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ABSTRAK

PERANCANGAN REFLEKTOR NEUTRON DENGAN SUA'fBER NEUTRON CALIFORNIUM 252 UNTUK
FASILITAS BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY MENGGUNAKAN AIETODE SIMULASI MCNP5.

Telah dilakukan desain rejlektor untuk menyediakan berkas neutron untuk SNCT dengan sumber radioaktif
Californium-252. Kolimator ini berguna untuk mendapatkan jluks neutron epitermal yang optimum dengan
radiasi pengotor (neutron termal, neutron cepat dan gamma) yang sekecil-kecilnya. Proses desain dilakukan
dengan melakukan simulasi menggunakan Monte Carlo N-Particel versi 5 (MCNP5) untuk perhitungannya.
Desain rejlektor yang dipilih adalah rejlektor yang menggunakan bahan berupa keramik BeO dengan tebal
/3 cm. Moderator menggunakan bahan sulfur dengan kemiringan sudut kerucut sebesar 3rf1 dan memiliki
diameter 5 cm. Dari hasil perhitungan, didapat bahwa rejlektor dengan sumber Californium-252 dengan
berat I gram dapat menghasilkan keluaran neutron yang memiliki spesifikasi neutron termal sebesar 2.23189
x J(f nls.cm}, neutron epitermal sebesar 3.51548 x 109 nls.cm}, dan neutron fast sebesar 4.82241 x lif
nls.cm}. Dari hasi/ tersebut masih perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan menambah kolimator,
karena syarat untuk SNCT masih belum terpenuhi.

ABSTRAC

Neutron Rejlector Design with Californium 252 Neutron for Soron Neutron Chapter Therapy Facility using
MCNP5 Simulation Method. In this research has made a rejlector design to provide beams of Neutron for
SNCT with Californium-252 radioactive source. This collimator is useful to obtain optimum epithermal
neutron jlux with the smallest impurity radiation (thermal neutron, fast neutron, and gamma). The design
process is done using Monte Carlo N-Particle simulation version 5 (MCNP5) code to calculate the neutron
jlux tally form. The choosen reflector design is the rejlectors which use material such as SeO ceramic with 13
cm thick. Moderator use sulfur material with the slope angle of the cone is 3r!. From the calculation result, it
is obtained that Rejlector with I gram Californium-252 source can produce a neutron output thermal which
has thermalneotron spesification 2.23189 x Iifnls.cm}, epithermal neutron 3.51548 x lifnls.cm}, and fast
neutron 4.82241 x lifnls.cnl From the result, it needs additional collimator because the SNCT reqirement
haven't been fulfilled.

PENDAHULUAN

Kanker adalah suatu penyakit yang ditandaidengan pertumbuhan sel-sel abnormal yang
tidak terkendali dan menyebar. Jika penyebaran tidak
terkontrol, dapat mengakibatkan kematian. Dari data
WHO, kanker merupakan penyebab utama kematian
di seluruh dunia, terhitung 7,6 juta kematian (sekitar
13% dari semua kematian) pada tahun 2008 dan
diproyeksikan akan terus meningkat dengan
perkiraan 13,1 juta kematian ditahun 2030. Lebih
dari dua pertiga dari semua kasus kematian yang
disebabkan oleh kanker terjadi di negara dengan
pendapatan rendah dan menengah. Oi Indonesia, ada
kurang lebih 165 kematian untuk setiap 100.000
populasi karena kanker.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
tahun 2012 menyebutkan, prevalensi kanker
mencapai 4,3 banding 1.000 orang. Padahal data
sebelumnya menyebutkan prevalensinya 1 banding
1.000 orang. Menurut data dari National Cancer
Institute (NCI), diperkirakan pada tahun 2013 ini tiga
jenis kanker yang paling umum ditemukan di
Amerika yaitu kanker prostat 14,4%, kanker
payudara (14,1%), dan kanker paru-paru (13,7%).
Kanker yang memiliki harapan hidup paling sedikit
adalah kanker pankreas dengan harapan hidup
sebesar 6%. Selanjutnya disusul oleh kanker hati
(16,1%), kanker paru-paru (16,6%), dan kanker
esophageal (17,3%).

Pada perkembangan pengobatan kanker saat ini,
perlu dilakukan penelitian untuk menghasilkan biaya
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pengobatan kanker yang semurah mungkin agar
masyarakat golongan menengah ke bawah dapat
melakukan pengobatan kanker. Salah satu bagian dari
radioterapi yang potensial untuk dikembangkan
adalah Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)
yang memadukan beberapa teknik pengobatan
menggunakan dua eara pengobatan. Boron Neutron
Capture Therapy (BNCT) menggunakan dua teknik
pengobatan, yaitu penggabungan pengobatan
kemoterapi dan radiasi. Teknik BNCT memanfaatkan
nuklida non-radioaktif lOB untuk menangkap neutron
melalui reaksi inti 10B(n,afLi. HasH dari reaksi ini
mempunyai karakteristik Linier Energy Transfer
(LET) yang tinggi (untuk partikel a mendekati 150
keVllm·1 dan untuk 7Li mendekati 175 keVllm'I).
Jangkauan dari partikel ini berada pada jarak 4.5 Ilm
hingga 10 Ilm, sehingga energi terdeposisi terbatas
dalam sel tunggal (diameter sel 18 ± 2 Ilm).
Keunggulan BNCT adalah efek radiasi dapat dibatasi
pada sel-sel tumor. Sehingga efek samping dari
radiasi yang diperoleh dapat diminimalisir. BNCT
sendiri sebenarnya mirip dengan terapi radiasi
internal yang telah terbukti lebih aman. Akan tetapi
perbedaannya terletak pada eara memasukkan
radioaktif ke dalam tubuh. Oosis radiasi pada BNCT
sangat bergantung pada distribusi boron dalam
tumor. Oosis serap pada sel dari hasil reaksi
10B(n,afLi dihitung di sekitar daerah sebaran boron
dan daerah bebas boron.

[1~He}+I;Li}+2'79Mev (6.1%)

['~BI+ [~n}-[~BJ*

[~He]+[;Li}*+2.31 MeV (93.9%)

L [;Li]+ Y(0.48 MeV)

Gambar 1. Skema hasil dari Boron Neutron

Capture Therapy.

lOB memiliki tampang lintang tangkapan
neutron 3843 barn. Neutron termal memiliki efek

yang minimal pada jaringan sehat karena un sur
penyusun jaringan sehat memi]iki tampang lintang

tangkap,an neutron yang rendah yaitu 160 19 xI0.4
barn, 1 C 3,3 X 10.3 barn, IH 3,32 x 10'1 barn, dan 14N

7,5 x 10'2 barn. Probabilitas terbesar neutron hanya
bereaksi dengan lOB yang melekat pada sel kanker.

Reaksi inti lOB (n,a) 7Li menghasilkan partikel a

dengan energi 150 keVllm·1 dan 7Li sekitar 175
keVllm'1 (Chadwick et aI, 2006). Efek destruktif dari

LET terjadi pada rentang 5 - 9 J..lm yang setara
dengan diameter sel (Barth et aI, 2005). Untuk
pengobatan pada GBM dengan BNCT diperlukan

sumber neutron yang sesuai dengan syarat yang

dikehendaki oleh 1AEA (International Atomic
Energy Agency).

Ada dua jenis neutron yang dapat digunakan
sebagai sumber neutron dalam BNCT yaitu neutron
termal dan neutron epitermal. Neutron termal biasa
nya digunakan untuk sel kanker yang terletak di
permukaan kulit (Superficial). Untuk area yang lebih
dalam (8-10 em) digunakan neutron epitermal,
karena akan termoderasi oleh jaringan tubuh
(terutama yang memiliki kandungan air yang banyak)
sehingga akan meneapai sel kanker dalam bentuk
neutron termal.

Untuk menunjang fasilitas BNCT, diperlukan
sumber Neutron dengan kriteria tertentu.
Californium-252 adalah isotop pemanear neutron
seeara spontan. Setiap satu gram dari Cf-252 akan
menghasilkan neutron sebanyak 2.31434 x 1012
neutron dalam tiap detik. Oengan pemanear neutron
sebesar itu maka dapat dimungkinkan bahwa Cf-252
dapat digunakan sebagai sumber neutron untuk terapi
BNCT. Keunggulan lainnya dari Cf-252 adalah untuk
saat ini, Cf-252 sudah dipasarkan seeara luas sebagai
sumber neutron. Biasanya digunakan dalam analisis
aktifasi neutron lIntuk mengetahui kandungan suatu
bahan yang banyak diaplikasikan pada tam bang
batllbara. Salah satu keunggulan lainnya adalah Cf
252 dapat diaplikasikan dalam bentuk jarum atau
pelet keci] sehingga dapat dibawa kemana saja
dengan mudah.

BATASAN DAN OPTIMASI PARA
METER DESAIN

Oalam BNCT, berkas neutron yang digunakan
adalah neutron termal dan neutron epitermal. Oiper
lukan neutron termal yang eukup untuk bereaksi
dengan senyawa boron berlabel dalam sel tumor pada
volume target. Neutron termal hanya dapat
menembus jaringan dengan kedalaman 2 sampai 4
em. Sehingga untuk menjangkau tumor dengan
kedalaman mendekati 8 em diperlukan neutron
epitermal. Kurva distribusi fluks neutron termal dan
neutron epitermal disajikan pada Gambar 2.

Oefinisi umum untuk neutron epitermal dalam
penelitian ini adalah neutron yang berada pada
rentang energi 1 keY hingga 10 keY. Penelitian yang
telah ada menunjukan bahwa fluks berkas neutron
epitermal minimum yang sesuai adalah 109 neutron
em'2s'l Bisa juga menggunakan berkas dengan
intensitas 5 x 108 neutron em'2s'l namun perlu waktu
iradiasi yang lebih lama. Jika menggunakan
intensitas yang lebih tinggi (1010), waktu penyinaran
yang lebih singkat hams diimbangi dengan
peningkatan kualitas berkas sinar. Tetapi, ketika
harus membuat pilihan, para praktisi eenderung lebih
memilih kualitas sinar daripada intensitas selama
masih dalam waktu penyinaran yang wajar (mungkin
bisa diperpanjang hingga satujam).
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Tabel 1. Parameter berkas neutron yang
disarankan IAEA (IAEA, 2001).

dapat diarahkan sesuai dengan arah yang diinginkan.
Spectrum shifting menggunakan moderator untuk
menurunkan energi neutron cepat ke rentang neutron
termal atau epitermal. Sedangkan pada filtering
menggunakan material yang menyerap neutron pada
energi tertentu. Untuk Cf-252, neutron yang
dihasilkan mempunyai energi yang bervariasi dengan
intensitas terbanyak pada rentang energi 2,13-2,15
MeV. Sumber neutron spontan ini akan me
manearkan neutron ke segala arah sehingga diper
lukan reflektor neutron untuk dapat menyearahkan
neutron ke arah yang diinginkan.

Diperlukan reflektor yang sesuai untuk
menyearahkan dan menaikan intensitas berkas.
Selain itu kenaikan berkas juga dapat dieapai dengan
membuat bentuk dinding kolimator seperti kerueut
dengan diameter awal yang lebar dan aperture ujung
yang sempit. Bahan dinding kolimator yang sesuai
untuk reflektor adalah yang mempunyai tampang
lintang hamburan dan masa atom relatif yang besar.
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Marko Mucec
dan salah satu jurnal yang diterbitkan Elsevier
menunjukan bahwa neutron epitermal akan
meningkat setelah ketebalan dinding kolimator Ni
meneapai 6,5 em. Moderator untuk neutron cepat
yang paling baik adalah yang mempunyai masa atom
yang rendah. Hasil aktivasi neutron dari bahan
moderator harus memiliki umur yang pendek.

Diperlukan bahan yang digunakan untuk perisai
gamma karena Cf-252 juga memancarkan sinar
gamma secara spontan. Bahan yang digunakan
adalah bahan yang mempunyai densitas atom yang
tinggi. Pb dan Bi adalah material yang bagus untuk
mengurangi sinar gamma yang keluar dari reaktor
dan bersifat transparan bagi neutron meskipun akan
tetap sedikit mempengaruhi penurunan intensitas
berkas neutron. Bismuth hampir sarna baiknya
dengan timbal, tetapi dapat melewatkan neutron
epitermal dengan lebih baik.

Bagian ini berfungsi untuk menahan neutron
cepat dan neutron termal, serta meloloskan neutron
epitermal yang keluar dari sumber. Bahan yang bisa
digunakan untuk filter neutron termal adalah 6U dan
lOB (mempunyai tampang lintang I/v). Bahan
dengan tampang lintang 1/v bisa menghabiskan
neutron dengan energi dibawah spektrum neutron
epitermal. Selain itu dapat dikombinasikan menjadi
LiF, eampuran ini seeara efektif menangkap neutron
energi rendah, di bawah 10 eV dan mengurangi
neutron dengan energi diatas 10 keY.

Dalam optimasi parameter desain dengan
simulasi MCNP, rentang energi neutron yang
disediakan dalam program ini adalah antara 10-11
sampai 20 MeV untuk semua isotop dan lebih dari
150 MeV untuk beberapa isotop tertentu. Sementara
rentang energi foton yang disediakan antara I keV
sampai 100 GeV, yang juga merupakan rentang yang
sarna bagi energi elektron. Adapun satuan dasar yang
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Gambar 2. Kurva distribusi fluks neutron

termal dan neutron epitermaI.

Ada tiga metode dasar· untuk melakukan
pendekatan fluks neutron supaya sesuai dengan
ketetapan yng diberikan oleh IAEA. Yaitu reflecting,
spectrum shifting dan filtering. Reflecting yaitu cara
untuk membelokkan neutron supaya neutron tersebut

Parameter
Notasi (satuan)

Rekomendasi

IAEA
Fluks neutron

cD <pi (n I em2 s)> I.Oxl09

epitermal Dosisneutroneepat/fluks
D//cDePi(Gycm2 In)< 2.0xI0-13

neutron epitermalDosisgammaIfluks
Dr/¢JePi(Gyem2 In)< 2.0xl0-13

neutron epitermalRasioantara fluks rJ;Jth /¢J epi
< 0.05termal

dan
epitermalRasioantara arusneutron dan

j /¢J <pi> 0.7
fluks neutron

IAEA telah memberikan spesifikasi neutron
yang digunakan dalam BNCT. Untuk lebih jelasnya
disajikan pada Tabel 1:
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digunakan dalam MCNP adalah panjang (em), energi
(MeV), waktu (shake, 10.8 detik), temperatur (MeV,
kT), densitas atom (atom/barncm), densitas (g/em\
tampang lintang (barn, 10.24 cm2), jumlah pemanasan
(MeV/tumbukan), dan rasio berat atom berdasarkan
pada massa neutron.

Dalam menjalankan program simulasi Monte
Carlo, pengguna harus membuat file input yang
selanjutnya dapat dibaca oleh MCNP. File tersebut
berisi informasi tentang permasalahan yang hendak
disimulasikan, meliputi spesifikasi geometri,
penjelasan material dan evaluasi tampang-lintang
yang dipilih, data posisi dan karakteristik sumber
netron, foton, atau elektron, model hasil simulasi atau
tally yang diinginkan dan beberapa variasi teknik
teknik reduksi yang digunakan untuk meningkatkan
efisiensi.

Struktur dari file masukan tersebut adalah
message block (optional), lank Line Deliminer
(optional), one Line Problem Tittle Card, cell Cards,
blnk Line Deliminer, data Cards dan blank Line
Deliminer (optional). Pustaka yang digunakan oleh
program MCNP berupa data atomik dan inti dengan
energi kontinyu yang meliputi interaksi-interaksi
neutron, foton yang diakibatkan oleh interaksi
neutron dengan materi, interaksi foton dengan materi
maupun interaksi partikel lainnya dengan materi.
Data-data atomik dan inti tersebut berupa tabel-tabel
yang terkumpul dalam suatu file direktori, XSDIR.
Pengguna MCNP dapat melakukan modifikasi atas
pustaka data atomik dan inti tersebut dengan data
eksperimen yang dimiliki. MCNP memiliki 5
langkah eksekusi yang masing-masing diberi nama
modul sebagai berikut (kata dalam kurung adalah
nama modulnya):

1. Memproses input file dari persoalan (IMCN).
2. Membuat plot geometri (PLOT).
3. Memproses tampang lintang (XACT).
4. Mensimulasi perjalanan partikel (MCRUN).
5. Membuat plot tally atau tampang lintang

(MCPLOT).

Desain Reflektor Untuk Sumber Neutron
Cf-252

Pada dasarnya Cf-252 akan memancarkan
neutron secara spontan ke segala arah. Cf-252 ini
sudah dijual di pasaran sebagai sumber neutron
dengan akifitas yang berbeda-beda tergantung
pemesanan. Karena sifatnya memanearkan ke segala
arah, sehingga diperlukan suatu pemantul neutron
(retlektor) untuk mengumpulkan neutron ke arah
yang di inginkan. Sehingga perlu adanya desain
retlektor neutron. Disetiap satu gram Cf-252 akan
memancarkan 2.31434 x 1012 neutron/s dan IAEA

mensyaratkan tluks neutron untuk BNCT harus lebih
besar dari 1,0 x 109 neutron epitermal. Sehingga

retlektor tersebut harus dapat mengumpulkan berkas
neutron lebih besar dari yang di syaratkan oleh IAEA
tersebut untuk dimoderasi pada kolom moderator.

Sumber neutron Cf-252 juga memanearkan
radiasi sampingan berupa sinar gamma yang sangat
membahayakan bagi operator maupun pasien dengan
intensitas tiap 1 gram Cf-252 sebesar 1,322 x 1016

foton/s. Sehingga intensitas sinar gamma yang sangat
besar tersebllt perlu dihilangkan, minimal dikurangi
meneapai intensitas yang aman. Cara mengurangi
intensitas sinar gamma tersebut dengan cara memberi
atau menbuat reflektor neutron dengan ketebalan
tertentu. Jika intensitas sinar gamma masih sangat
tinggi maka diperlukan sebuah perisai gamma yang
terbuat dari timbal untuk meredam intensitas sinar
gamma yang masih tinggi. Disini dipilih dua desain
reflektor neutron yaitu :

5

Gambar 3. Desain reflektor neutron model.

Tabel 2. Keterangan parameter optimasi
desain pada Gambar 3.

No. Keteranl?:an
1

Posisi sumber neutron (Cf-252)
berada di titik fokus setengah lingkaranberbentuk tabung dengan diameter 0,5 emdan panjang 1 em2

moderator neutron

memiliki ujung reflektor yang terbuka dikanan berbentllk setengah lingkaran danditambah
sllatukerueutyangmemiliki

Illbang di ujungnya dengan diameter lubangsebesar 5 em3
reflektor neutron

berfungsi

memantulkanneutronmasuk
kembali ke dalam daerah no 24

perisai gamma
bahan Pb yang berfungsi untuk menurunkanintensitas gamma yang keluar dari sumberneutron (Cf-252)
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Untuk variasi ketebalan dinding reflektor akan

divariasikan dengan besar 3,5,7,9, II dan 13 em.
Pada perisai gamma ketebalan dibuat dengan
ketebalan 5 em. variasi sudut kemiringan pada
kerueut juga divariasi dari 30° sampai dengan 55°.
Untuk variasi jenis bahan pada dinding reflektor
menggunakan bahan yang divariasi berupa Ni, Pb,
Bi, Grafit, air berat, Boron 11, Bismut, Birillyum
Oxide, Phenakite, Platina dan Zirkonium Oxide.
Sedangkan pada moderator bahan yang divariasi
berupa Bi, Birillyum Oxide, air berat, Li, air ringan,
Sulfur, Si dan AI.

Vji Model

reflektor cf252

c cell card

1 1 -1.8 -3 -4 5 imp:n=1 imp:p=1 $ pelet cf-252

2 2 -1.85 -1 -2 3 : -6 2 -7 : -12 -15 2 : -1 -5 : -1 4 -2 imp:n=1

imp:p=1 $ moderator

33 -3.021 -8 -2: -9 6 2 -7: 12 -13 -15 7 imp:n=1 imp:p=1
$ reflektor

44 -11.4 -2 8 -10 :2 -7 9 -11 : 13 -14 -15 7 imp:n=1

imp:p=1 $ perisai gamma Pb

5 4 -11.4 -12 10 -16 -5 imp:n=1 imp:p=1 $ detector 1 diluar

perisai Pb

6 2 -2.7 15 -12 -17 imp:n=1 imp:p=1 $ detector 2 pada

keluaran untuk mengetahui keluaran neutron
70#1 #2 #3 #4 #5 #6 imp:n=O imp:p=O

c surface card

1 so 10

2 pxO
3 cx 0.25

4 px -4.5
5 px -5.5
6kx101-1

7 px 7.5
8 so 15
9kx151-1

10 so 17

11kx171-1

12 cx 2.5

13 cx 7.5
14 cx 9.5

15 px 10
16 so 17.01

17px10.01

c *************'*************************

c data input
c **************************************

mode n p $ Coupled neutron and photon problem

phys:p $ Photon physics default values
c Source definition

sdef erg=d1 pos=-5.0 0.0 0.0 axs=1.0 0.0 0.0 ext=d111

rad=d222 $ Cf-252 point source at origin

sp1 -3 1.025 2.926 $ Watt fission spectrum for Cf-252

si111 -0.5 0.5

si222 0.0 0.25

e material

m1 98252 1

m2 4009 1

m3 4009 0.5 8016 0.5

m4 82000 1

c Tallies

f4:n 5

fm42.31434e12

e4 5e-7 0.01 20

f14:n 6

fm142.31434e12

e14 5e-7 0.01 20

f24:p 5
fm242.31434e16

e24 5e-7 0.01 20

nps 2000000

c printing

print

HASIL DAN PEMBAHASAN

HasH Pemilihan Material Reflektor Yang
Lebih Optimum

Dalam pengujian untuk menentukan jenis
material reflektor neutron yang digunakan yaitu
dengan mengubah-ubah jenis material sebagai
reflektor neutron. Material yang dipilih adalah Ni,
Pb, Bi, Gratit, air berat, Boron II, Bismut, Birillyum
Oxide, Phenakite, Platina dan Zirkonium Oxide.

HasH perhitungan disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil perhitungan fluks neutron
pada beberapa material reflector.

Dari Gambar 4 dapat disimpulkan bahwa material
yang memungkinkan untuk digunakan sebagai
reflektor adalah Zirkonium Oxide, Beryllium dan
Beryllium Oxide, karena ketiga material ini yang
menghasilkan fluks neutron yang lebih tinggi
daripada material yang lainnya. Sementara hasil
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perbandingan antara ketiga material tersebut,
Beryllium Oxide memiliki kelebihan yang lebih
daripada Beryllium dan Zirconium Oxide karena
menghasilkan keluaran neutron yang lebih tinggi.
Akan tetapi, pada material Zirconium Oxide
menghasilkan neutron epitermal yang lebih besar
dibandingkan dengan material yang lainnya.
Kelebihan Beryllium Oxide dibandingkan dengan
material yang lainnya adalah bahwa BeO memiliki
tampang lintang pantulan yang tinggi dengan nilai
7,63 untuk Be dan 4,232 untuk 0, sehingga total
tam pang lintang pantulan dari bahan ini menjadi
lebih tinggi dari pada material yang lainnya. Dan
juga massa jenis dari material ini yang cukup tinggi
sekitar 3,09 gram/ml sehingga nilai dari tampang
lintang makroskopik pantulan menjadi yang paling
tinggi dibandingkan dengan material yang lainnya.

HasH Pernilihan Material Moderator

Yang Lebih Optimum

Dalam pengujian untuk menentukan jenis
material moderator neutron yang digunakan yaitu
dengan mengubah-ubah jenis material sebagai
moderator neutron. Material yang dipilih adalah Bi,
Birillyum Oxide, air berat, Li, air ringan, Sulfur, Si
dan AI.. Hasil perhitungan disajikan pada Gambar 5.

neutron yang keluar. Karena pada penelitian ini
belum menambahkan kolimator dan filter neutron.

Sehingga moderator yang diambil pada penelitian ini
adalah sulfur.

HasH Perbedaan Sudut Kerniringan
Kernent

Untuk mengetahui adakah pengaruh perbedaan
sudut kemiringan reflektor pada bentuk kerucut,
maka perlu diketahui pengaruhnya dengan
membandingkan keluaran neutron pada sudut
kemiringan retlektor yang berbeda-beda. Pada
penelitian ini sudut kemiringan retlektor yang diuji
antara 30° sampai dengan 55°. Pada penelitian ini
jarak an tar sumber dengan ujung keluaran neutron
dibuat sarna. Sehingga perlakuan antara perbedaan
sudut diharapkan memiliki perlakuan yang sarna
pula. Hasil dari perhitungan perbedaan sudut
kemiringan kerucut disajikan pada Gambar 6.
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Gambar 6. HasH perhitungan fluks neutron
pada perbadaan sudut ke-
miringan kerueut.

Gambar 5. HasH perhitungan fluks neutron
pada beberapa material moderator.

Pada Gambar 5 terlihat bahwa bahan moderator

sulfur memiliki nilai keluaran neutron yang tertinggi.
Dengan keluaran mencapai 25 x 108 n/cm2.s adalah
keluaran neutron yang tertinggi. Akan tetapi keluaran
neutron ini didominasi oleh neutron cepat dengan
keluaran mencapai 21.5 x 108 n/cm2.s. padahal untuk
BNCT justru dianjurkan neutron epitermal yang
justru harus lebih tingggi dari pada yang lainnya. Air
berat memiliki ke\uaran neutron epitermal yang lebih
tinggi dibandingkan dengan keluaran dari material
yang \ainnya mencapai lOx 108 n/cm2.s. Pada
penelitian ini hanya melihat aspek keluaran neutron
pada reflektor saja tanpa memperdulikan jenis

Dari hasil perhitungan yang disajikan pada
Gambar 6, perbedaan sudut kemiringan kerucut
memang mempengaruhi hasil keluaran neutron. Di
sini terlihat bahwa semakin besar sudut

kemiringannya maka semakin kecil fluks neutron
yang keluar pada ujung reflektor. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa besar sudut kemiringan kerucut
akan berbanding terbalik dengan fluks keluaran
neutron pada reflektor tersebut.

HasH Perbedaan Ketebalan Reflektor

Dalam pengujian untuk menentukan ketebalan
retlektor neutron yang digunakan yaitu dengan
mengubah-ubah ketebalan retlektor neutron.
Ketebalan yang diuji pada penelitian ini adalah antara
3 cm sampai dengan 13 cm. Hasil perhitungan
disajikan pad a Gambar 7.
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Gambar 8. HasH perhitungan fluks neutron
pada perbadaan diameter mode
rator neutron.
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Gambar 7. HasH perhitungan l1uks neutron
pada perbadaan ketebalan ref1ek
tor neutron.

HasH Optimasi Dari Perhitungan

Dari hasil perhitungan di atas, dapat diperoleh
desain reflektor neutron yang optimal. Desain
reflektor optimal yang didapatkan seperti pada
Gambar 9.

Dari Gambar 7 dapat diketahui bahwa fluks
neutron semakin meningkat disaat dinding reflektor
juga semakin tebal. Dari Gambar 7 pada grafik
neutron eepat terlihat bahwa penambahan ketebalan
dinding reflektor pada awalnya meningkat. Akan
tetapi, setelah ketebalan 7 em kenaikan fluks neutron
eepat tidak begitu besar dan eenderung landai. Pada
neutron epitermal justru kenaikan fluks neutron
terlihat konstan dari tebal 3 em sampai dengan 13
em. Kenaikan yang eukup signifikan justru terlihat
pada fluks neutron termal. Pada ketebalan 9 em,
kenaikannya sangat eepat sampai 13 em. Total fluks
neutron memiliki kenaikan yang konstan dari 3 em
sampai 9 em dan melandai setelah itu.

HasH Variasi Diameter Moderator

13cm

Sumber newon
ef-252

Reflektor neutron
BeO

L.-..g
keJlwan
neuron

Dalam pengujian untuk menentukan diameter
moderator neutron yang digunakan, yaitu dengan
eara memvariasikan diameter moderator neutron.

Diameter yang diuji pada penelitian ini adalah antara
5 em sampai dengan 22 em. Hasil perhitungan
disajikan pada Gambar 8.

Dari Gambar 8 dapat diketahui bahwa fluks
neutron semakin berkurang seeara eksponensial
disaat diameter moderator semakin besar. Dari
Gambar 8, terlihat bahwa penurunan intensitas berkas
neutron mengalami penurunan yang sangat signifikan
antara 5 em sampai dengan 13 em. pada penambahan
diameter setelah 13 em mengalami penurunan
intensitas yang tidak begitu besar.

Gambar 9. HasH dari optimasi perhitungan
reflektor neutron.

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa
bent uk dari reflektor neutron yang optimal seperti
pada gambar di atas. Didapatkan bahwa tebal
reflektor yang digunakan yaitu setebal 13 em dengan
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material keramik BeO. Sedangkan untuk material
moderator yang digunakan adalah Sulfur dengan
sudut kemiringan kerucut moderator sebesar 30°.
Diameter moderator yang paling baik dalam
penelitian ini sebesar 5 em. Dari hasil perhitungan
dengan spesifikasi tersebut didapatkan bahwa
keluaran neutron pada reflektor tersebut memiliki
spesifikasi neutron termal sebesar 2.23189 x 109
nls.cm2, neutron epitermal sebesar 3.51548 x 109
n/s.cm2, dan neutron fast sebesar 4.82241 x 109

n/s.cm2• Dari hasil perhitungan keluaran neutron
tersebut masih belum memenuhi syarat yang
ditentukan oleh IAEA untuk BNCT sehingga masih
perlu ditambah lagi kolimator tambahan supaya
spesifikasi dari keluaran neutron dapat optimal.
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TANYAJAWAB

Anggraeni

Apa kelebihan californium dibandingkan sumber
neutron lain seperti CNG reactor nuklir.

Muhammad Fakhrurreza

Kelebihannya adalah renlang energinya cukup
rendah, dengan rata-rata energi neutronnya 2,13
- 2,15 Me V sehingga efisiensi dalam me
modelisasi dapat lebih tinggi dari sum bel'
lainnya, dan juga sumber Cf-252 ini dapat
digunakan secara terus menerus dan tanpa
istirahat selama 2 x waktu parohnya.

Dwi Wahyuningsih

- Apakah Cf-252 merupakan sumber neutron
alternatif yang murah dibandingkan dengan
sumber neutron yang lain?

Muhammad Fakhrurreza

- Jika dibandingkan dengan reaktor, Cf-252 dapat
dikatakan lebih murah akan tetapi memiliki
beberapa kelemahan, karena walaupun tidak
digunakan CF-252 akan tetap habis karena
meluruh. Cf-252 ini adalah salah satu material
termahal di dunia dengan harga 1 gram sekitar
14jllla dolar.

Adi Kurniawan

- Dengan desain sementara mana hasil yang
maksimal antara fluks neutron epitermal atau
termal beserta gamma radiasinya.

Muhammad Fakhrurreza

- Dari hasil yang didapat, nilaifluk neutron sudah
optimal..
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