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ST ANDARDISASI 56CO DENGAN METODE KOINSIDENSI 41tp-y YANG DILENGKAPI

DENGAN SISTEM A LIVE-TIMED BI-DIMENSIONAL
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ABSTRAK

TELAH DILAKUKAN STANDARDISASI S6CO DENGAN MENGGUNAKAN METODE

KOINSIDENSI41tJ3-y. S6CO diperlukan untuk mengkalibrasi perangkat nuklir pada daerah energi di atas 1500 keY.
5~O diperoleh daTi basil penembakan proton dengan energi 15 MeV, penampang lintang 300 mb terhadap target besi
alam (kemurnian 99,5 %) menggunakan pesawat cyclotron di Institute for Nuclear Study, University of Tokyo.

Penyiapan sampel dilakukan dengan metode gravirnetri setelah dilarutkan dengan pelarut HCI 8N. Aktivitas diukur
dengan perangkat koinsidensi 41t/3-y, dengan gerbang saluran y pada energi 511 ke V clan 847 ke V. Hasil pengukuran
cukup baik dengan aktivitas jells 3078:t 15 Bq/mg.

ABSTRACT

STANDARDIZAUON OF s'co HAD BEEN CARRIED OUT USING 41[I3-y COINCIDENCE
METHODS. The radionuclide use for calibration of nuclear instruments on range of energy over 1500 keV. The 56CO
had been produced by irradiation of proton by using a cyclotron with 15 MeV of energy and 300 mb of cross-section to
natural iron target (99.5 % of purity) at the Institute for Nuclear Study, lJniversity of Tokyo. Source preparation had
been done by gravimetry method after the irradiated source was dissolved in 8N HCI solution. The disintegration rate
had been measured using 41[I3-Y coincidence apparatus, where the y gate sets on 511 and 847 keV y-rays. The result
measurement is fairly good with the spesific activity is 3078:t 15 Bq/mg.

PENDAHULUAN mempunyai fasilitas untuk membuat sumber 24Na.

Sehingga perlu dicari sumber standard altematif
untuk mengkalibrasi perangkat pengukuran pacta

daerah energi di atas 1500 ke V.

56CO adalah radionuklida yang mempunyai

Kualitas suatu basil pengukurau aktivitas.

zat radioaktif saugat bergautung pada kualitas

staudaI-d dau jenis zat radioaktif yaug digunakau

sebagai pengkalibrasi suatu peraugkat

pengukurau. Dewasa ini bauyak oraug

menggunakaIl sumber staudard 60CO, 137CS,
I34CS maupun 152Eu sebagai sumber

staudaI-d pemaIICaI- sinai- y. Namun

delnikiaIl, sumber staudard tersebut

belumlah mencukupi kebutuhaIl yaug

diharapkan terutama untuk mengkalibrasi

pada daerah energi tinggi (lebih besar daTi

1500 keY). Untuk itu OraIlg menggunakau

24Na sebagai sumber staudard pada daerah

energi di alas 1500 keY. Masalah lain
timbul karena 24Na hauya merniliki waktu

paI.O sangat pendek (sekitar 14,9654 jam ),
selringga sang at tidak mungkin 24Na ini

digunakan sebagai sumber staudard
terutama Ulltuk lab-lab yaug tidak

Tabell. 

Probabilitas pancaran sinar-y 56CO.

Nomor

1
2

3

~
5

6

7

8

9
10

11
12

13
14

Ener~ (keV)!
864.764

1037,844
1175,099
1238,287
1360,206

1771,350
2015,179
2034,759

2598,460
3201,954

3253,417
3272,998
3451,154

3548,27

Probabilitas sinar y

0,99933 :t 0,00007

0,1413 :to,0005
0,02239 :to,OOOll

0..6607 :t 0,0019

0,04256:t 0,00015
0,1549 :t 0,0005

0,03029 :t 0,00013

0,07771:t 0,00027

0,1696:t 0,0006
0,0313 :t 0,0009

0,0762 :t 0,0024

0,0178:t 0,0006
0,0093 :t 0,0004

0,00178:t 0-,-00009
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dikeringkan dengan sinar lampu infra merah.

Ketebalan lapisan emas sekitar 3 f.1g/cm2 daD

ketebalan lapisan paladium sekitar 7 f.1g/cm2.

b. Peralatan Pengukuran

Peralatan utama yang digunakan untuk
penelitian ini adalah 47t/3-y koinsidensi yang
dilengkapi dengan suatu sistem a live-timed bi-
dimensional (gambar 2) [2]. Detektor 47t
proporsional yang digunakan adalah rancangan
khusus untuk bertekanan tinggi sampai dengan
12 kg/cm2 (dalam penelitian ini hanya sampai 6
kg/cm2 ). terdiri atas 2 buah detektor 2n dengan

waktu paro 77,31 :!: 0,19 hall, meluruh dengan

model tangkapan elektron dan memancarkan

bennacam sinar y dari energi 846 ke V sampai

dengan 3548 keV[I], dengan probabilitas pancaran

sinar y tertera pada tabel 1 dan bagan peluruhan pada
gambar 1. Dan sifat dan jenis peluruhan ini, S6 CO

dapat dijadikan salah satu altematif standar pada

daerah energi di atas 1500 ke V

Tujuan dari penelitian ini adalah dapat

membuat dilll menstandarkan S6CO dengan metode

koinsidensi 47tf3-y sehingga memungkinkan

digunakan sebagai standar untuk mengkalibrasi

perangkat nuklir pada daerah energi di atas 1500

keY.

Gambar 2. Diagram balok perangkat koinsidensi 4xj3(PPC)-y(HPGe) dengan sistem a live-

timed hi-dimensional

TATA KERJA ukuran geometri 40 x 80 x 80 cm3. Detektor ini

menggunakan aliran gas PI0 dengan kecepatan

kira-kira 10 ml/detik. Unnlk mendeteksi sinar-y

digunakan detektor semikonduktor HP( Ge) 011ec

GEM-15200, sehingga diperoleh resolusi energi

yang lebih baik. Unnlk maksud tersebut detektor

ini dilengkapi dengan 2 buah penguat (amplifier).

Amplifier pertama di set pacta waktu pulih

(resolving time) panjang, guna mendapatkan
resolusi yang lebih baik. Amplifier kedua di set

pacta resolving time pendek, unnlk keperluan

pengukuran dengan sistem koinsidensi.

Penyiapan sumber.

56CO diperoleh dengan cara iradiasi

proton pada energi 15 Mev terhadap target [11m

foil 56Fe dengan kemumian 99,5 %, ketebalan 50

fJ.Ill selarna kurang lebih 30 menit menggunakan

pesawat cyclotron di Institute for Nuclear Study,

University of Tokyo.. Setelah selesai proses

iradiasi 56Fe foil tersebut dilarutkan dengan

laIlltao HCl 8N clan untuk memperkecil adanya

55Fe YaIlg turut terbentuk, dilakukan dengan

metode penukar ion. Setelah itu larutao aktif 56CO

tersebut diteteskan pada penyangga sumber

l~pisan film tipis VYNS yang telah dilapisi

dengan carnpuran emas clan paladiurn, kemudian

ditutup dengan lapisaIl film yang sarna setelah
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Gambar 1. Bagan peluruhan 56CO.

Pengukuran akivitasc. menggunakan persamaan koinsidensi yang
diturunkan oleh Campion [3], sebagai berikut :

Tahap pertama pengukuran adalah
merekam semua pulsa keluaran spektnun 13,

spektnun y daD spektnun koinsidensi ke dalam

pita magnetik. Lama pengukuran untuk satu

sampel 30 menit dengan pengulangan 3 kali

dalam waktu yang berurutan. Pengulangan ini

dilakukan selain untuk memenuhi faktor

statistik juga untuk menganalisa kandungan

impuritas pada sampel tersebut. Pengukuran

selanjumya dilakukan setelah kira-kira melewati

5 kali waktu paronya, hat ini dilakukan untuk

menganalisa unsur -unsur kandungan yang

mempunyai waktu paro lebih panjang dibanding

56CO. Tahap kedua adalah memindahkan data

pada pita magnetik ke dalam disket kerja setelah

terlebih dahulu gerbang saluran y (gate y) di set

pada energi 511 keY daD 847 keY. Tahap

belikuulya adalah mel!golah data dengan
I

I-fillDo. Do aEce +E~y

-=fio[l+ 1 )
DC 8~ +a

dengan

Do = Cacah partikel ~ seteLah dikoreksi dengan

waktu mati dan cacah lata!"
110 = Cacah sinar y setelah dikoreksi dengan

waktu mati dan cacah latar
n., = Cacah pada saluran koinsidensi, setelah

dikoreksi waktu resolving dan cacah latar
llo = Aktivitas absolut sumber

E~ = Efisiensi detektor proporsional untuk

menangkap partikel ~
E~y = Efisiensi detektor proporsional untuk

menangkap sinar-y
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= Efisiensi detektor proporsional untuk

menangkap elektron konversi dalam
= Koefisien konversi dalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini s~o dibuat melalui

reaksi S6Fe(p, n)S6Co, dengan energi proton 15 MeV

daD penampang lintang (cross-sections) 300 rob.

Parameter-parameter yang digunakan dalam
pembuatan radionuklida S6CO tersebut cukup bait

karena mempunyai resistensi yang terkecil

dibandingkan metode lain [5]. Dari reaksi tersebut

mempunyai kemungkinan terbentuknya impuritas
berupa S2Mn, ssFe daD S7CO. S2Mn tidak efektif

karena hanya mempunyai waktu paro 5,59 hari

sehingga setelah 50 hari sejak iradiasi sudah tidak

berarti lagi. Sedangkan ssFe daD S7CO semakin hari

mempunyai prosentase yang bertambah karena

waktu paro dari kedua nuklida tersebut lebih besar

dari S6CO. Untuk mengurangi pengaruh ssFe

dilakukan proses penukar ion, sedangkan S7CO harus

dikoreksi secara langsung. Meskipun demikian

jumlah S7CO yang turut terbentuk sangat kecil , yaitu

sekitar 0,05 % pada saat setelah proses iradiasi.

Gambar 3, adalah spektrum S6CO yang

diperoleh dari perangkat spektrometer 'Y,

menggunakan detektor semikonduktor Gennanium

tipe windows buatan Ortec. Dari spektrum ini

terlihat bahwa S6CO mempunyai energi 'Y yang

membentang dari 511 keV sampai dengan 3451,2

ke V, dimana terdapat lebih dari 12 jells energi 'Y

yang terpancarkan dengan intensitas 'Y lebih dari 1 %.

Melihat dari spektrum tersebut energi pancaran smar

'Y cukup teridentutkasi dengan bait meskipun untuk

intensitas yang sangat kecil sekalipun. Hal ini

menambah keyakinan untuk dapat memanfaatkan

56CO tersebut sebagai sumber standar.

Untuk mempennudah penghitungan,

dibuat kurva (I -£(3)/£(3 vs l1o.noIfic dan aktivitas

dihitwlg dengan metode ekstrapolasi, yaitu

menarik galls ekstrapolasi dari kurva tersebut

pacta efisiensi deteksi partikel f3 oleh detektor 4n

proporsional senilai 100 % atau pacta (I -£(3)/&(3
= O. Untuk mengetahui nilai aktivitas jenis

droi larutaIl 56Co tersebut, nilai l1o.noIfic perlu

dibagi dengan berat cuplikan sampel, sehingga

kurva menjadi (I -£(3)/£(3 vs aktivitas jenis.

Variasi efisiensi f3 ditentukan dengan

menggunakan variasi diskriminator f3 yang

diatur pacta sistem komputer [4].

Pengukuran impuritas dilakukan secara

tersendiri dengan perangkat spektrometer y

menggunakan detektor semikonduktor

Gennanium tipe windows. Detektor ini mampu

mendeteksi sinar-X pacta energi 5 keY hingga

energi photon 3500 keY.

d.

Koreksi-koreksi

Koreksi waktu mati (dead time)
dilakukaIl secara langsung dengan mencacah

sampel menggunakan standar waktu hidup (live

time). Koreksi waktu pulih (resolving time)

diperlukan untuk pengukuran aktivitas dengan

metode koinsidensi 47(I3-y. Nilai resolving

time yang digunakan dalam pengukuran

aktivitas adalah 2,06 ~sec. Koreksi cacah latar

dilakukan dengan mencacah sampel tanpa

sumber radioaktif, lama pengukuran 10 jam

wltuk perangkat koinsidensi 47(I3-y sedangkan

peraIlgkat spektrometer-y hanya 10.000 detik.

Hal iIll dilakukan karena perangkat koinsidensi

47(I3-y juga mendeteksi partikel 13, sedangkaIl

perangkat spektrometer-y hanya mendeteksi

foton-y clan sinar-X. Cacah latar diukur 2 kali

yaitu sebelum pengukuran sampel maupun

sesudah pengukuran sampel. Hal ini dilakukan

untuk melihat tidak ada atau adanya

kontaInlllasi sumber dalam detektor, karena

saInpel dalam penYaIlgga lapisaIl film tipis

VYNS sangat mudah sekali rusak.

P3KRBiN-BATAN79
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Gambar 3. Spektrum 56CO diperoleh dari Spektrometer-y.

Tabel 2. Basil Pengukuran Aktivitas Jenis 56COGambar 4, adalah kurva ekstrapolasi dari

nuklida 56CO yang diperoleh dengan metode

diskrimillasi sistem computer menggunakan
gerbang y tunggal pada energi 847 keV[4]. Dari

kurva tersebut terlihat bahwa nilai maksimum

efisiensi deteksi terhadap partikel J3 hanya sekitar 35

%, meskipun demikianfitting region kurva tersebut

cukup paIljang sampai sekitar 20 %sehingga basil

ekstrapolasi dapat dipertanggungjawabkan. Gambar

5, merupakan kurva ekstrapolasi 56CO untuk gerbang

y pada energi 511 keY. Dari kurva gambar 5,

terlihat bahwa nilai maksimum efisiensi deteksi

terhadap partikel J3 hanya sekitar 20 %, dan

konsistensi dari kurva tersebut nampak kurang

tel-polakan, sehingga basil ekstrapolasi tidak dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini mungkin

disebabkan oleh adanya produksi ion pasangaIl yang

terbentuk pada energi y tersebut, sehingga

memperkecil efisiensi deteksi terhadap partikel ~.
Karena tidak adanya konsistensi atau kestabilan

dalam pembentukan ion berpasangan akibat aliran

gas PI0 dengan tekanan 6 kg/cm2 yang tidak begitu

stabil menyebabkan data pengukuran menjadi tak

stabil. Untuk itu nilai ekstrapolasi pada gerbang y

energi 511 ke V tidak dijadikan pertimbangan dalam

menghitung aktivitas 56CO.

Nomor
sampel

Berat (mg)

~
~
8.927

Aktivitas Jenis

(Bq/mg)
3066 :f: 25

3093 :f: 30

3076 :t 38

1
2

3

Tabel 2 memperlihatkan basil pengukuran

aktivitas jenis daTi 3 sampel yang dipreparasi yang
diambil banya daTi setting y gate pada energi 847

ke V .Dari tabel tersebut terlihat bahwa basil

pengukuran aktivitas cutup baik dengan nilai

ketidakpastian kurang daTi 1 %. Nilai rata-rata daTi

ketiga basil pengukuran tersebut adalah 3078 :f: 15

Bq/mg.

KESIMPULAN

Dari basil pembuatan, pengukuran aktivitas

daD penghitungan sampel 56CO, dapat disimpulkan

bahwa:
a. Proses pembuatan 56CO dengan metode iradiasi

proton pada energi 15 MeV daD penampang

lintang 300 mb cukup baik karenajenis impuritas
yang terbentuk cukup kecil, sehingga tidak

begitu mempengaruhi basil pengukuran.

180P3KRBiN-BA TAN



Presenlasi llmiah Keselamalan Radiasi danLillgkungan VIII, 23 -24 Agustus 2000
0

Dari kurva koinsidensi pada energi 867
KeV dikatakan yang terbaik. Apa alasannya

mengingat datanya mestinya tidak linier ? Berapa
koefisien korelasinya (R)?

Pujadi, P3KRBiN-BA TAN

b. Pengukuran aktivitas 56CO dengan metode

koinsidensi 47[13-y yang ditentukan pada setting

y gate 847 ke V, dan aktivitas jenis yang terukur

pada penelitian ini 3066 :t 15 Bq/mg. Hasil ini

cutup baik karena mempunyai nilai
ketidakpastian di bawah 1 %.

c. Dari spekulJID 56CO dimana seluruh energi y

dro"oi 56CO dapat teridentiflkasi secarajelas, maka

dapat dimungkinkan radionuklida ini digunakan

sebagai sumber standar.

Pada pengolahan data data yang diambil

pada range effisiensi r3 (20%-35%). Dari sini terlihat

linier. Dan jangkauan daerah ini cukup lebar, dapat

dipertanggung jawabkan. Koefisien korelasi yang
didapat dari plot tersebut R=0.992.Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih YaJ.!g

sebesar-besanlya kepada Kepala Jurusan Teknik
Nuklir, Universitas Nagoya yang telah memberikan

izin menggunakan fasilitas peralatan koinsidensi

47t/3-y yang dilengkapi dengan sistem a live-timed

bi-dimensional. Terima kasih disampaikan pula

kepada Kepala Fasilitas Cyclotron di Institute for

Nuclear Study, University of Tokyo sehulgga

penulis dapat menyelesaikan penelitiaIl ini.

Ermi Juita, P3KRBiN-BATAN

a.

b.

Maksud sistem a live timed bi-dimensiuonal

Keuntungan /kerugian sistem ini untuk
menwljang pelayanan standardisasi.

Pujadi, P3KRBiN-BATAN

a.

DAFTARPUSTAKA
b.

Tujuannya adalah untuk mempercepat dan

biasanya bayak digunakan pada isotop dengan
waktu paro yang relatif pendek.

Prinsip : Bahwa alar sistem ini adalah

pengukuran secara absolut. Tentu menunjang

dalam semua hat karena harus sebagai "acuan"

dalam pengukuran yang lain yang untuk

pelayanan. Sistem ini tidak secara langsung

dipakai untuk "pelayanan (Y AN)".

[~~;~~}---+ Absolu

.Metode Standardisasi
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Bunawas, P3KRBiN-BATANDISKUSI

Berapa lama iradiasi ill cyclokon sehingga
target besi alam teraktivasi optimum.

Muji Wiyono, P3KRBiN-BATAN
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Pujadi, P3KRBiN-BATAN

Iradiasi proton energi 15 MeV terhadapFe-
56 dengan kemurnian tinggi 99.5% (Fe-56 filmfoil
50 flm) selama 30 menit.
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Gambar 4. Kurva Koinsidensi 4pb-y pada

gerbang genergi 847 keV
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gerbang genergi 511 keV
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Gambar 5. Kurva Koinsidensi 4nj3-y pada


