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Wibisono clan Sugiharto
Puslitbang Teknologi Isotop dan Radiasi -BATAN, Jakarta

ABSTRAK

APLIKASI LAB VIEW'> UNTUK PENGUKURAN PENIPISAN SAMPEL PIPA BAJA
DENGAN TEKNIK RADIASI GAMMA. Telah dibuat program komputer yang diberi nama
'scalling pipe' untuk membantu dalam pekerjaan monitoring radiasi menggunakan sumber
tertutup maupun terbuka. Makalah ini menggambarkan unjuk kerja program komputer terse but
yang mampu menampilkan data numerik berasal dari ratemeter menjadi data grafik serta
menyimpannya dalam bentuk file perangkat lunak dengan format teks. File yang disimpan dapat
diolah dengan menggunakan perangkat lunak lainnya sehinga dari data terse but dapat dilakukan
perhitungan dan dapat dianalisa. Program komputer ini telah diujiterapkan di Puslitbang
Teknologi Isotop dan Radiasi-Batan untuk mengukur ketebalan sampel baja berdiameter 3 inci
yang telah di bubut dengan perbedaan ketebalan sebesar 0,1 mm dengan setiap panjang 50 mm
dari pipa. Dalam penelitian ini telah digunakan sumber gamma Z41Am dengan aktivitas 200 mCi
yang dilewatkan ke dinding pipa melalui pusat lingkaran pipa kemudian dilakukan pengukuran
dosis radiasi yang menembus dinding pipa pada sisi berlawanan. Setelah dilakukan perhitungan
diperoleh koefisien atenuasi pipa tersebut adalah 0,0944 mm"1 dengan faktor pembeda sekitar 44

cps/milimeter.

ABSTRACT

APPLICATION OF LAB VEwt> SOFfWARE FOR THINNING MEASUREMENT OF
STEEL PIPE SAMPLE BY USING GAMMA RAY TECHNIQUES. The computer program,
namely 'scaling pipe' has been constructed to support the work of radiation monitoring either
utilizing of sealed or unsealed source as well. The paper describes the performance of that
computer program which is able to display numerical data coming from rate-meter to become
graphical data and its ability to store data in form of software file with text format. The stored file
can be performed by other software therefore the data can be calculated and analyzed. This
computer program has been applied to measure the thickness of steel pipe with diameter of 3
inch which is machined with the different of 0.1 mm for each 50 mm length of the pipe. In this
research the gamma radiation originated from 200 mCi of 241 Am source has been passed through

the center of the pipe and the dose rate at the opposite of the source is measured. The attenuation
coefficient calculated from that measurement is 0.0944 mm-1 with the deviation factor of 44

cps/mm.

menyulitkan teknik pengukuran tebal pipa
dengan met ode konvensional, terutama hila
harus dilakukan secara on-line. Nucleonic gauge
adalah salah satu teknik yang dikembangkan
untuk mengidentifikasi ketebalan pipa logam
dengan menggunakan sumber gamma, detektor,
daD datalogger. Teknik ini dapat mengatasi
kendala-kendala di atas, walaupun sejauh ini
teknik ini masih belum menampilkan data
pengamatan secara visual berbentuk grafik yang
dapat memberikan informasi secara real time. (21

Lab VIE~ bahasa program yang
dikembangkan oleh National Instrument
Corporation dapat mengatasi kesulitan ini. Data
yang dihasilkan oleh datalogger dapat
ditampilkan secara visual dalam bent uk grafik

PENDAHULUAN

Pipanisasi merupakan sistem penyaluran
berbagai jenis fluida yang digunakan dalam
industri, baik berbentuk gas maupun cair.
bahkan tidak jarang kandungan keduanya.
Pemakaian dalam waktu lama, serta sifat fisis
clan kimiawi fluida"yang mengalir mengakibatkan
terjadinya korosi atau penipisan pipa di dinding
bagian dalam pipa. Pada industri yang
menggunakan tekanan clan temperatur tinggi,
misalnya di industri petrokimia, penipisan pipa
sangat penting diidentifikasi sedini mungkin
sebelum terjadinya kebocoran atau ledakan yang

membahayakan. (11
Adanya isolator pada pipa industri serta

tingginya temperatur dinding pipa dapat
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sehingga lebih
pencacahannya.

mudah basilmengamati dikomunikasikan dengan peralatan lain seperti
RS-232, RS-485, GPIB, clan lain-lain.
Tersirat daTi namanya LabVIEWil) (Laboratory
Virtual Instrument Engineering Workbench) dapat
menyajikan peralatan dengan kontrol-kontrol
secara virtual clan indikator secara visual. (4)

Ratemeter Minekinll> 9302 merupakan
datalogger yang dapat mencacah intensitas
radiasi nuklir clan dapat mengirimkan data
hasilnya ke komputer melalui port RS-232.
Minekinll> 9302 juga dapat digunakan sebagai
monitoring radiasi karena alat ini dapat
mengirimkan data dengan frekuensi pencacahan
minimall millidetik. Data yang dikirimkan
berupa teks (string) sepanjang 34 karakter, 8
diantaranya adalah intensitas radiasi berupa
cacahan per detik (cps). (5)

TINjAUAN TEORI

Teknik nuklir dapat digunakan untuk
mengidentifikasi ketebalan pipa baja dengan
menggunakan sifat interaksi radiasi sinar gamma
dengan materi. Sumber radiasi gamma daTi Am
dengan aktivitas 200 mCi dilewatkan menembus
pipa baja. Intensitas radiasi gamma sebelum
menembus pipa baja (101 clan intensitas radiasi
setelah menembus pipa baja (II akan mengalami
pengurangan karena sebagian radiasi sinar
gamma berinteraksi dengan materi. Besarnya
intensitas yang menembus pipa baja adalah : (2,31

BAHAN DAN METODE

I = loB e1lPx (11

Dengan I : Intensitas radiasi sinar gamma
setelah menembus pipa besi (cpsl

10 : Intensitas radiasi sinar gamma
sebelum menembus pipa baja (cpsl

11 : Koefisien atenuasi (m2/kgl
B : Faktor build up
p : Masa jenis (kg/m31
x : tebal pipa baja yang ditembus

radiasi sinar gamma Iml

Bahan dan alat. (a) Sumber Radiasi sinal
gamma Am 200 mCi (b) Detektor sintilasi clan
kolimator (c) Ratemeter Minekinil> 9302 (d)
Komputer lengkap dengan perangkat lunak
"Scalling pipe" (e) Catu clara (f) Alat tulis kantor
(g) Monitor radiasi (h) Pipa baja berukuran
panjang 1 meter dengan diameter 3 inci
ketebalan 5 mm.
Sebagai simulasi terjadinya penipisan, dinding
luar pipa dibubut melingkar sampai ketebalan 0,1
mm pada area sepanjang 50 mm. Penampang
melintang pipa hasil bubut tampak seperti pada
Gambar 1.

Dalam penggunaan praktis jika materi dianggap
uniform clan dimensi sumber < < dimensi
detektor maka persamaan (1) dapat ditulis

menjadi: (31

Gambar 1 Skema pengukuran korosi pada pipa
baja dengan teknik nuklir berbasis
labview

Metode. Sumber radasi gamma diletakan
pada salah satu sisi pipa dengan ketebalan
tertentu. Detektor NaI/TI diletakan pada sisi yang
berlawanan pada jarak 8cm, sedemikian rupa
sehingga tidak mangalami perubahan posisi pada
saat memindahkan posisi setiap titik pengamatan.
Posisi lubang sumber I detektor, dan titik pusat
lingkaran pipa berada pada satu garis.

1 = 10 e-9"x (2)

Dengan g: Koefisien serap linear (m"l)

Semakin tebal material yang ditembus radiasi
gamma, semakin lemah intensitas radiasi yang
menembus pipa baja. Penurunan intensitas
radiasi setelah menembus materi terjadi secara
eksponensial terhadap ketebalan materi.

Intensitas radiasi gamma setelah
menembus pipa dapat diukur dengan alat akuisisi
data berupa ratemeter atau scalIer. Akan tetapi,
nilai intensitas radiasi gamma masih berupa
angka sehingga perlu diplot dalam bentuk grafik
agar memberikan informasi sistem yang diukur,
maka Lab VIE~ dapat menyajikan data yang
berasal daTi ratemeter menjadi grafik dengan
berbagai fitur yang sangat berguna.

Berbeda dengan bahasa program lain yang
berbasis teks, Lab VIEw(l) merupakan perangkat
lunak bahasa program berbasis gambar/simbol
yang menggunakan istilah, simbol, clan algoritma
yang biasa digunakan dalam sains clan teknik.
Secara garis besar lab VIE~ terdiri daTi front
panel, blok diagram, clan icon clan konektor. Lab
VIE~ juga sangat berguna untuk
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Perangkat lunak berbasis Lab VIE~
didesain untuk menampilkan data yang berasal
daTi minekin(J) 9302 menjadi grafik visual secara
real time. Perangkat lunak berbasis Lab VIEw(J)
ini menyediakan beberapa kontrol clan indikator
yang akan digunakan agar proses monitoring
dapat berjalan dengan baik. Tampilan kontrol
clan indikator diperlihatkan pada Gambar 3.

digunakan adalah port serial yang disediakan
oleh komputer clan baud rate adalah kecepatan
transfer data dari minekin yang harus
bersesuaian dengan komputer agar terjadi
sinkronlsasi saat komunikasi.
Time base clan High voltage sebenarnya adalah
monitoring data yang berasal atau telah diset dari
ratemeter minekin@sebelumnya.
Intensitas radiasi adalah nilai cacahan yang
diperoleh ratemeter pada saat monitoring radiasi
yang dikirimkan ke komputer untuk dapat
dipresentasikan dalam grafik.
Tombol stop adalah fasilitas untuk menghentikan
proses penerimaan data cacahan dari ratemeter
apabila akan dilakukan pemindahan posisi
monitoring. Data tidak akan diterima meskipun
ratemeter tetap mencacah.
Posisi adalah fasilitas untuk melakukan
pemberian kode posisi pencacahan agar pada saat
perhitungan atau analisis tidak terjadi kekeliruan
perhitungan data. Data ini adalah data angka
sehingga kita harus mencatat kode posisi dengan
gambar tekniknya.
Tombol Off adalah tombol untuk mengakhiri
monitoring. Status off akan berfungsi jika status
stop tidak bekerja. Status ini akan memberi
kesempatan untuk menyimpan file data yang
akan disimpan agar selanjutnya dapat dilakukan
perhitungan-perhitungan serta analisis lainnya
menggunakan program perangkat lunak lainnya.

PEMBAHASAN

Gambar 2. Flowchart proses penampitan data
dalam bentuk garfik serta
peyimpanannya menjadi file

Data yang diperoleh daTi ratemeter
disajikan secara gratis dengan software Lab
VIE~ diperlihatkan di Gambar 4, yang
menyajikan adanya kecenderungan perbedaan
cacahan pacta setiap beda ketebalan pipa baja,
Grafik yang fluktuatif untuk setiap posisi
ketebalan yang sarna menunjukan tingkat
kestabilan ratemeter dan sensitifitas detektor,
Untuk mengatasi hal ini data diambil sampai 10
ulangan hingga dapat diperoleh nilai rata-rata
intensitas radiasinya,

Pacta Gambar 4 dan 5 di bawah ini adalah
data basil pencacahan dengan frekuensi (time
base) pacta ratemeter di set 1 detik dan 10 detik,
Pacta kedua gambar tampak adanya perbedaan
fluktusi basil cacahan yang signifikan, semakin
besar frekuensi pencacahan (time base) semakin
stabil nilai cacahan yang didapatkan, Secara
visual software ini menyarankan agar pencacahan
dilakukan dengan frekuensi yang lama,
Perhitungan nilai rata-rata serta analisis data
lainnya dapat dilakukan dengan bantuan software
excel atau spreadsheet lainnya.

Gambar 3. kontrol dan indikator software
berbasis labview

scatting pipa

Port number dan baud rate merupakan kontrol
yang sangat penting agar komputer dan ratemeter
minekin 9302 dapat saling komunikasi. Port yang
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Gambar 4. Hasil pengukuran intensitas radiasi gamma
secara visual berbasis Lab VIEW dengan
frekuensi pengukuran 1 detik.

GalIlbar 6. Nilai intensitas radiasi dan nilai rata-ratanya pada

setiap posisi pengamatan
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Gambar 7. Kurva persamaan intensitas radiasi dan ketebalan
pipa baja diameter 3 inti

Gambar 5. Hasil pengukuran intensitas radiasi gamma secara
visual berbasis Lab VIEW dengan {rekuensi
pengukuran 10 detik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pencacahan selama 10 detik dengan
10 ulangan selanjutnya disimpan dalam format
teks agar dapat diolah dengan software lain
seperti Excel atau spredsheet lainnya. Dengan
program Excel dapat dihitung nilai rata-rata setiap
posisi pengamatan dengan memperhatikan kode
posisi data pengamatan. Hasil pencacahan clan
nilai rata-ratanya dengan software Excel dapat
ditampilkan secara bersamaan. Seperti tampak
pada Gambar 6.

Persamaan exponensial sebagai hubungan
antara intensitas radiasi clan ketebalam material
didapatkan dengan bantuan program excel hingga
diperoleh nilai konstanta atenuasi pipa baja
sebesar 0,0944 rom-i. diperlihatkan pada Gambar
7. Mengamati perbedaan nilai cacahan 85 cps
untuk perbedaan ketebalan 2 x 2 rom. Secara
garis besar kurva ini mempunyai faktor pembeda
sekitar 21 cps setiap penipisan total 1 milimeter
atau 0,05 mm /cps.

Memperhatikan gambar serta data-data di
atas tampak software Scalling Pipe yang berbasis
Lab VIEwl> mampu menampilkan gambar dalam
bentuk grafik, secara visual dan real time, data
tek~: yang berasal dari ratemeter MinekinjJ).
Software ini juga dapat menyimpan data file
sofnvare dalam format teks sehingga dapat diolah
den;gan software lainnya untuk melakukan
berbagai perhitungan dan analisis yang

dip(:rlukan.
Software Scalling pipe hanya dapat

menampilkan data dalam bent uk grafik yang
dikirim oleh ratemeter Minekinl> karena
karcikteristik setiap ratemeter berbeda. Software
ini juga masih memerlukan software lain untuk
melakukan berbagai perhitungan dan analisis.
Sehiingga diharapkan terus dilakukan
pengembangan agar software ini dapat berdiri
sendiri walaupun tetap masih dapat melakukan
komunikasi dengan software lainnya.
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DISKUSI

NAZLY HILMY WANDOWO

Dalam percobaan ini (pembuatan
software!, apakah alat daD komputer yang
digunakan sudah dikalibrasi?

Apakah pada saat pengambilan data
posisi detektor dan sumber radiasi dalam
keadan benar-benar tetap.

WIBISONO WIBISONO

Software hanya mengolah data digital
yang dikirim oleh ratemeter minekin 9302 ke
komputer melalui port RS-232 jadi komputer
tidak perlu dikalibrasi. Yang harus dikalibrasi
adalah ratemeter minekin 9302 karena software
ini hanya menyajikan data dalam bentuk grafik
secara real time sehingga mudah di-interpretasi
sebelum di komputasi lebih detail.

Kestabilan posisi sumber radiasi clan
detektor merupakan syarat penting dalam
teknik pengukuran penipisan pipa hal ini telah
dilakukan dalam percobaan dengan cara tidak
mengerakan keduanya akan tetapi menggerakan
pipanya sehingga posisi detektor clan sumber
radiasi dapat dipastikan tidak berubah.
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