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ABSTRAK

PENGUKURAN 1-131 DI UDARA MENGGUNAKAN SPEKTROMETER GAMMA PORTABEL.
Kontaminasi aerosol radioaktif 1-131, yang memancarkan radiasi gamma, dapat diukur secara 1angsung menggunakan

spektrometer gamma portabel dengan detektor HPGe Canberra GC2020. Dianggap konsentrasi 1-131 konstan dalam
ruang terbatas setengab bola, faktor kalibrasi dan limit deteksi dapat ditentukan menggunakan gas CHJ standar. Batas
deteksi untuk pencacaban periode 1 jam sebesar 3,06 Bq/m3 untuk tingkat kepercayaan 95% (2cr). Pengukuran
lapangan dilakukan pada beberapa ruangan dengan variasi ketidaktentuan antara 0,34 -60,11 % dibandingkan dengan
nilai sebenamya. Diskusi kualitatif faktor penyumbang ketidaktentuan pada basil in situ termasuk didalamnya.

ABSTRACT

MEASUREMENT OF 1-131 IN AIR USING A PORTABLE GAMMA SPECTROMETER. Aerosol
contamination of 1-131, radioactive emitting gamma radiation, can be directly measured by using a portable gamma
spectrometer wich used GC2020 Canberra HPGe detector. Assuming constant concentration of 1-131 in the infinite
space of semi spherical, calibration factor, and detection limits determined using standard CH]I gas. The results
showed that the detection limits for 1 hour counting period was 3.06 Bq/m] for confidence level of 95% (20"). Field
measurements are conducted on several rooms with uncertainties variation between 0.34 and 60.11 % compare with
true values. Qualitative discussion of the factors contributing to the uncertainty in the in situ result is included.

PENDAHULUAN

1-131 di alam berasal dari proses produksi
radioisotop untuk keperluan radioterapi di rumah
sakit yang keluar dari cerobong atau basil dari suatu
kecelakaan instalasi nuklir.

1-131 adalah salah satu dari radionuklida

yang perlu mendapat perhatian serius, karena
radioyodium dapat menimbulkan efek terhadap
kesehatan yaitu berupa keganasan (kanker) tiroid.

Radioyodium dapat masuk ke dalam tubuh melalui
beberapa jalur yaitu saluran pencemaan, inhalasi
clan kulit yang terbuka [1]. Namun jalur utamanya
melalui inhalasi, karena sifatnya yang mudah

menguap.

(filter, karbon aktif+KJ daD DSM-Il). Akan tetapi

biayanya cukup mahal, karena sekali dipakai
dibuang [2]. Oleh karena itu, Gogolak dari EML,
pertama kali mengembangkan metode cepat

pengukuran gas radioaktif di udara menggunakan

spektrometer gamma portabel, berdasarkan
pengukuran in situ[3]. Pengukuran kontamasi
radioaktif di udara dengan metode cepat ini sangat
diperlukan untuk perkiraan paparan radiasi hila
terjadi kecelakaan nuklir. Khusunya untuk
penyebaran melalui jalur atmosfer.

Dalam penelitian ini, spektrometer gamma

portabel sengan detektor HPGe model GC2020
buatan Canberra USA dikalibrasi dengan gas
methyl iodida [(CH3-(I-131)] dalam ruang setengah
bola daD basil kalibrasi digunakan untuk
pengukuran di lapangan.

Sewaktu berada di udara, 1-131

mempunyai beberapa bentuk kimia-fisika yaitu
metyl-iodid (HOI) dan bernpa partikel aerosol
(partikulat). Metode yang wnwn digunakan untuk
pengukuran gas 1-131 menggunakan peJ!cnplik

I

Maypack yang terdiri daTi tiga media pci.lyerap
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TEORI

Gas 1-131 yang terdispersi ke udara baik di
ruangan maupun di luar ruangan dapat di ukur

menggunakan spektrometer gamma portabel
berdasarkan pengukuran secara in situ perlu
beberapa asumsi dan pendekatan teoritis meliputi:

Untuk gas 1-131, energi gamma yang dipancarkan

sebesar 365 keY dengan kelimpahan Y=0,812 clan

koefisien serapan ~ (E -365 keY) -0,0119 mol [6].

Selain itu luas detektor sebesar 0,0349 m2 [7].

Laju paparan spesiftk D', dapat
diperlihatkan dari basil pengukuran konsentrasi C

clan laju kenna (LK) dengan persarnaan :

Distribusi gas radioaktif

Distribusi gas radioaktif khusunya 1-131

yang berhubungan dengan aktivitas spesntk dan

laju paparan diasumsikan terdistribusi homogen di

udara. Pendekatan ini dianggap benar, mengingat 1-

131 sewaktu di udara digolongkan sebagai partikel

sangat kecil (ultrafiul) dengan diameter sekitar

0,825 om daD bergerak acak (Brown) di udara

dengan koefisien difusi 0,08 cm2!detik [4].

D' = LK.C

LK.2jl(N -N )= T B

y. a. E{l- exp( -,lLt")
= FKP. (NT -No) (nGy/jam) (4)

dengan FKP adaIah faktor kalibrasi paparan yang
bergantung pada karaktersitik detektor dan
kosentrasi spesiflk.

2,u-LKFKP = ---, (nGy/j per cps)
Y.a. E{l- exp( -,ux)}

Faktor kalibrasi (5)
Untuk 1-131, nilai LK di udara dengan p=I,2 x 10-3
kg/m3 sebesar 0,0868 nGy/j per Bq/m3 [6].

TATAKERJA

Pengukuran Gas 1-131 Standar

Untuk menentukan aktivitas spesifIk 1-131
di udara C (Bq/m3) daD laju pengukuran dengan
spesifIk daTi udara D' (nGy/jam) daTi pengukuran

dengan spektrometer gamma portabel, perin
diketahui terlebih dahulu faktor kalibrasi atau

efisiensi (E).
Faktor kalibrasi detektor spektrometer

gamma portabel berhubungan dengan laju cacah
untuk energi gamma tertentu N(Ey) daD faktor
radiasi gamma dengan energi tertentu yang berasal
daTi ruang setengah bola per unit waktu G.(Ey).

(1)

Larutan Na-(I-131) aktivitasnya
distandardisasi terlebih dahulu menggunakan
pencacah kamar pengion Vinten model 271-671 di
Sub Bidang Standardisasi P3KRBiN -BATAN
diperoleh nilai 516:t 5% Bq/~. Kemudian larutan
Nal direaksikan dengan (CH3hSO4 di dalam
generator iodin yang dipanaskan pada suhu 70°C,
sehingga terbentuk methyl iodida [(CH3-(I-131)]
[8]. Secara garis ~sar reaksi kimia tersebut dapat
dituliskan sebagai berikut:

T=700C2Na-(I-131) + (CH3h ~ 2CH3-(I-131) +

N~SO4
larutan gas padatan
Gas ioWn-131 yang terbentuk. nantinya digunakan
untuk mengkalibrasi spektrometer gamma portabel
maupun uji pengukuran di lapangan.

Untuk aplikasi pengukuran di lapangan,
detektor diletakkan di perrnukaan tanah/ lantai,
sehingga tanggapan detektor hanya berasal daTi
ruang setengah bola. Untuk ruang setengah bola
dengan jari-jari x daD gas terdistribusi merata di

udara, maka nilai G bergantung pada volume ruang,
serapan udara tinier ,u, konsentrasi gas C daD luas

perrnukaan detektor coaxial a, yang diekspresikan

dengan persamaan [5]:

2.". ( N -N )E = r T B (cps/Bq) (2)

y. a .C. {I -exp( -,ux) }
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Kalibrasi Spektrometer Gamma Portabel [5] Aplikasi di Lapangan

.Untuk mengetahui kemampuan pemakaian
dilapaitgan, dicoba dilakukan pengukuran gas iodin

dengan aktivitas tertentu yang sengaja dilepaskan di

beberapa mangan dengan dimensi yang berbeda.

Adapun langkah keIjanya sebagai berikut :

& Ruangan yang ada kaca nako dan jendela

ditutup.
& Spektrometer gamma portabel diletakkan di

tengah mangan, dengan posisi 30 cm daTi

lantai.
& Dilakukan pencacahan latar belakang selama

30 menit.

& Gas iodin dilepaskan pada titik pusat mangan

dengan bantuan selang tygon cillcm, dibiarkan

selama :tl0 menit, agar terdistribusi homogen.

& Dilakukan pencacahan selama 15 menit,

dengan ulangan 5 kali (untuk memperkirakan

'>..v).
& Data cacahan setelah dikoreksi adanya

peluruhan (A.) dan kebocoran ('>..v), digunakan

untuk memperkirakan konsentrasi 1-131

dengan persamaan :

= 2. Jl(N T -N B)

y. a .E {l- exp( -JlX) }CI-131 (7)

KaIibrasi dilakukan di daIam ruang
setengah bola, dirnana detektor HPGe model
GC2020 buatan Canberra USA. Detektor dilengkapi
dengan dewar pending in nitrogen cair berkapasitas
5 kg diletakkan dititik tengah dari atas sungkup
setengah bola berdiameter 1,5m tersebut dari
plastik. PeraIatan lain seperti MCA Inspector
model 1200 buatan Canberra USA yang
dioperasikan dengan komputer Lap-top Think Pad
model 755C daD generator iodin diletakkan di luar
sungkup. Setelah pencacahan latar belakang
selama 30 menit, gas iodin diaIirkan ke daIam
sungkup selama 5 menit. Untuk menjamin bahwa
gas iodin yang terbentuk di daIam generator iodin
habis, dilakukan pengukuran dengan survei meter
orde mikro model 450P buatan Victoreen USA.
Setelah pengaIiran gas selesai, dilakukan
pencacahan selama 30 menit dengan empat kaIi
penguiangan. Data cacahan dianaIisis dengan
Genie-PC tipe 5401C buatan Canberra USA

(Gambar 1).
Data hasil pencacahan fungsi waktu

pengeluaran perlu dokoreksi terlebih dahulu
sebelum digunakan untuk menentukan nilai
efisiensi E, karena adanya kebocoran gas iodin di

luar sungkup yang diekspresikan dengan persamaan

[9]:
N = N .e(A.+A.v )-t (6)

t T.O

dengan A adaIah laju peluruhan 1-131 daD Av adaIah
laju kebocoran/ventilasi 1-131 keluar sungkup, t
adaIah selang waktu awaI diaIirkannya gas iodin
sampai akhir pencacahan (jam). Hasil cacahan
terkoreksi baru dipakai untuk menentukan E dengan

persamaan (3).

Adapun konsentrasi minimum yang mampu diukur

dengan spektrometer gamma portabel untuk tingkat

kepercayaan 95% :

2. ,u.(N -N )C. = T B (8)
mm y. a .E .{l- exp( -,ux) }

dengan NBG adalah cacah latar belakang daD T

adalah lama pencacahan (detik).

Gas CH3I

Gambar 1. Skema kalibrasi spektrometer gamma portabel di ruang setengah bola.
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HASH., DAN PEMBAHASAN
Tabell. Efisiensi deteksi daD faktor kalibrasi paparan (FKP)

untuk empat ulangan.

= 338,4 keY) dan Pb-214 (Ey = 351,9 keY) yang

berasal dari tanah daD bahan bangunan memberikan
kontribusi yang cukup siguj1lkan, mengingat 1-131
mempUnyai energi By = 365 keY berdekatan dengan

enegri gamma dari Ac-228 daD Pb-214. Oleh

Berdasarkan
pengukuran serial untuk setiap
kalibrasi dengan waktu tunda
antar ulangan selama I jam,

diperoleh infonnasi bahwa laju
ventilasi di ruang kalibrasi
cukup rendah dengan nilai Av
rata-rata 0,025 per jam. Untuk
ruang kalibrasi dengan volume
7065

:t 71 liter, laju kebocoran
sebesar 0,025 x 7065 = 176,6

liter/jam. Ini berarti boleh
dikatakan ruang kalibrasi setengah bola kedap (leak
tigh), karena laju kebocoran -2,5% dari volume

ruang per jam.
Hasil kalibrasi spektrometer gamma

portabel untuk empat kali ulangan dengan

Tabel2. Batas terendah pengukuran 1-131 di udara dengan beberapa metode.

No. Peneliti Metode Sarana pencacahan Keterangan

1 Bunawas, dkk[2] Karbon aktif
+DSM)) ER =

5%

Lab. pencacah y law
rendah dengan Pb
-lOcm

Bffi

(Bq/m3)

0,48 Pengukuran di
lahorato-rium.

2 Sowa [3] Shielding Pb 5 cmy-in-sltu
Ep = 20%

0,83 Pengukuran di

lapangan.
3 Honkama,

dkk[9].
ICRU [6]

Shielding Pb 5 cmy-in-sltu
Ell = 36.7%

0,64 Pengukuran di
lapangan.

4 y-in-sltu
E" = 20%

Tanpa shielding Pb 2 Pengukumn diJapanl!an.

5. Laporan ini y-in-sltu
E" = 20%

Tanpa shielding Pb 3,86 Pengukuran di

~gan.

karena itu, perlu dipakai shielding Pb tebal 5 cm
untuk mereduksi cacah latar alarniah tersebut.

Hasil pengukuran konsentrasi 1-131 di
udara lebih rendah dibandingkan dengan nilai
sebenamya dengan perbedaan antara (0,34 -

60,11)% (Tabel 3). Hal ini disebabkan beberapa
faktor antara lain kondisi ruangan daD

ketidaksempumaan persamaan. Untuk ruangan
kosong ( C daD E ), prosentase perbedaan

pengukuran rendah ~1,6% daD terjadi sebaliknya
untuk ruangan isi ( A, B daD D ), AC > 20,7%. Hal

konsentrasi yang berbeda diperoleh efisiensi deteksi
antara 0,0239 -0,0278 cps/Eq dengan nilai rata-rata
(0,0253 :t 0,0016) cps/Eq (Tabell).

Untuk waktu pengukuran selarna 1 jam,
maka batas terendah deteksi konsentrasi iodin di
udara sebesar 3,94 Bq/m3 (Tabel 2), jauh lebih
rendah dibandingkan laporan Sowa [10] maupUn
Honkarna [11] Untuk metode yang sarna. Hal ini

dapat terja-:i, karena tidak digunakannya shielding
timbal (Pb), sehingga cacah latar alamiah dari

peluruhan U-238 maupUn Th-232 yaitu Ac-228 (By
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ini terjadi adanya serapan diri dari barang-barang
yang ada di dalam ruangan tersebut dengan nilai
serapan diri ~ > ~dara' padahal persamaan (7)
yang digunakan untuk memperkirakan konsentrasi
1-131 di uadara dengan ~dara -0,0119. Selain itu
kontribusi lain yang menyebabkan perbedaan yaitu
bentuk ruangan yang tidak setengah bola, sehingga
kesulitan dalam menentukanjari-jari ruangan (x=?).

~IMPULAN DAN SARAN

1. Telah dilakukan aplikasi pengukuran cepat
konsentrasi 1-131 di'udara dan sekaligus laju

paparannya menggunakan spektrometer gamma
portabel dengan batas ukur minimum sebesar
3,94 Bq/m3 untuk pengukuran selama 1 jam.

2. Hasil uji coba di lapangan. menunjukkan basil

Tabel 3. Perkiraan laju ventilasi ruangan ( I..y) daD prosentase perbedaan basil

pen2ukuran (AC)

Av

If jam)
Ukuran

(m3)
Ruang Keteranganc -cAC = P , xlOO%

c.

A 1,8 x 2 x 2,2 0,392 35,38 Ruang isi

B 0,1183 x 5.5 x 6 20,67 Ruang isi

c 3 x 6,5 x 6,5 0.491 1,57 Ruang kosong

D 3 x 6,5 x 11,5 0,322 60,11 Ruang isi

E 3 x 6,5 x 12 0,061 0,34 Ruang kosoog

Keterangan : Cp daD C. adalah konsentrasi basil pengukuran daD konsentrasi sebenarnya.

yang lebih rendah dari perkiraan untuk ruangan
berisi peralatan kantor (rneja, lernari kursi daD
lain-lain), karena ada serapan dari peralatan
tersebut, namun cukup baik hasilnya untuk

ruangan yang kosong dengan perbedaan ~ 1,6%.
3. Batas terendah deteksi dapat diperkecil dengan

rnenggunakan shielding Pb minimal setebal 5
crn.

Walaupun pengukuran dilakukan pacta
ruangan yang kosong, ada satu hal yang tidak boleh
dilupakan perlunya data awal tentang laju ventilasi
udara di dalam ruangan tersebut. Data ini venting
untuk memperkirakan tingkat kehomogenan gas di
dalam ruangan tersebut daD kestabilan aktivitas per
satuan volume. Oleh karena itu persamaan (7) perlu
dikoreksi dengan adanya peluruhan daD laju
ventilasi ('>.v), yaitu :

C -2.,u.(Nr -NB).exp{(A+Av).t}-}-131 -
DAFTARPUSTAKA

Y" a " E " {l- exp( -,u" x)}

(9)
Dengan menggunakan persamaan (9), pengukuran

menggunakan spektrometer gamma portabel
mempunyai keunggulan yang lain dibandingkan
metode konvensional (pencuplikan + analisis di

laboratorium) yaitu dapat memperkirakan laju
vent~lasi ruangan (t..v) hila dilakukan pencacahan
serial dengan interval waktu pencacahan ( Tabel 3
). Selain keunggulan di atas, dapat langsung
diketahui laju paparan radiasi dari kontaminasi
yang diukur.
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