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ABSTRAK

TL DAN PTTL PADA KUARSA: DOSIMETRI DOSIS TINGGI UNTUK PROSES RADIASI.
Termoluminesensi (TL) dan phototransfer termoluminesensi (PTTL) pada kuarsa ternyata dapat digunakan untuk
mengukur dosis tinggi setingkat penggunaan radiasi dalam industri (proses radiasi). TL adalah pancaran sinar tampak
dari bahan zat padat yang menyerap energi radiasi, sedangkan (PTTL) adalah suatu proses transfer elektron dari
perangkap (trap) yang dalam ke perangkap yang dangkal dengan menyitiari bahan kuarsa alam yang sebelumnya
diiradiasi dengan gamma dan dipanasi (pada proses bacaan TL 'biasa') dengan sinar ultra-ungu. Proses PTTL sangat
berguna untuk menggali kembali informasi TL yang mungkin hilang pada proses pembacaan TL 'biasa' akibat
kegagalan listrik dll. Pada makalah ini dibahas karakteristik dosimetri TL dan PTTL pada kuarsa, serta studi
kemungkinan penggunaannya untuk dosimetri dosis tinggi dalam proses radiasi. Hasil eksperimen menunjukkan
karakteristik TL dan PTTL pada kuarsa sangat cocok untuk dosimetri proses radiasi.

ABSTRACT

TL AND PTTL IN QUARTZ: HIGH DOSE DOSIMETRY FOR RADIATION PROCESSING.
Thermoluminescence (TL) and phototransfer thennoluminescence (PTTL) in quartz has beerv proved to be able to
measure high dose at the level of radiation application in industry (radiation processing). TL is the emission of visible
light from a solid state material having absorbed energy of radiation, while PTTL is the process of electron transfers
from the deep traps to the shallow ones by exposing the quartz samples which had been irradiated with gamma rays
and heated (in the TL readout cycles) with UV light. The process is very useful to re-obtain the TL information that
might be lost during the TL readout which probably due to electricity failure etc. This paper describes the
dosimetric characteristics of PTTL in quartz, and the possibility of its use for high dose dosimetry in radiation processing.
The experimental results showed that characteristics of TL and PTTL in quartz are desirable on their use in radiation
processing dosimetry.

PENDAHULUAN

Salah satu aplikasi radiasi yang detnikian luas
adalah proses radiasi. Proses radiasi saat ini menawarkan
beberapa keunggulan pada sebagian bidang ilmu
pengetahuan seperti: kedokteran dan farmasi, pengawetan
makanan, peningkatan kualitas bahan karet, pengolahan
bahan kimia dan produk lain yang secara luas digunakan
oleh masyarakat modern. Proses radiasi mungkin dapat
dilakukan tanpa mengetahui dosis radiasi yang terserap oleh
suatu prodiik, sejauh pelanggan daii produser senang dengan
produk tersebut. Namun, dalam banyak kasus, seperti:
sterilisasi dengan radiasi, pengawetan makanan, modifikasi
polimer; nieinbutulikan spesifikasi dosis radiasi yang tepat.
Pengukuran dosis radiasi yang diserap oleh produk
membuktikan bahwa proses tersebut dilakukan dalam suatu
spesifikasi, sebab spesifikasi dosis tersebut dapat bermanfaat
untuk menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi antara
produseratau fasilitas pelayanan iradiasi dengaii pelanggan
maupun suatu badan pengavvas atau pelindung konsumen

[II
Dari semuanya itu, faktor keselamatan, kesehatan,

serta ekonomi merupakan hal yang sangat penting.
Dosimetri merupakan parameter kunci untuk jaminan

kualitas (quality assurance) proses radiasi dan produk yang
diiradiasi. Lebih jauh lagi, dengan peranannya pada kendali
mutu (quality control) suatu produk, dosimetri yang
terstandardisasi dapat menciptakan justifikasi untuk
persetujuan pada produk yang diiradiasi untuk perdagangan
nasional dan internasional.

Sistem maupun metode dosimetri yang digunakan
untuk mengukur dosis iradiasi pada proses radiasi
mempunyai variasi yang cukup banyak, terlepas dari
keunggulan maupun kelemahan sistem dosimeter tersebut.
Secara garis besar, jenis dosimeter sekunder yang secara
rutin digunakan dalam proses radiasi dapat dikatagorikan
menjadi dua bagian, yaitu: dosimeter kimia dan dosimeter
zat padat untuk dosis tinggi. Dosimeter termoluminesensi
(TLD) adalah termasuk di dalam dosimeter zat padat, serta
mempunyai keandalan presisi yang relatif paling tinggi (
kurang dari 3 %) diantara yang sekatagori dosimeter zat
padat. Jenis TLD yang biasa digunakan untuk proses radiasi
adalah: LiF dengan rentang dosis antara 105 dan 105Gy,
Li2B4O7 dengan rentang dosis antara 10"2 dan 10' Gy, dan
CaF rMn dengan rentang antara 106 dan 103 Gy [l\.
Sementara itu penggunaan bahan kuarsa pada metode
termoluminesensi (TL) untuk dosimetri dosis tinggi (~200
Gy) dalam proses radiasi telah juga disinggung oleh
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EHLERMANN (2J. Nainiui penggunaan inetode lebili lanjut
berupa phototransfer termoluminesensi (PTTL) belum
tersentuh.

Terinoluminesensi (TL) adalah proses pancaran
cahaya tampak dari suatu zat padat, seperti kuarsa, setelah
menyerap energi radiasi pengion, lalu dipanaskan. Intensitas
cahaya tampak tersebut sebanding dengan jumlah energi
yang diserap. Terjadinya TL dimulai dengan diserapnya
energi radiasi oleh zat padat, sehingga elektron yang banyak
berkumpul di pita valensi berpindah ke pita konduksi
menyeberangi pita larangan. Saat ingin kembali ke pita
valensi, elektron terperangkap oleh "trap" yang ada di pita
larangan. Apabila zat padat tersebut dipanaskan, maka
elektron di dalam "trap" memperoleh energi yang cukup
untuk membebaskan diri dan bergabung dengan 'hole" di
pusat luminesensi seraya memancarkan cahaya tampak.
Sementara itu, PTTL adalah proses transfer elektron yang
terperangkap pada "trap" yang daiain ke "trap" yang dangkaJ
dengan menyinari zat padat dengan sinar ultraviolet.
Selanjutnya pada zat padat tersebut dapat dilakukan proses
TL biasa. PTTL ini sangat berguna untuk menggali kembali
informasi TL yang hilang. Di samping itu linieritas dosis
yang dihasilkan lebih baik dengan rentang dosis yang lebih
panjang dibanding TL [3.4J.

Makalah ini akan membahas metode TL dan PTTL
pada quartz yang penggunaannya ditujukan untuk
pengukuran dosis tinggi terutama pada proses radiasi
industri. Pada makalah akan dibahas kurva pancar TL dan
PTTL quartz, linieritas hubungan dosis radiasi dengan
tanggapan TL dan PTTL, pemucatan ("fading"), dan proses
pengulangan dengan UV untuk PTTL.

BAHAN DAN METODE

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini, TL
dan PTTL. adalah kuarsa alam berbentuk batuan dengan
volume sekitar 2,5 cm'. Sebagaiinana dilaporkan pada
referensi [3] dan [4], pertama bahan kuarsa tersebut dicuci
dengan air destilasi, dilanjutkan dengan pencucian
menggunakan asam nitrat 25% selama 24 jam di dalam
ultrasonic bath. Setelah itu dicuci lagi dengan air destilasi,
sebelum dikeringkan secara alami. Batuan tersebut
kemudian ditumbuk dan disaring sehingga menghasilkan
serbuk dengan diaineter 75-125 (im.

Selanjutnya sampel serbiik di 'annealing' dalam
oven pada suhu 500 "C selama 10 nienit, guna menghapus
elektron yang secara alami terperangkap pada perangkap
dibawah 500 "C. Setelah itu, sampel serbuk diiradiasi
dengan sinar gamma dari 60Co, guna mendapatkan test-
dose sebesar 10-108 Gy. Selanjutnya sampel serbuk dicatu
menjadi sejiunlah sampel yang bennassa 5 ing pada tempat
sampel aluminium yang masing-masing berdiameter
sekitar 6 mm, dengan menggunakan teknik sedimentasi
aseton. Untuk mendapatkan bacaan TL, sampel yang
sudah kering dapat dibaca dengan alat baca TL. Untuk
mendapatkan kurva-pancaran TL, sampel serbuk langsung
dibaca dengaii alat baca TL, sedangkan untuk mendapatkan
kurva-pancaran PTTL. sampel terlebih dahulu dipanasi di
dalam oven pada sului yang diinginkan misalnya 500 °C,

selama 10 inenit, guna menghapus elektron yang
terperangkap pada perangkap sedalam suhu tertentu.

Proses transfer elektron dapat dilakukan setelah
itu dengan menyinari sampel dengan sinar ultra-ungu yang
berpanjang gelombang masing-masing 254 nm dan 366 nm
(produksi Camag, Switzerland), sesuai dengan waktu yang
diinginkan seperti 10 detik dan seterusnya. Sampel
kemudian dibaca dengan alat baca TL, guna mendapatkan
kurva pancaran PTTL. Proses PTTL juga dilakukan secara
berulang-ulang pada masing-masing sampel yang sama
guna mendapatkan data karakteristik pengulangan proses
PTTL pada quartz.

Pancaran TL serta PTTL dideteksi oleh tabung
pengganda foton EMI 9804QA yang dihubungkan dengan
electrometer Keithley model 600B. Elektrometer
dihubungkan dengan sebuah mikroprocessor fiascom
Turner 8110 yang dapat memproses dan menyimpan data
berupa kurva pancaran. Seluruh eksperimen dilakukan di
University of Birmingham, Inggris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggapan TL Kuarsa Alam. Kurva pancaran
TL diukur sekitar 30 menit setelah irradiasi dengan sinar
gamma dari "°Co. Pada kurva pancaran yang tertera pada
Gambar I, dapat dilihat terdiri atas 4 puncak-pancaran
yang cukup jelas yaitu pada suhu sekitar: 110, 160, 235 dan
325 "C. Hal ini tidak bertentangan dengan hasil yang
dicapai oleh beberapa peneliti terdahulu seperti pada
referensi [3] dan [5], bahwa sebenarnya intensitas puncak
pancaran TL secara individu agak berbeda satu dengan
yang lainnya. apalagijikadibandingkan satu sampel dengan
sampel lainnya. MCKEEVER [5] mengemukakan bahwa
posisi yang pasti dari suatu puncak terkadang bervariasi
bergantung pada beberapa faktor seperti: tinggi-rendahnya
dosis iradiasi, jenis sampel dan pengaturan alat baca TLD.

Tanggapan TL pada kuarsa alam terhadap berbagai
dosis radiasi dapat dilihat pada Gambar 2. Pada gambar
tersebut terlihat bahwa setiap puncak pancaran TL pada
kuarsa aJam memiliki prilaku yang tidak jauh berbeda
satu dengan yang lainnya. Tingkat linieritas TL pada sampel
ini terdapat antara 10 sampai dengan 100 kGy, setelah itu
tanggapan TL mencapai titik jenuh, lihat referensi [3] dan
[5]. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pada tingkat linieritas,
belum semua perangkap elektron yang ada terisi oleh
elektron akibat radiasi, sampai titikjenuh. Pada titik jenuh,
perangkap elektron dapat diasumsikan telah penuh semua.
Tanggapan TL akan menurun setelah itu, dapat
diasumsikan bahwa telah terjadi proses kerusakan kristal
(radiation damage) akibat radiasi gainma dengan dosis
tinggi.

Peinucatan ("fading") pada kuarsa dapat
ditayangkan pada gambar 3. Pada gambar tersebut jelas
terlihat bahwa puncak TL 110 °C memeiliki tingkat
pemucatan yang tinggi sekali dibandingkan puncak-puncak
TL lainnya. Sampai dengan 250 detik intensitas TL 'rendah'
tersebut turun secara eksponensial. Untuk itu sangat
dianjurkan sebelum dilakukan pembacaan TLD, sebaiknya
dilakukan penghapusan puncak-puncak rendah dengan
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melakukan "pre-annealing" di oven selama beberapa menit,
seliingga hanya diperoleh puncak-puncak yang lebih stabil.
Cara lain dapat juga diperoleh dengan nienunda pembacaan
beberapa hari sampai denga satu minggu. Hal ini juga
dianjurkan oleh FATHONY [3].

Tanggapan PTTL pada Kuarsa Seperti halnya
tanggapan TL, tanggapan PTTL dapat dilihat pada Gambar
1. Tampak pada gambar itu bahwa kurva-pancaran PTTL
membentuk tiga puncak, yaitu sekitar: 110, 160 dan 235
°C. Namun karena satu dengan yang lainnya saling tumpang
tindih, makayang paling mudali dievaluasi adalah puncak-
pancaran pada suhu baca 110 °C. Hal ini tidak bertentangan
dengan hasil dari beberapa penulis terdahulu [3-5]. Namun
demikian kurva-pancaran untuk setiap puncak dapat
dievaluasi dengan cara integrasi area di bawah setiap
puncak.

Tanggapan PTTL terhadap berbagai dosisradiasi
gamina dapat dilihat pada Gambar 4. Pada ganibar itu,
tampak setiap puncak PTTL memiliki tingkat linearitas
yang serupa antara satu puncak dengan yang lainnya.
Tingkat linieritas dapat dicapai dengan selang dosis antara
10 sampai dengan 100 MGy.

Jika dibandingkan dengan tanggapan TL,
tanggapan PTTL lnenunjukkan tingkat linieritas yang lebih
baik. Hal ini bisa dimengerti mengingat PTTL menggali
informasi dari elektron yang terperangkap pada perangkap
elektron yang dalani (>500 °C). Mudah dimengerti pula
bahwa peraiigkap yang dalani bersifat lebih stabil
dibanding dengan perangkap yang lebih dangkal. Perlu
dijelaskan di sini bahwa elektron pada perangkap dangkal
lebih tidak stabil dalam hal pemudaran (fading), lihat
referensi [3] dan [5J.

Gambar 5 inenyajikan karakteristik PTTL dengan
beberapa kali pengulangan masing-masing sampel kuarsa.
Tanggapan PTTL menurun cukup drastis sampai dengan
pengulangan yang ke-5 untuk semua puncak TL. Hal ini
dapat dijelaskan bahwa persediaan elektron yang
terperangkap semakin menipis setelali setiap proses PTTL.
Namun demikian tanggapan PTTL masih baik sampai
dengan pengulangan yang ke-5. Setelali itu, walaupun stabil,
tanggapan PTTL relatif rendah, sehingga kurang baik untuk
digunakan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh
referensi [3].

Ditinjau dari segi linearitas pada karakteristik TL
pada kuarsa - apalagi PTTL - antara 10 dan 108 Gy maka
kuarsa dapat digunakan untuk mengukur dosis radiasi
tingkat industri, seperti pada proses radiasi. Hal ini juga
dapat mengacu pada MCLAUGHLIN dkk. yang tertulis pada
referensi [1] dan [6] yang menyajikan bahwa rentang dosis
proses radiasi terletak antara 1 dan 106 Gy untuk berbagai
keperluan, mulai dari mutasi biji-bijian sampai dengan
sterilisasi dan penelitian bahan semikonduktor. Namun
demikian untuk menambah keyakinan penggunaan kuarsa
dalam dosimetri proses radiasi perlu dilakukan pengkajian
lebih lanjut dengan menekankan penggunaannya di
lapangan. Di samping itu, walaupun dari segi linieritasdosis
- respons TLD sudah terbukti, perlu juga dilakukan studi
perbandingan dengan dosimeter acuan untuk proses radiasi
seperti kamar pengionan. Secara ekonomi, penggunaan
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kuarsa mungkin tergolong paling niurah diantara semua
dosimeter proses radiasi yang ada. Hal ini sangat
menjanjikan dan dapat dibandingkan.

KESIMPULAN

Dari hasil eksperimen dan analisis di atas, dapat
inemberi kesimpulan bahwa karakteristik linieritas dosis -
respons TL pada quartz dapat digunakan untuk mengukur
dosis radiasi tingkat proses radiasi dengan rentang dosis
antara 10 - 105 Gy. Namun demikian, sifat pemucatan
"fading" TL quartz sebaiknya juga mendapat perhatian.

Pcmucatan dan karakteristik linieritas dosis -
respons PTTL pada quartz menunjukkan sifat yang lebih
baik. Pemucatan PTTL quartz dapat dikatakan tidak ada,
mengingat "trap" yang digunakan sangat stabil. Sementara
itu, iinieritas PTTL pada quartz adalah sangat baik dengan
rentang dosis antara 10 - 10" Gy.

Secara umum, quartz - menggunakan metode TL
dan PTTL - dapat digunakan untuk dijadikan dosimeter
relatif pengukur dosis pada proses radiasi.
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Gambar 1. Kurvapancarankuarsayangdiberikan"testdose" 10Gysinargammadari60Co. Garispenuhadalah
kurva pancaran TL, serta garis putus-putus adalah kurva pancaran PTTL. PTTL dilakukan dengan
menyinari sampel (setelah proses TL) dengan sinar ultra-violet berpanjang gelombang 254 nm.
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Gambar 2. Tanggapan TL pada kuarsa terhadapberbagai dosis gamma antara 10 -108 Gy. Tanggapan tampak
linear antara dosis 10 - 105 Gy, lalu menurun setelah jenuh.
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Gambar 5. Karakteristik tanggapan PTTL pada beberapa proses pengulangan masing-masing sampel
dengan sinar UV. Tampak tanggapan PTTL berkurang banyak pada pengulangan UV sampai
dengan 5 x pengulangan. Setelah itu PTTL tampak stabil.
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DISKUSI

RINDY P. TANHINDARTO

1. Bagaimana ketelitian dan kestabilan dosimeter yang
dibuat ?

2. Berapa laina inasa inkubasinya dosimeter setelah
iradiasi. Apakah bisa langsung diukur ?

3. Kondisi pengukuran dilakukan pada suhu kamar atau
suhu rendah ?

M. FATHONY

1. Ketelitian < 5 % dan sangat stabil.
2. Dosimeter dapat langsung dibaca setelah radiasi, asal

seragam waktunya.
3. Pengukuran dapat dilakukan pada suhu kainar, jika/

terutama suhu stabil.

RAHAYU Ch.

1. Suhu tambah tinggi, tanggapan TL tambah rendah,
pertimbangan apa Anda memilih suliu 110°C dll, seperti
yang Anda teliti ?

2. Quartz yang dari alam impuritiesnya sangat bervariasi,
bagaimana dengan kondisi ini, apabila teknologi ini akan
diaplikasihkan ?

3. Sampel yang Anda gunakan, impuritiesnya berapa
persen ?

M. FATHONY

1. Suhu tinggi intensitas TL rendah, kareiia jumlah elektron
pada "trop" yang dangkal lebih banyak daripada "trop"
yang dalam. Ingat ! "trap" S dengan suhu baca TL.

2. Jika Quartz alam digunakan, maka harus distandarkan
berasal dari daerah mana, karena koinposisi tergantung
asal Quartz.

3. Sampel saya impuritiesnya 80 - 10.000 ppm Fe 10.000.
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