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PENENTUAN DAN ANALISIS KARAKTERISTIK LAJU
DOSIS AKTIVITAS Ar-41 PADA KOLOM TERMAL REAK
TOR KARTINI

Widarto, Y. Sardjono
PTAPB - BATAN

ABSTRAK

PENENTUAN DAN ANALISIS KARAKTERISTIK LAJU DOSIS AKTIVITAS Ar-41 PADA KOLOM TERMAL

REAKTOR KARTINI. Telah dilakukan analisis penentuan laju dosis aktivitas argon-41 pada fasilitas
iradiasi kolom termal pasca shutdown reaktor Kartini. Dari hasil evaluasi disimpulkan bahwa laju dosis

eksternal iJ = 1,606.lrr Sv/detik dan laju dosis untuk proses internal adalah 3,429. f(}'11Sv/detik. Jika
pekerja radiasi bekerja selama 15 men it perhari dalam 5 hari maka dalam I tahun pekerja radiasi akan
menerima dosis sebesar 0,376 Sv dan masih di bawah batas ambang nilai dosis tahunan yang ditetapkan
untuk keselamatan kerja yaitu 0,5 Sv, sehingga masih dalam batas aman bagi pekerja radiasi yang
memanfaatkanfasilitas kolom termal tersebut.

ABSTRACT

DETERMINATION AND ANALYSIS OF Ar-41 DOSE RATE CARACTERISTIC AT THERMAL COLUMN

OF KARTINI REACTOR. Determination and Analysis of Ar-41 activity dose rate at the thermal column
after shutdown of Kartini reactor has been done. Based on evaluation and analysis concluded that external

dose rate is iJ = 1,606.lfr Sv/second and internal dose rate is 3,429./0·11 Sv/second. It means that if
employe work at the culomn thermal area for 15 minutes a day, 5 days a week, in a year will be 0,376 Sv still
under dose rate limit i.e. 0,5 Sv, so that the culomn thermalfacility is safely area.

PENDAHULUAN

Sebagai reaktor penelitian, reaktor Kartinidilengkapi dengan fasilitas iradiasi antara lain
rak putar Lazy Susan (LS), tabung berkas neutron
(beamport), kolom termal, saluran tengah (Central
Timble), dan pneumatik transfer system.

Kolom termal merupakan salah satu fasilitas
iradiasi neutron termal dengan ukuran (1,2m x

] ,2m) dan panjang (] ,6m) terletak di luar teras arah
radial menembus biological shielding. Sebagai
fasilitas iradiasi kering, udara dalam kolom termal
tersebut menjadi radioaktif akibat dari aktivasi
neutron pad a saat reaktor dioperasikan. Komposisi
udara bebas adalah nitrogen (N2) 78 %, oksigen (02)
20 %, argon (Ar) 0,93 % dan sisanya
karbondioksida (C02), neon, kripton, xenon, helium
dan metana. Jika neutron berinteraksi dengan inti

atom, maka akan terjadi reaksi aktivasi sehingga inti
menjadi radioaktif.

Nitrogen yang merupakan unsur udara bebas
paling banyak konsentrasinya tidak bisa teraktivasi
oleh neutron termal. Sedang aktivasi neutron

terhadap oksigen, menghasilkan nitrogen-] 6 dengan
waktu paro sangat pendek yaitu 7, I detik sehingga
diperkirakan akan cepat habis.

Argon-4] merupakan isotop radioaktif hasil
reaksi di udara dengan neutron termal yang

menghasilkan sinar-y dan partikel /3, sedangkan

unsur lainnya hanya menghasilkan sinar-y atau
partikel beta. Argon dari udara yang mempunyai

nomor massa 40 (:~ Ar ) bila teraktivasi oleh neutron

akan menjadi argon yang bersifat radioaktif dengan

nomor massa 4] (I~Ar) dan memancarkan sinar-y

dengan energi 1,2936 MeV dan waktu paro 1,83

jam. Meskipun konsentrasinya di udara relatif kecil,
tetapi karena waktu paronya relatif lama serta
berbentuk gas yang mudah lepas ke lingkungan
menjadi polutan, maka aktivitasnya perlu
diperhatikan baik pada saat reaktor sedang operasi
maupun paska shutdown. Mengingat hal terse but di
atas maka perlu dilakukan evaluasi terhadap

karakteristik aktivitas ~ Ar pada fasilitas kolom

termal Reaktor Kartini sehingga dapat dilakukan
penanganan demi keselamatan pekerja radiasi.
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(2)

hasil integrasinya dapat ditulis menurut persamaan

(2) berikut :

Radioaktivitas merupakan gejala perubahan
keadaan inti atom secara spontan dari satu nuklida

menjadi nuklida lain dan disertai peluruhan radiasi
(zarah) dan atau gelombang elektromagnetik.
Peluruhan radiasi bersifat random dan tidak

terpengaruh terhadap kondisi di luar inti seperti
perubahan suhu, tekanan, bentuk senyawa kimia dan
sebagainya.

Laju reaksi peluruhan per satuan waktu (1)

sebanding dengan jumlah inti atom (N) dan

konstanta peluruhan A (per detik), dan ditulis :

atau dapat ditulis:

(5)AI

(6)

Satuan aktivitas adalah currie atau bequerel dimana

I currie (Ci) = 3,7 x 1010 peluruhan/detik (Bq)!I].

dimana Ao adalah aktivitas pada saat t = O.

Prinsip Aktivasi Neutron

Pada saat terjadi aktivasi neutron terhadap
inti atom, maka terbentuk inti atom baru dan bersifat

tidak stabil dengan memancarankan zarah (radiasi)
a,{J,y, dapat pula terjadi {J,y atau a,y secara

serentak hingga mencapai inti stabil. Reaksi neutron

dengan inti yang menghasilkan sinar y ,

(: X(n,y}A+;r) ditunjukkan pada Gambar 1.[2]

(I)dN == -AN
dt

DASAR TEORI

Didefinisikan bahwa waktu paro peluruhan

(11'2) adalah lama waktu yang digunakan inti atom
saat terjadi peJuruhan hingga tinggal setengahnya,
jadi:

N == N _ NoI 1--
2

sehingga e-AI = Y2 maka:

N -A'(Ie (3)

Aktivasi Neutron pada Udara Rebas

Komposisi udara di alam adalah Nitrogen
(N2) 78 %, Oksigen (02) 20 %, Argon (A,) 0,93 %,
dan sisanya Karbondioksida (C02), Neon, Kripton,
Xenon, Helium dan Metana. Aktivasi neutron

dengan inti atom yang terkandung di udara ditulis
sebagai berikutP]:

In 2 0,693t =-=--
1/2 A A

(4)

Aktivitas peluruhan sesaat t (detik) di
lambangkan dengan AI merupakan laju peluruhan

radioaktif dNI yang dapat ditulis menurut
dt

persamaan berikut:

Partikel J3

Inti atom: A , ~~r~",h1c / AH X inti rawoaktif
".-..., <::."' ••r V Z

/ -~I\ ~·JYmti't.btl
n Senyawa inti

Gambar 1. Reaksi neutron dengan inti atom (n, y).
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Aktivasi neutron (cepat) terhadap 14N

menjadi Cl4 dengan t//2 = 5568 tahun dan
memancarkan radiasi- r dengan energi 0,6 Mey[2J.

Neutron cepat pada kolom termal sangat
kecil sehingga kemungkinan aktivasi neutron
terhadap 14N sangat rendah. Aktivasi neutron
terhadap oksigen, menghasilkan nitrogen-16 dengan
waktu paro sangat pendek yaitu 7,1 detik sehingga
akan cepat habis.

Kelimpahan argon di udara :~Ar (99,6%),

akan terjadi aktivasi neutron menghasilkan isotop
radioaktif :~Ar, memancarkan radiasi sinar- r
dengan energi 1,2936 MeY dan waktu paro 1,83
jam[IJ.

METODE PENELITIAN

3

Instalasi Sistem Pencacahan

Instalasi (pemasangan) sistem pencacahan
dilakukan pada saat reaktor dalam keadaan mati
(shut down) untuk menghindari radioaktivitas
dari kolom termaI.

- Detektor NaI(TI) sebagai alat deteksi gamma
diberikan tegangan kerja sebesar 750 Yolt,
kemudian dihubungkan dengan preamplifier dan
amplifier, serta langsung dihubungkan ke Multy
Channel Analyzer (MCA) (Gambar 2).

- Pengukuran isotop gas ~I Ar , dilakukan dengan

menyedot udara kolom termal melalui pemipaan
yang dilengkapi dengan filter peranangkap

isotop I~ Ar .

4

5

10

Gambar 2. Skema instalasi alat.

Keterangan gambar:
I. Reaktor Kartini

2. Kolom termal

3. Selang udara

4. Pipa wadah filter

5. Penyedot udaralblower

6. Menara Pembuangan

7. Detektor Nal(TI)

8. Preamplifier

9. Amplifier

10. Multy Channel Analyzer (MCA)

11. Shielding gamma (Ph)

12. Kipas angin
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sehingga diperoleh peroleh persamaan linier ; y =
0,8738 X + 21.04.

Kalihrasi Efisiensi

Radioaktivitas sinar y yang terdeteksi
sebenamya hanya sebagian saja, sehingga laju cacah
per sekon (cps) yang dihasilkan tidak mencerminkan
aktivitas sesungguhnya, maka perlu dilakukan
kalibrasi efisiensi detektomya (NaITI).

Harga Efisiensi [; sebagai fungsi tenaga E dapat
ditulis:

Kalibrasi Tenaga

Pengukuran aktivitas sinar- r menggunakan

detector Nal(TI) dilakukan dengan menentukan
hubungan antara tenaga sinar- r (Ey) versus (vs)

nomor salur MCA, dan hasH cacah dapat
ditunjukkan pada Tabel I.

Tabel1. Hubungan tenaga sinar-yvs nomor
salur.

No Y (Ey, KeY)X (Nomor Salur)

I
116,05 108,74

2

243,51 254,61

3

346,40 372,37

4

781,25 870,04

5

966,89 1082,50

6

1101,35 1236,39

7

1403,97 1582,74

cps

e(E) = dps. Y(E)

e(E) = effisiensi mutlak pada tenaga E

cps = cacah per sekon

dps = diintegrasi per sekon

Y(E} = Yield energi gamma

(8)

Secara grafik dapat ditunjukkan pada Gambar 4.

Tenaga Vs Nomor Salur

Hornor Salur

Gambar 3. Tenaga (keY) vs Nomor Salur.

Pengukuran aktivitas ~ Ar dengan mengguna

kan detector Nal(TI)

Detektor Nal(TI), sebagai alat cacah aktivitas
sinar r, dihubungkan dengan MCA (Multy

Chanel Analyzer) melalui preamplifier dan
amplifier. Fungsi utama MCA adalah mengolah
dan menampilkan spektrum tinggi pulsa yang
ditunjukkan pada nomor kana!.

Pengukuran cacah latar dilakukan pada saat
reaktor sedang tidak operasi dan berfungsi
sebagai faktor koreksi pada saat reactor
dioperasikan.

Detektor Nal(TI) diletakkan di depan selang
filter udara dan MCA diamati di energi 1265,69
KeV yang bersesuaian dengan nomor chanel
1424.

Hasil cacah pada Tabel I tersebut dapat dinyatakan
dengan persamaan regresi,

UY _ LXLY
-.!1

U2 _ (U?
n

n = banyak tenaga (= 7)

dimana :a

Y=aX+b (7)

dan b = LY _ aU
n n

Prosedur Eksperimen

Eksperimen pengambilan data dilakukan
dengan langkah sebagai berikut :

I. Sistem deteksi diinstal (Gambar 2), detektor
Nal(TI) diberi tegangan kerja 750 volt, penguat
awal pulsa (preamplifier), penguat awal
(preamplifier) kemudian dihubungkan ke MCA.

2. Reaktor dioperasikan selama 12jam.

3. Udara kolom termal disedot dengan selang/pipa
dan dipasang filter udara dilewatkan dekat
detektor Nal(TJ).
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4. Dilakukan pencacahan aktivitas radiasi r isotop

gas ~Ar.

5. Pencacahan dilakukan setiap selang waktu 1
jam. Hasil pencacahan ditunjukkan pada Tabel
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil cacah sumber standard 152Eudituliskan
dalam Tabel 2.

Tabel 2. Cacah Sumber Standar IS2Eu.

No E Y (keY)CPS

1

116,05 227,4

2

243,51 46,82

3

346,4 129,9

4

781,25 21,73

5

966,89 15,15

6

1101,3530,44

7

1403,97 19,29

Dengan energi isotop 41Ar sebesar 1265,69
keY, hasil cacah aktivitas latar besamya 0,07 cps,
yang menunjukkan aktivitas sangat kecil.

Aktivitas radiasi r isotop 41Ar

Dengan menggunakan persamaan kalibrasi
efisiansi detektor yang telah diperoleh yaitu In & (E)
= -0,874 InE - 4,488, maka dapat dihitung laju
peluruhan sinar- r yang sebenamya dari 41Ar (dps).

Hasil perhitungan aktivitas radiasi r isotop 41Ar

dituliskan pada Tabel3 kolom (4).

Pembahasan

Aktivitas rerata isotop 41Ar saat reaktor
operasi adalah 7,838 .105 dps, karena kolom termal
masih tertutup maka udara yang mengandung
radioaktif 41Ar tersebut belum terlepas ke
lingkungan sehingga tidak membahayakan.

Setelah reaktor shutdown proses aktivasi
udara kolom termal juga berhenti, sehingga bila
kolom termal akan dibuka harus diperhitungkan
peluruhan radiasi r isotop 41Ar yang mempunyai

waktu paro 1,83 jam. Sedang aktivitas nitrogen-16
segera habis karena waktu paruh sangat pendek,
yaitu 7,1 detik. Aktivitas peluruhan sinar- r isotop

41Ar selama sekitar 10 jam dalam bentuk ekspo
nensial (negatif) disajikan pada Gambar 4.

Aktivitas sinar- r dari isotop 41Ar mengikuti

grafik eksponensial, maka nilai laju dosis se
bagaimana ditunjukkan pada Tabel 4 kolom (2).juga
mengikuti grafik eksponensia] seperti pada
Gambar 5.

Tabel3. Energi, cacah per sekon dan aktivitas sinar- r dari 41Ar.

Data ke- E sinar-y (keY)Cacah Per Sekon (cps) IAktivitas (dps)
(1)

(2) (3)(4)

I
1286,53 3,821,774.105

2

1294,09 8,123,791.]05

3

1299,1 ] 18,268,549.105

4

1302,82 28,461,341.106

5

1303,4 21,661,020.106

6

1302,34 14,376,740.105

7

1303,37 12,75,982.105

8

1302,93 13,026,133.]05

9

]305,05 17,238,101. ]05

10

1307,02 20,739,755.]05

II
1308,23 25,02],]79.]06

Rata-rata

]301,3516,6727,838.] 05
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TabeI 4. Laju dosis versus waktu.

Widarto, dkk.

Paska Shutdown Laju DosisDosis SerapTubuhDosis KumuIatif
(Jam)

(Gy/s)(Gy)(Gy)

(1)

(2)(3)(4)

0

1,606.10-600

1

1,100.10-63,960.10'33,960.10.3

2

7,530.10.75,422.10.39,382.10.3

3

5,157.10'75,570.10'31,495.10'2

4

3,530. 10.75,083.10.32,003.10.2

5

2,418.10'74,352.10-32,438.10-2

6

1,656. 10.73,577.10.32,796.10'2

7

1,134. 10.72,858.10.33,082.10'2

8

7,764. 10.82,236.10-33,306.10.2

9

5,315. 10.81,722.10.33,478.10.2

10

3,641. 10.81,311.10.33,609.10'2

9

';;)8
.g.7

~ 6
05
gj 4
.~ 3
~ 2
~1

o

o 2 4 6 8 10 12

Waktu setelah shutdown (Jam)

Gambar 4. Aktivitas - r 41 Ar koIom termaI seteIah shutdown.

Nilai dosis kumulati[ dari Tabel 4 kolom (4),
disajikan pada Gambar 6, dan dinyatakan dalam

persamaan polinomeal Dk = -0,023 e + 0,6042 t 

0,0841.

Bila diperhitungkan, misalnya I jam setelah
reaktor shutdown, untuk bekerja selama 15 menit

maka dosis yang akan diterima oleh pekerja adalah:

Dk = - 0,023t2 + 0,6042t - 0,0841

Dk = 6,551.10.4 Sv

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



Widarto, dkk. ISSN 0216 - 3128
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.~
-1 4.0E-07

2.0E-07

O.OE+OO

o I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Waktu setelah shutdown (Jam)

Gambar 5. Laju dosis dari kolom termal paska shutdown.

o ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ]] ]2 13 14 ]5 ]6

Waktu setelah shutdown (Jam)

Gambar 6. Dosis kumulatif radiasi kolom termal pasca shutdown.

397-

Dari dosis tersebut bisa dilihat bahwa nilai

dosis yang diterima lebih kecil dari angka
kesetaraan dosis harian 2 mSv (0,2 rem) sehingga
tidak membahayakan bagi pekerja apabila bekerja
pada selang waktu tersebut. Bila dibandingkan
dengan angka kesetaraan dosis tahunan (0,5 Sv),
maka nilai dosis isotop 4\Ar tersebut masih jauh di
bawahnya sehingga kolom termal masih aman bagi
pekerja.

KESIMPULAN

Dari hasil penentuan aktivitas radiasi r

isotop 4\Ar di kolom termal, disimpulkan bahwa laju

dosis ekstemal adalah D = l,606.10-6 Sv/detik dan
laju dosis internal adalah 3,429.10-1\ Sv/detik. Maka
jika pekerja radiasi bekerja selama 15 menit perhari
dalam 5 hari maka dalam I tahun pekerja radiasi
akan menerima dosis sebesar 0,376 Sv dan masih di
bawah batas ambang nilai kesetaraan dosis tahunan
yang diperbolehkan untuk keselamatan kerja 0,5 Sv
sehingga masih aman bagi pekerja radiasi.

Selain dari hal tersebut di atas, untuk lebih
memperoleh data yang lebih variatif perlu dilakukan
penelitian dengan variasi daya (misal 80 kW, 60
kW,dst). Dan juga perlu dipertimbangkan pula
untuk pengukuran aktivitas radiasi r isotop 41Ar

dengan menggunakan detektor HPGe karena
resolusinya lebih baik
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TANYAJAWAB

Bambang Supardiyono

- Mohon penjelasan nomor salur pecahan desimal
(2 angka dibelakang koma) setahu saya nomor
salur, selalu bilangan bulat?

Widarto

- Karakteristik alat cacahnya secara otomatis
menunjukkan angka yang pecahan, hal ini
kemungkinan puncak "smothing" grafik area
pulsa tidok tepat pada nomor salur.

Marsono Djoko P.

- Bagaimana kontribusi isotop gas NI6 pada kolom
termal tersebut.

Aktivitas gas Ar41 akan berakumulasi sebagai
fungsi lama beroperasi daya reaktor (100 kW).
Bagaimana anda bisa menentukan untuk bekerja
selama IS menitlhari di depan kolom termal
masih dalam batas aman terhadap paparan radiasi
(Ar41).

Widarto

Isotop gas N/6 terbentuk dori reaksi aktivasi
oksigen dengan neutron cepat dan mempunyai
umur T1/2 = 7, I detik Karena neutron cepat dari
kolom termal sangat kecil dan umur isotop N/6

sangat pendek, maka radioaktivitas N/6 pada
kolom termal dopat diabaikan.

- Sudah diperhitungkan untuk lama waktu operasi
mencapai jenuh sekitar 6jam.

Yudi

Pada kondisi tertentu pekerja radiasi mungkin
bekerja melebihi waktu yang diasumsikan.
Bisakah diperkirakan apabila pekerja radiasi
bekerja sampai berjam-jam dalam suatu hari,
dihitung pada hari ke berapa dia harus berhenti,
mengingat dosis yang diasumsikan diterima
sudah melampaui batas dosis yang diijinkan?

Widarto

- Sese orang hams berhenti (tidak masuk ke daerah
radiasi) bila melebihi batas radiasi yang
ditentukan. Selama ekivalen dengan laju dosis
yang telah ditetapkan. Misalnya: seseorang
sudah menerima 0,4 rem dalam sehari. Karena
batas yang diterima 0,2 remlhari maka sese orang
tersebut harus tidak masuk daerah kerja radiasi
pada hari berikutnya selama 1 hari.
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