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ABSTRAK

KARAKTERlSllK DOSIMETER TL CaSO4:Dy GELAS KAPILER UNTUK MEMANTAU DOSIS
RADIASI LING KUNG AN. Telah dilakukan penelitian karakteristik dosimeter 11- CaSO4:Dy gelas kapiler untuk
pemantauan radiasi lingkungan. Dari penelitian diperoleh basil untuk keseragaman tanggapan dan kedapat ulangan dari
tiga siklus pemakaian masing-masing dengan persentase deviasi standar rata-rata 7,31 % dan 5,45 %. Tanggapan dosis
tinier dan mampu mencatat dosis minimum sebesar 0,01 mGy, pengaruh cahaya dengan kapsul kedap cahaya 4,65 %,
pengaruh kelembaban dapat diabaikan jika memakai kapsul kedap cahaya. Informasi dosis radiasi yang disimpan selarna
30 hari mengalami pemudaran 25 %. -""
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CHARACTERISTICS OF DOSIMETER TL CaSO4:Dy GLASS CAPILLARIES FOR

ENVIRONMENTAL RADIAllON DOSE MONITORING. Research on the characteristic of dosimeter TL
CaSO4:Dy glass capillaries for environmental dose"radiation have been carried out. The results obtained are uniform
response and reproducibility during three cycles consumption with average percentage standard deviation of 7 .31 % and
5.45%. The resppnse dose is linear and has a minimum detectable dose of 0.01 mGy, sunshine effect with non-
penetrating light capsule of 4.65 %, humidity effect is not significant by using non-penetrating light capsule. Radiation
dose infonnation during 30 days are fading 25%.

PENDAHULUAN dosis radiasi secara terus-menerus selama satu bulan
diperlukan dosimeter dengan kemampuan dapat
mencatat dosis hingga 0,01 may [1]. Persyaratan
lainnya yang hams dipenuhi oleh suatu dosimeter
lingkungan adalah kemampuan menyimpan
informaSi dosis radiasi hams tinggi atau kehilangan
informasi radiasi selama pemakaian hams kecil.
Dosimeter hams tidak terpengaruh oleh kondisi

lingkungan seperti kelembaban, temperatur daD
radiasi bukan pengion. Di samping itu dosimeter
tidak mengandung mineral radioaktit alam yang

dapat menyebabkan radiasi diri daD sebaiknya
dosimeter tersebut mempunyai kesetaraan dengan
udara atau jaringan lunak.

Dari hasil penelitian pengembangan
dosimeter serbuk menjadi dosimeter berbentuk gelas
kapiler yang dilakukan sebelumnya, diperoleh hasil
untuk dosis ambang daD kepekaan rata-rata masing-

masing 15,57 !-lGy daD 10,35 DC/may [2].
Pengembangan selanjutnya dilakukan untuk
mengetahui kemampuan dosimeter tersebut sebagai
dosimeter untuk mengukur dosis radiasi lingkungan.

Pemantauan dosis radiasi lingkungan yang

berasal daTi radiasi latar belakang yang terdiri daTi

sinaI kosmik, radiasi teresterial, percobaan nuklir

daD daTi kecelakaan yang mungkin teIjadi pada

instalasi nuklir yang melepaskan zat radioaktif ke

lingkungan perin dilakukan. Data basil pengukuran

dosis radiasi lingkungan yang dilakukan secara

periodik sangat diperlukan untuk memperkirakan

besamya dosis radiasi yang diterima oleb penduduk

dalam waktu tertentu. Pada instalasi nuklir,

pengukuran dosis radiasi lingkungan merupakan

pekeIjaan rutin yang barns dilakukan dalam usaba

untuk meningkatkan pengawasan secara teliti daD

teratur agar keselamatan penduduk di sekitar

instalasi daD pekeIja radiasi dapat teIjarnin.

Dalam melakukan pemantauan dosis radiasi

lingkungan diperlukan suatu sistem dosimeter yang

memenuhi persyaratan tertentu. Dosimeter tersebut

barns dapat mendeteksi radiasi hingga I mGy

selama satu tabun, bahkan jika mungkin 0, I mGy.

Pada beberapa kasus tertentu untuk pemantauan

227



-Presentasi Ilmiah Keselamatan Radiasi daD Lingkungan VIII, 23 -24 Agustus 2000
" ,,-- , ~ "bU~~~ ~~V

TATAKERJA matahari, daD kedua untuk mengetahui pengaruh

kelembaban. Untuk kelompok dosimeter ll..

pengaruh cahaya matahari dipersiapkan 30
dosimeter yang telah ill-annealing pada temperatur

400 °C selama 1 jam. Kemudian dibagi atas dua

bagian, 15 dosimeter untuk kedap cahaya daD 15

dosimeter untuk tembus cahaya. Sedangkan untuk

kelompok pengaruh kelembaban dipersiapkan
sebanyak 45 buah dosimeter yang ill-annealing pada

temperatm° 400 °C selama 1 jam. Kemudian dibagi

atas tiga °bagian untuk ditempatkan pada 3 ruangan

dengan kelembaban berbeda yaiw. ruangan dengan

kondisi normal, ruangan pakai AC yang dihidupkan

secara terns menerus daD ruangan yang merniliki

kelembaban rendah (Kulkas). Masing-masing

ruangan ditempatkan 15 dosimeter ll...

Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kalsium sulfat dengan aktivator dysprosium

(CaSO4:Dy) berbentuk gelas kapiler buatan

Puslitbang Keselamatan Radiasi clan Biomedika
Nuklir -BATAN. Fosfor CaSO4:Dy berbentuk

serbuk dibuat dengan dengan metode pemanasan

periahan-lahan pada gradien temperatur 275 -300°C

[3]. Pembacaan TLD dilakukan dengan

menggunakan 1W reader Harshaw model 2000A

clan 2000B yang dialirkan gas N2 untuk memperkecil

sinyal TL yang berasal dari radiasi bukan pengion.

Keseragaman tanggapan

Pemudaran
Kestabilan tanggapan daD daya pakai

dosimeter n CaSO4:Dy gelas kapiler terbadap

radiasi pengion dapat diketahni dengan menyelidiki

keseragaman tanggapan daD kedapat-ulangan daTi

tiga siklus penyinaran dengan dosis daD kondisi

penyinaran yang sarna. Untuk keperluan penelitian

ini dipersiapkan 10 dosimeter n basil

pengelompokan. Sebelum disinari dengan dosis 0,01

Gy menggunakaIl sumber standar 137CS, dosimeter

tersebut ill-annealing pacta subu 400°C selama 1

jam.

Untuk meneliti kemampuan dosimeter TL

CaSO4:Dy gelas kapiler menyimpan dosis,
dipersiapkan sebanyak 50 dosimeter dengan meng-
annealing pacta temperatur 400°C selama I jam.
Setelah itu disinari dengan dosis 0,0 I Gy
menggunakan surnber standar 137CS dan disimpan di
roangan tidak pakai AC dengan temperatur roangan
antara 32-34°C. Evaluasi dosis dilakukan dalam
sepuluh tahap dengan masing-rnasing tahap terdiri
dari 5 dosimeter yang dimulai dari setelah 1 hari
penyimpanan sampai 33 hari penyimpanan.

RASIL DAN PEMBAHASAN
Tanggapan dosis

Keseragaman tanggapan daTi 10 dosimeter
TL CaSO4:Dy gelas kapiler untuk 3 siklus

pemakaian pada kondisi daD perlakuan yang sarna

ditunjukan pada Gambar 1. Tanggapan rata-rata

dosimeter TL, secara berurutan adalah 147,730 DC.

157,444 nC daD 143,352 nC dengan standar deviasi

7,92% untuk siklus pertama, 5,16% untuk siklus

kedua daD 8,85% untuk siklus keliga. Dari 3 ~ikJu~

pemakaian ini lerlihat bahwa kescragaman

tanggapan dosimeter TL yang diguDakan ter~but.

lebih rendah daTi JO%. Sedangkan kedapat-ulAngan

daTi JO dosimeter TL dalam 3 siklu~ P'=mak.aian.

diperoleh basil yang cukup b..:rvaria-..i. yaitu unluk

yang paling rendah kedapat-ulangan dosimc:tcr 11..

CaSO4:Dy adalah sebesar 1,13% daD terbesar 9.29%

dengan rata-rata kedapat-ulangan keseluruhan

dosimeter 11.. adalah 5,45%. Kemudian. tanggapan

dosimeter 11.. CaSO4:Dy gel as kapiler terhadap dosis

Dipersiapkan 55 buah dosimeter 11.. dengan

meng-annealing pada temperatur 400 °C selama 1

jam, kemudian dibagi atas 11 bagian dengan masing-

masing terdiri dari 5 buah dosimeter. Setiap bagian

disinari dengan sumber standar 137CS pada rentang

dosis antara 0,1 mGy sampai dengan 20 mGy.

Dibaca sesudah satu hari waktu penyinaran dengan

menggunakan 11..D reader Harshaw 2000A clan

2000B.

Pengaruh lingkungan

Sesuai dengan kebutuhan dosimeter di
lapangan untuk memantau dosis radiasi lingkungan
yang dipengaruhi oleh cahaya matahari daD

kelembaban, dipersiapkan dua kelompok dosimeter.
Pertama untuk mengetahui pengaruh cahaya
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basil penyinaran sebesar 0,1 may -20 may

ditunjukan pada Gambar 2. Pada gambar ini terlihat

bahwa bentuk kurva yang diperoleh adalah berupa

garis linier dengan persamaan regresi y = 24,229

XO,9079 dan koefisien korelasinya r = 0,99,

Berdasarkan basil-basil yang diperoleb dari

penelitian mengenai keseragaman tanggapan dan
kedapat-ulangan 10 dosimeter TL CaSO4:Dy dengan

simpaIlgan kesalahan yang kurang dari 10%, serta

bentuk kurva tanggapan dosimeter TL yang linier,

maka dapat diinformasikan bahwa dosimeter TL

CaSO4:Dy buatan P3KRBiN -BATAN tersebut

cukup baik. Sehingga dapat digunakan sebagai salah

satu dosimeter TL untuk memantau dosis radiasi

lingkungan.
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Gambar 2. Tanggapan dosis dosimeter ll-- CaSO4:Dy

gelas kapileru
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Gambar 1. Keseragaman tanggapan dosimeter TL

CaSO4:Dy gelas kapiler.
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Gambar 3. Pengaruh sinar matahari pads dosimeter

CaSO4:Dy gelas kapiler

Pacta Gambar 3 dapat dilihat pengaruh sinar
matahari terhadap dosimeter CaSO4:Dy gelas
kapiler. Dosimeter yang diletakkan dalam kapsul
transparan memberikan tanggapan jauh lebih besar
dibanding dengan dosimeter yang diletakkan dalam
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selama pengukuran dapat dikatakan tidak ada karena

kondisi tempat penyimpanan dosimeter 11.. dikontrol

dengan termometer daD higrometer. Hal ini juga

didukung dari basil pengukuran dosimeter 11.. yang

menggunakan kapsul kedap cahaya. Pada Gambar
4b diperlihatkan basil pengukuran dosimeter yang

menggunakan kapsul kedap cahaya. Dari bentuk
kurva yang dihasilkan, menunjukkan bahwa

tanggapan dosimeter 11.. sebagai akibat dari

pengaruh cahaya matahari daD lampu dapat
diabaikan.

kapsul kedap cahaya. Selama 30 hall penyinaran di
ternpat terbuka, pengaruh sinar rnatahari
dibandingkan dengan latar belakang lebih besar dari
600%. Sedangkan dosimeter dengan kapsul kedap

cahaya, pengaruh sinar matahari tidak signilIkan dan
dalam 30 hall penyinaran, pengaruh sinar rnatahari

hanya 4,65%. Intensitas 11.. rata-rata dari dosis latar
belakang untuk dosimeter yang diletakkan dalam
kapsul tembus cahaya dan kedap cahaya secara
berurutan adalah 3,252 nC dan 2,064 DC.

Pada Gambar 4a, dapat dilihat hasil
pengukuran untuk dosimeter 11.. yang ditempatkan
di dalam kapsul transparan pada ruangan dengan
kondisi normal, ruangan pakai AC dan dalam
kulkas. Pengaruh kelernbaban dalam ruangan pakai
AC dan ku1kas tidak signilIkan jika dibandingkan

dengan radiasi latar belakang, sedang pada ruangan
normal terlihat kenaikan yang berarti dan kenaikan
yang cukup tajam terlihat mulai dari 15 hall
pengukuran sampai dengan hall ke-30 hall
pengukuran. Kenaikan ini kemungkinan besar
disebabkan oleh adanya pengaruh cahaya matahari
atau lampu lampu, sedang pengaruh kelembaban

Tabell. Kemampuan dosimeter n CaSO4:Dy gelas kapiler

P3KRBiN-BATAN 230
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Gambar 3. Pengaruh kelembaban pada dosimeter gelas kapiler dengan

(a) kapsul transparan daD (b) kapsul kedap cahaya.

KESIMPULANKemampuan dosimeter 11- CaSO4:Dy gelas

kapiler menyimpan dosis dengan masa penyimpanan

antara 1 -33 hari ditunjukkan pada Tabell.

Dari tabel ini dapat dilihat perubahan

pemudaran yang teIjadi pada dosimeter 11-

CaSO4:Dy terhadap fungsi waktu. Setelah 7 hari

penyimpanan teIjadi pemudaran sebesar 19 % daD

setelah sebulan masa penyimpanan terdapat
pemudaran sebesar 25 %.

Dari data-data basil penelitian di atas dapat

disimpulkan bahwa dosimeter ll, CaSO4:Dy buatan

P3KRBiN -BATAN dapat digunakan sebagai salah

satu dosimeter ll, untuk memantau dosis radiasi

lingkungan dengan keseragaman tanggapan daD

kedapat-ulangan cukup stabil, yaitu deviasi
satndamya kurang dari 10%, sedangkan tanggapan

dosis dosimeter ll, CaSO4:Dy gelas kapiler adalah

linier dengan persamaan regresi y = 24,229 X°,9079

daD koefisien korelasi r = 0,99.
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Pengaruh lingkungan berupa sinar matahari

yang sangat besar pada dosimeter dengan kapsul

transparan dapat dihilangkan dengan menggunakan
kapsul kedap cahaya. Selama 30 hari penyinaran

dengan sinar matahari di tempat terbuka. pengaruh

sinar matahari pada dosimeter dengan kapsul kedap

cahaya hanya 4,65%. Pengaruh lingkungan berupa
kelembaban pada kondisi ruangan nonnal terlihat

tanggapan dosimeter mengalarni peningkatan yang

sang at tajam setelah 15 hari sampai 30 hari. Dalam

ruangan pakai AC clan kulkas untuk dosimeter

kapsul transparan tidak signifikan. Kemampuan

dosimeter 11.. CaSO4:Dy menyimpan infonnasi dosis

mengalarni pemudaran sebesar 25% untuk satu

bulan.
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DISKUSI

Budi, Fisika Univ. Indonesia

Dari basil-basil penelitian di alas, masih

perlu dilakukan peningkatan kualitas dengan

meningkatkan ketelitian pengelompokan, kalibrasi

daD evaluasi basil bacaan.

a_. Bagaimana kestabilan dosimeter 1L CaSO4:Dy

terhadap radiasi selain daTi lingkungan atau daTi

sumber radiasi buatan (sinar-X, gamma daD lain-

lain.)
b. Mohon dijelaskan proses pembacaan dosimeter

tersebut !

c. Apakah ada faktor koreksi untuk kapsul kedap

cahaya terhadap radiasi ?

Hasnel Sofyan, P3KRBiN-BATAN
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a. Dosimcter TL CaSO4 : Dy adalah dosimeter

untuk radiasi sinar y/x. Jadi, dosimeter ini hanya

untuk sumbcr radiasi y saja.

b. caS°4: Dy mcrupakan salah satu fosfor yang

hila dibcrikan pemanasan akan memancarkan

lumini!;ensi. Luminisensi ini ditangkap oleh

detektor daD ditcruskan ke rangkaian elektronik

yang d..pat mcngubahnya menjadi bcntuk digit.

c. Tidak ada.

2.
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