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ABSTRAK

STANDARDISASI 9OSr SECARA ABSOLUT MEMAKAI DETEKTOR PROPOSIONAL 4 x(PC).
Telah dilakukan standardisasi aktivitas radionuklida 90Sr secara absolut memakai detektolproposional 4 x. Efesiensi

pencacahan tergantung pada serapan diri dan serapan penyangga sumber VYNS, pada ~ mats 0,55 MeV dari 90Sr dan
Ep mats 2,28 Me Vdari Y -90. Koreksi terhadap serapan diri ditentukan dengan kurva Ep maksimum vs. serapan, untuk ~
mats. 0,55 MeV dari Sr-90 harga serapan diri 2,5%, dan Ep mats 2,28 MeV dari 90y harga serapan diri 0,5%.

Sedangkan serapan pacta penyangga sumber VYNS ditentukan dengan percobaan yaitu pencacahan dilakukan dengan
variasi ketebalan VYNS, harga serapan setiap lapisan VYNS dengan ketebalan:t 15 IJ.gr/cm2 pada ~ mats 0,55 MeV
adalah 0,70% dan pada~ mats 2,28 MeV sebesar 0,1 %. Cuplikan dibuat dari sumber tanpa pengenceran dan dengan
dua variasi pengenceran yaitu pengenceran 6,9 dan 9,9 tali. Aktivitas cuplikan ditentukan dengan pencacahan yang
dilakukan dengan dua cara yaitu, dengan dan tanpa variasi ketebalan.penyangga sumber VYNS. Hasil pengukuran
dengan variasi pengenceran larutan dan ketebalan VYNS cukup baik, dengan perbedaan 1,68 %. Perbedaan basil
pengukuran aktivitas 90Sr dengan metode ini dibandingkandengan aktivitas larutan induk cutup baik dengan perbedaan
an tara 0,5 -1,16 %.

ABSTRACT

ABSOLUTE STANDARDIZAllON OF 90Sr USING 4 x(PC) DETEKTOR. Standardization of9OSr with
absolute measurement using 4 1t proporsional detector has been carried out. The counting efficiency of beta particle
mainly depends on self and VYNS absorption. The correction of self absorption were determined by means of the beta
maxnnum energy vs. absorption curve. Self absorption value of 90Sr with Emax. 0,55 MeV is 2,5%, and 90y with Emax.
2,28 MeV is 0,5%. The VYNS absorptions were determined by counting using variations of VYNS thicknesses. The
coITections of VYNS are 0,70 % at ~ max. 0,55 MeV and 0,1% at ~ max. 2,28 MeV, for every VYNS sheet having
thicknessof:t 15 I1gr/cm2. The samples were made from the source without dilution, and with dilution factors of 6,9 and
9,9. The activity of samples were determined by counting using two methods, with and without variation of VYNS
thicknesses. The result of measurement by variation dilution of solution and VYNS thicknesses is fairly good, the
difference is 1,68 %. The difference between result of activity measurement of9OSr with this methods and the activity of
master solution is fairly good, with the discrepancies are from 0,5 to 1,16 %.

PENDAHULUAN 90Sr merupakaIl radionuklida yang meluruh

melalui pancaran zarah beta ketingkat energi 90y

yang tidak stabil. Oleh karena 90y ini tidak stabil

maka terjadi peluruhan, melalui pancaI.an ZaI.~ beta
ketingkat dasar 90 Zr stabil. Bagan peluruhan 90Sr-

90y disajikan raJa Gambar 1, intensitas pancaran

zarah beta 90Sr raJa tenaga 0,55 MeV = 100%, clan

untuk 90y raJa tenaga 0,53 MeV clan 2,28 MeV

masing-masing mempunyai prosentase intensitas
sebesar 0,016 % clan 99,984 % [2,3,4]. Isotop 90Sr

mempunyai waktu para yang relatif panjang yaitu,

28,15 tahun, sedang aDak luruhnya yaitu 90y hanya

mempunyai waktu para 64,1 jam. Menurut N CUI"sol
[4] kesetimbangan aktivitas antara 90Sr clan 90 Y

Pengukuran akti vitas suatu radionuklida

ditentukan berdasarkan pertirnbangan sifat dari

radionuklida masing-masing. Disamping itu

ditentukan pula keperluan dari basil pengukuran,

apakall diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi atau

tidak. Apabila basil pengukuraIl dibutuhkan sebagai

swnber acUan' maka diperlukan pengukuran dengaIl

tingkat ketelitian yang tinggi, atau sebaliknya

apabila basil pengukuran hanya unWk data-data ~'ang

tidak memerlukan tingkat ketelitian tinggi, maka

dapat dipilih metode pengukw-an tertentu yang

cocok-
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teljadi setelah 641 jam. Radionuklida 90Sr -90y

merupakall salah satu isotop yang banyak

dipergunakan sebagai surnber standar pemancar
Zal-ah beta untuk kalibrasi alat ukur radiasi. Secal.a

urnurn penguk'Uran aktivitas 90Sr _90y untuk

keperluan surnber standal- dapat diukur dengan

berbagai macam cara, akall tetapi yang disarankan

adalah dengan metode pencacah detektor 4n

proporsional, selain itu dapat pula dilakukan

standardisasi dengan metode "4ny well counting",

pencacah kelip cair dall mikrokalorimeter.

Sedangkall Ulltukkeperluall pencacahan secara rutin,

biasanya dipergunakall pencacah kelip cait. dan
metode sudut ruang, dan dengan metode pencacah

detektor 4n proporsional [7,8]. Dengan bagan

peluruhall yang disajikan pada Gambar 1. maka
pengukUI-an aktivitas 90Sr -90 Y secara absolut

dapat dilakukan dengan detektor proporsional 4 n,

atau dengall metode koinsidensi 4n(pc) p -y

memakai tracer radionuklida pemancar gamma,

sedangkan pengukuran aktivitas secara relatif dapat

diukur memakai metode LSC. Pada penelitian ill

pengukUl.all aktivitas 90Sr dicoba dengan metode

Serapall memakai detektor 4 n(PC), memakai

berbagai val.iasi yaitu, variasi pengenceran daD

ekstrapolasi ketebalall penyangga surnber VYNS.

tenaga Ej} maksimurn 0,53 clan 2,28 MeV yang

masing-masing mempunyai intensitas sebesar 0,016
clan 99,984 %. Dengan bagan pelUlllhan seperti

Gambar 1, maka pengukuran aktivitas seCal-a

absolut untuk keperluan surnber standar aktivitas

pada prinsipnya dapat dilakukan dengan sistem
koinsidensi 4n(PC) p -y metode tracer. Metode ini

dilakukan dengan jalan mencampurkan isotop lain

yang mempunyai tenaga gamma, dan dipilih yang

mempunyai energi zarah beta yang hampir sarna,
seperti 141 Ce dengan energi beta 180,9 keY hampir

sarna dengan 195, 7ke V dari 90Sr.

Selain itu akan dicoba pencacah3l1 seCal.a

absolut terhadap zarah beta, dengan memakai

metode serapan memakai detektor 4 n proporsional .

Pada pencacahan surnber 90Sr dengan pencacah

proporsional 4n, zarah beta maupun elektron

konversi tidak dapat tercacah semua. Hal ini selain

diakibatkan adanya waktu mati detektor, proses

serapan diri zarah diusahakan pembuatan cuplikan

pada VYNS dengan endapan kristal yang relatif

sedikit sehingga serapan kecil, dengan jalan

penambahan larutan SiO2 n H2O "Ludox". Ludox

ini berfungsi sebagai menahan pembentuk3l1 kristal,

sehingga pembentukan kristal secara perlahan-lahan
d3l1 akan diperoleh kristal Y3l1g bel11kUl-3l1 kecil. Dan

untuk mengur3l1gi serapan pada penyangga surnber

maka dibuat lapisan VYNS yang cukup tipis yaitu

:!: 15 f-Lgr/cm2. Diharapkan dengan kondisi

dernikian maka akan didapatkan efisiensi cacah yang

besar. Persamaan laju cacah beta pada pencacahan
90Sr -90 Y adalah sebagai berikut [3,6]:

TEORI

90Sr yang meluruh melalui pancaran zarah

beta dengan Ep maksimum 546 ke V clan intensitas

ZaI"ah beta 100%, ke tingkat energi 90y yang tidak

stabil. Kemudian disusul pula peluruhan 90y melalui

paIICaraIl ZaI"ah beta clan elektrou captm"e dengan

90 Sr ( 28,15 Th.)

Gambar 1. Bagan peluruhan 90Sr -90 Y 4)
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Np = A s,. Eff Sr + Ayo Effy (1)

dengan : Np = laju cacah beta

A s,. = Aktivitas 90Sr

Eff Sr = Efisiensi pencacahan90Sr
Ay. = Aktivitas Aktivitas 90 Y

Effy = Efisiensi pencacahan 90y
Kesetimbangan aktivitas 90 Sr dengan 90 Y

terjadi setelah waktu 641 jam , maka aktivitas 90 Sr
= 90 Y (A), sehingga dari persamaan (1) menjadi :

Np = A (Effsr + Effy ) (2)

Dimana harga A adalah merupakan harga aktivitas
90 Sr = 90 Y. Harga Eff Sr , efisiensi pencacahan 90Sr,

maupUll Effy, efisiensi pencacahan 90y, sangat

tergantung pada proses serapan diri zarah beta dan

serapan pada penyangga sUlllber.
Menurut KF Walz 3) dan W. V AN der EIJK

61 , harga koreksi serapan diri 90Sr pada

EpmaksimUlll 0,55 MeV adalah 2,5% dan untuk

serapan penyangga sUlllber VYNS dengan ketebalan

ail tara 10 -20 }.lgr/cm2 Ilapisan, atas -bawah, adalah

0,7% sedangkan untuk 90y pada EpmaksimUlll 2,28

MeV adalah 0,5% dan untuk serapan penyangga

sUlnber VYNS < 0,1%. Sehingga total serapan

YaIlg teljadi adalah : 3,2% untuk 90Sr, dan 0,6%

Ulltuk 90y, atau efisiensi pencacahan Effs. = 0,968

% dan Effy = 0,994 %.

Maka persamaan (2) menjadi:

Np= A ( 0,968 + 0,994 )
A = Np I ( 1,9026) (3)

HaI°ga SerapaIl diri sangat tergantung pada cara

preparasi sUlllber standar, harga diatas adalah harga

pada sUlllber yang dipreparasi dengan memakai

catanac I ludox, YaIlg belfungsi untuk membuat

kristal menjadi lebih kecil sehingga diharapkan

serapamlya kecil, sehingga cacahan yang didapatkan

diharapkan optimUlll. Selain itu untuk mendapatkan

cacahan yang optirnUlll dilakukan pula pemasangan

diskriminator yang tepat pada saat munculnya

speku1lIll gamma diilustrasikan pada Gambar 2.

PerSamaaIl (3) secara langsung dapat digunakan

apabila pemasangan diskriminator dianggap tepat

pada posisi awal spektUlll beta. Selain itu dicoba

pula pencacahan dengan .yariasi ketebalan

penYaIlgga sUlllber VYNS, sehlngga akan diperoleh

haI°ga cacah YaIlg bervariasi karena perbedaan faktor

SerapaIl penyangga, kemudiaIl diekstrapolasikan ke

lapisaIl not, sehingga didapatkan harga dari aktivitas

'jVaIlg SebenaIllyao
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Gambar 2. Pemasangan diskriminator pada

spectrum beta 90Sr-9Oy

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

A.

Bahan dan Peralatan

2.

3.
4.
5.

Larutan sumber 90Sr _90y dalarn bentuk

Stronsium Khlorid, sebagai larutan induk

Penyangga sumber VYNS yang telah dilapisi

emas dengan ketebalan ::t 15 J.1gr/cm2

Lallltan penegemban 0,05 n HCI

Larutan Catanac I Ludox

Sistem pencacah proporsional dengan detektor

4n (PC) aliran gas

B. Pembuatan Cuplikan

Larutan sumber 90Sr _90y dalam bentuk

garam Sr(Cl)2 dengan aktivitas 4600 KBq/gram,

sebagai larutan induk diencerkan sebagian kecil

memakai larutan 0,05 n HCl. Hal ini

dimaksudkan agar didapatkan cuplikan yang

aktivitasnya bervariasi clan setiap cuplikan

aktivitasnya disesuaikan dengall kemampuan

detektor 4n (PC) aliran gas, yaitu antara 500-

10.000 Bql cuplikan. Pengenceran dilakukan

dua kali yaitu, dengan faktor pengenCerall

pertama 6,9 tali clan kedua 9,9 tali, bagan

pengenceran disajikan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Bagan pengenceran

Larutan dari basil pengenceran pertama

clan kedua kemudian dibuat cuplikan dalarn

bentuk titik pada penyangga film VYNS, dengan

menarnbahkaIl larutan catanac/ludox I tetes.

Selain itu dibuat pula cuplikan dalarn jumlah

yang sarna daTi larutan induk yang belum

diencerkan. Dibuat masing-masing 5 buah

cuplikan.

pencacahan cuplikan dengan variasi ketebalan
VYNS. Pencacahan dilakukan dengan
pengulangan 10 kali.

HAS~ DAN PEMBAHASAN

C. Pencacahan cuplikan

Hasil pengukuran cacah beta memakai

pencacah 4 Jt (PC) dengatl diskrilI1inator dipasang

pada awal munculnya spektrUlll beta disajikan pada

tabel 1. Cuplikan 90Sr _90y dibuat dengan

penall1bahan Ludox, clan perbedaan pengenceran

yaitu pada nomer 1 -5 dengan pengenceran 6,90373

kali, nomer 6-10 dengan pengenceran 9,91558 kali,

datI nomer 11-15 tatIpa pengenceran. Perbedaan

pengenceran ini dimaksndkan agar didapatkan data

yang lebih bervariasi sehingga nilai aktivitas lebih

dapat dipertanggung-jawabkan hasilnya, selain juga

untuk mengetahui keakuratan preparasinya. Nilai

aktivitas 90Sr dihitung dengan memakai persall1aan

Pencacahan cuplikan dalam bentuk

titik dilakukan dengan sistem pencacah

proporsional mernkai detektor 4n (PC) aliran gas

pada tekan3l1 atmosflf. Gas alir dipakai adalah

gas P-IO ( campuran gas Argon daD Methan ).

Diskriminator sebagai batas bawah dipasang

tepat pada saat spektrum beta muncul,

ditunjukkan pada Gambar 2. Dilakukan pula
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diektrapolasikan ke ketebalan VYNS Dol, sehitlgga

didapatkan barga aktivitas 90Sr sebenarnya. Harga
aktivitas 9OSrdengan metode ini didapatkan sebesar

4653,30 Bq/mg, sedagkan dengan metode lain, tabel

I, didapatkan harga aktivitas rata-rata sebesar

4575,12 Bq/mg. Dari kedua metode pengukuran ini

terlihat basil yang relatif sarna, dengan perbedaan

1,68 %. Perbedaan basil pengukuran aktivitas kedua

cara ini dibandingkan dengan aktivitas larutan induk

sebesar 4600 Bq/mg, cukup baik, hanya mempunyai

perbedaan berkisar antara 0,50 -1,16 %. Perbedaan

yang relatif kecil ini sangat dipengaruhi oleh faktor

serapan penyangga sumber VYNS clan serapan diri
akibat bentuk kristal yang kemungkinaII kurang

sarna. Narnun dari perbedaan baI.ga aktivitas kedua

cara masih dalarn barns yang dapat dipertanggung -

jawabkan, untuk keperluan sumber standar.

2. Dat.i label 1. dapat dilihat bahwa nilai cacah daTi

berbagai cuplikan terlihat cukup homogen, nilai
cacah terbesar dengan nilai cacah terkecil hanya

berbeda antara 0,31 -0,51 %. Hal nil menunjukkan

bahwa serapan diri pada setiap cuplikan cukup

homogen dan ketebalan lapisan VYNS yang

dipergunakan mempunyai Ukuran yang relatif sarna
selain itu kestabilan alat cukup baik. Disarnping itu

perbedaan konsentrasi karena pengenceran temyata

menunjukkan basil aktivitas yang relatif sarna,

sehingga dapat dikatakan bahwa bahwa proses

preparasi penimbangan, pengenceran cukup baik.
Pada tabel 2. disajikan basil pengUkuran cuplikan

dengatl variasi ketebalan VYNS.

Dari data ini kemudian dibuat plot antara

ketebaiatl penyangga slilllber VYNS datI aktivitas,

disajikan pada Garnbar3. Dari plot ini

Tabell. Hasil pengukuran Nf3 cuplikan 90Sr-9Oy dengan penambahan Ludox.
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90Sr-9OyTabel 2. Hasil pengukuran Nf3 cuplikan

dengan variasi ketebalan VYNS.

DAFTARPUSTAKAKESIMPULAN DAN SARAN
Metode standardisasi 90Sr dengan metode

absolut memakai pencacah 4 1t ( PC ) menunjukkan

basil yang cukup baik. Faktor yang mempengaruhi

basil pengukuran dengan metode ini adalah masalah

serapan pada penyangga sumber clan serapan diri

akibat dari bentuk kristal cuplikan. Oleh karena itu

apabila akan dilal'ukan pencacahan dengan metode

tersebut, akan lebih baik hila pada pembuatan

cuplikan dilakukan pengeringan secara perlahan-

Iahan" Disamping itu dapat pula dilakukaIl

perubahaIl bentuk kristal menjadi bentuk amorph,

sehingga dihaI"apkaIl serapan dirinya lebih kecil.
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Hermawan Candra, P3KRBiN-BA TAN

a. Sr-90 adalah sumber beta, pada umumnya

sumber beta diukur aktivitasnya dengan

pencacah kelip cair I LSC. Menurut Bapak lebih
baik yang mana?

b. Untuk mempunyai serapan yang terjadi pada

sumber beta apa saja yang dilakukan ?

Pujadi, P3KRBiN-BATAN
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DISKUSI

Mohammad Fathom, P3KRBiN-BA TAN

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Penyangga

sumber VYNS yang saudara gunakan ?

b. Bagaiamana anda menentukan ketebalannya ?

a. Kedua metode yaitu LSC dan metode 47t (PC)

sarna -sarna bait dalam arti dapat digunakan.

Perbedaan hanya pada kriteria metode : LSC

adalah pencacahan relatif sedangkan 47t (PC)

pencacahan secara absolut.
b. Perlakuan sumber agar serapan kecil dapat

dilakukan dengan :

-Pengeringan secara perlahan-lahan

-Penarnbahan larutan SiO2 -H2O

-Dapat juga dibuat menjadi butiran amorph

-Pemakaian penyangga VYNS yang tipis:t 15

~ gram/cm2Pujadi, P3KRBiN-BATAN

a. Vyns adaIah nama dagang dari campuran

Polyvynil acetat dan poly vynil clorida. VYNS
ini daIam bentuk bubuk kemudian dilarutkan
daIam Cyclo Hexanon, kemudian dibuat setiap

lapisan tipis dengan meneteskan pada pennukaan
air. Lapisan ini berkisar :!: 15 ~ gram/cm2

b. Pengukuran ketebalan VYNS dilakukan dengan
cara penimbangan pada luasan tertentu dengan
memakai bantuan ring segiempat yang telah
diketahui luasannya.
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