 + PE 0,5 cm
CR-39 + PE 1 cm
CR-39 + U2B4O7 + PE 0,5 cm
CR-39 + U2B4O7 + PE 1 cm

Tanggapan sistem deteksi
(Jumlah jejak crrr2 mSv1)
238,56 +45,13
412,39 ±63,06
489,68 ±59,07
1431,89 ±295,68
1486,61 ±134,60
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