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ABSTRAK

PERANCANGAN KOLIMATOR DI BEAM PORT TEMBUS REAKTOR KART/NI UNTUK BORON NEUTRON

CAPTURE THERAPY. Telah dilakukan penelitian tentang desain kolimator yang menghasilkan neutron epitermal untuk
keperluan uji in vivo Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) di Reaktor Riset Kartini dengan menggunakan perangkat lunak
Monte Carlo N-Particle (MCNP). Reaktor dimodelkan sebagai sumber neutron dan bekerja pada daya 100 kW. Simulasi
menunjukkan bahwa desain kolimator yang optimal adalah kolimator yang tersusun atas dinding kolimator berbahan Nikel (95
%) setebal1,5 cm. Moderator Al 1350 (99.5%) setebal15 em, Perisai gamma Pb seteball cm dan penambahan Boral setebal
1,5 cm. ujung kolimator berupa aperture dengan diameter 2 em sesuai dengan kebutuhan uji in vivo. Fluks maksimum yang
diperoleh sebesar 5,03 x 108 n.cm-2s-1 Sedangkan kualitas keluaran radiasi terdiri dari komponen neutron cepat sebesar 2.17
x 10-13 Gy.cm2n-1• komponen gamma sebesar 1.16 x 10-13 Gy.cm2n-'. rasio antara neutron termal dan neutron epitermal
sebesar 1,20 x 10-1 dan direksionalitas maksimum sebesar 0,835. Tiga diantara parameter tersebut belum memenuhi kriteria
dari 1AEAyaitujluks neutron yang kurang dari 1 x 109 n.cm-2s-', komponen neutron cepat yang lebih dari 2 x10·13 Gy.cm"n·1
dan rasio antara neutron termal dan neutron epitermallebih dari 0,05. Meski begitu, jluks neutron epitermal ini masih dapat
digunakan karena lebih dari 5 x J(I n.cm·2s·/ dan komponen neutron cepat masih cukup dekat dengan kriteria sehingga masih
layak untuk uji in vivo BNCT.

Kata Kunci .'BNCT, MCNP, kolimator, beam port tembus, 1AEA, in vivo, epitermal

ABSTRACT

DESIGN OF COLLIMATOR IN THE RADIAL PIERCING BEAM PORT OF KARTINI REACTOR FOR BORON
NEUTRON CAPTURE THERAPY. Studies were carried out to design a collimator which results in epithermal neutron beam
for in vivo experiment of Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) at the Kartini Research Reactor by means of Monte Carlo N
Particle (MCNP) codes. Reactor within 100 kW of thermal power was used as the neutron source. All materials used were varied
in size, according to the value of meanfree path for each material. MCNP simulations indicated that by using 5 cm thick of Ni
(95%) as collimator wall, 15 cm thick of Al as moderator, 1 cm thick of Pb as y-ray shielding, 1.5 cm thick of Boral as additional
material, with 2 cm aperture diameter, epithermal neutron beam with maximum jlux of 5.03 x J(I n.cm·2s-1 could be produced.
The beam has minimum fast neutron and y-ray components of, respectively, 2.17 x 10-13Cy.cm2n-1 and 1.16 x 10-13 Gy.cm2n·l.
minimum thermal neutron per epithermal neutron ratio of 0.12, and maximum directionality of 0.835 . It did not fully pass the
1AEA's criteria, since the epithermalneutronjlux was below the recommended value, 1.0 x 109 n.cm·"s·l. Nonetheless, it was
still usable with epithermal neutron jlux exceeding 5.0 x Irf n.cm·"s·/ and fast neutronjlux close to 2 x 10./3 Gy.em" n·1 it is still
feasible for BNCT in vivo experiment.

KeYIVords.'BNCT, MCNP, collimator, radial piercing beamport, 1AEA, in vivo, epithermal

PENDAHULUAN

Terapi yang umum digunakan dalam pengobatankanker adalah radioterapi. Terapi ini meman
faatkan radiasi energi tinggi seperti sinar-x, sinar
gama atau elektron. Efek dari radiasi tersebut dapat
membunuh sel kanker melalui mekanisme ionisasi

DNA sel pada daerah lokal yang terpapar radiasi.
Kelemahan dari terapi ini adalah ikut terpaparnya
jaringan sehat yang segaris atau sejajar dengan

pemukaan sel kanker, terutama yang lebih dekat
dengan sumber radiasi. Terlebih lagi ada attenuasi
untuk bagian tubuh yang lebih dalam sehingga ada
variasi distribusi dosis untuk tiap kedalaman yang
berbeda. Meskipun berbagai macam teknik penyinar
an telah dikembangkan untuk memperoleh hasil yang
optimal seperti 3D Conformal Radiotherapy,
Stereotactic Radiotherapy, dan High Dose Rate
Brachytherapy, pada beberapa kasus metode ini
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masih meninggalkan efek jangka panjang pada
jaringan sehat.

Salah satu bagian dari radioterapi yang poten
sial untuk dikembangkan adalah Boron Neutron
Capture Therapy (BNCT). Teknik ini memanfaatkan
nuklida non-radioaktif 1<13untuk menangkap neutron
melalui reaksi IOB(n,afLi. Hasil dari reaksi ini
mempunyai karakteristik Linier Energy Transfer
(LET) yang tinggi (untuk partikel a mendekati 150
keV~m·1 dan untuk 7Li mendekati 175 keV~m·l).
Jangkauan dari partikel ini berada pad a jarak 4,5 ~m
hingga 10 J..lm, sehingga energi terdeposisi terbatas
dalam sel tunggal (diameter sel 18 ± 2 J..lm)[1].

[ [;Hel + [;Li]+ 2.79 MeV (6.1%)

I~BJ+ I~nl-[~Bt

[;He)"'I~Lit"'2.31 MeV (93.9%)

L I; LiI'" Y (0.48 MeV)

Gambar 1. Skema hasil peluruhan dari
Boron Neutron Capture Therapy!3].

Boron-II mempunyai waktu paruh yang sangat
singkat yaitu sekitar 1O,12SM.llma Muslih A,S.T. ,dkk

sedangkan Lithium-7 sekitar 10.5 s. Pada senyawa
eampuran boron, disertakan juga seavanger yang
sangat reaktif terhadap lithium-7 sehingga lithium
akan terikat dan keluar tubuh melalui mekanisme

metabolisme. Hal ini penting karena dosis therapiutie
untuk lithium mendekati dosis toksik. Sedangkan
partikel alpha akan berubah menjadi helium setelah
mendapatkan elektron melalui reaksi ionisasi dan
eksitasi. Karena helium merupakan gas mulia yang
bersifat inert, helium akan keluar dari tubuh tanpa
bereaksi seeara kimiawi.

Ada dua jenis neutron yang dapat digunakan
sebagai sum bel' neutron dalam BNCT yaitu neutron
termal dan neutron epitermal. Neutron termal
biasanya digunakan untuk sel kanker yang terletak di
permukaan kulit (Superficial). Untuk area yang lebih
dalam (8-10 em) menggunakan neutron epitermal,
karena akan termoderasi oleh jaringan tubuh
(terutama yang memiliki kandungan air yang banyak)
sehingga akan meneapai sel kanker dalam bentuk
neutron termal (penjelasan lebih lengkap, akan
dipaparkan bagian dasar teori)[1J.

Untuk menunjang fasilitas BNCT, diperlukan
sum bel' Neutron dengan kriteria tertentu. Sum bel'
neutron pada fasilitas BNCT bisa diperoleh dari
Reaktor Nuklir atau Compact neutron Generator. Di
Indonesia sendiri telah tersedia tiga Reaktor Nuklir
untuk keperluan riset yang dioperasikan oleh Badan
Tenaga Nuklir Nasional (BAT AN), yaitu Reaktor
TRIGA 2000 di Bandung, TRIGA MARK-II
(Reaktor Kartini) di Yogyakarta dan Reaktor Serba
Guna - G.A. Siwabessy di Serpong.

DASAR TEORI

Parameter Berkas Neutron
Dalam BNCT, diperlukan neutron termal yang

eukup untuk bereaksi dengan senyawa boron berlabel
dalam sel tumor pada volume target. Maka, pada
volume target yang letaknya lebih dalam di bawah
permukaan kulit, neutron yang digunakan adalah
neutron epitermal. Sementara pada volume target
yang letaknya di permukaan eukup menggunakan
neutron termal(2].

110.",.", •• ,,11''''''''''(<0''''

Gambar 3. Kurva distribusi fluks neutron

termal dan neutron epitermal!31.

Neutron epitermal dapat menembus jaringan
dan menghasilkan neutron termal maksimum pada
kedalaman 2-3 em di bawah permukaan kulit dan
turun seeara eksponensial pada kedalaman selanjut
nya. Penetrasi berkas ini bisa ditingkatkan dengan
menaikan energi rerata neutron epitermal dengan
ukuran berkas yang keci\. Berbeda dengan neutron
epitermal, neutron termal justru turun seeara
eksponensial sejak dari permukaan. Oleh karena itu,
neutron termal sesuai untuk pengobatan kanker pada
permukaan kulit!41.

Sebagian besar berkas neutron termal disertai
radiasi lainya dan tidak seeara selektif diserap oleh
senyawa berlabel dalam sel, sehingga baik jaringan
sehat maupun tumor akan mengalami kerusakan
jaringan. Maka diharapkan adanya desain kolimator
yang optimal sedemikian sehingga menghasilkan
neutron epitermal yang sampai pada kedalaman
tumor untuk waktu terapi yang rasional dan
seminimal mungkin tidak ada radiasi lain. Ada dua
prinsip sifat berkas radiasi, yaitu intensitas dan
kualitas. Internsitas radiasi ditentukan oleh waktu

terapi sedangkan kualitas radiasi berhubungan
dengan jenis radiasi, energi dan intensitas relatif
antara radiasi lainya.

Intensitas Neutron Epitermal
Definisi umum untuk neutron epitermal dalam

penelitian ini adalah neutron yang berada pada
rentang energi 0,5 eV hingga 10 ke V. Penelitian yang
telah ada menunjukkan bahwa fluks berkas neutron
epitermal minimum yang sesuai adalah 109neutron
em·2s·1 Bisa juga menggunakan berkas dengan
intensitas 5 x 108 neutron em,2s,1 namun perlu waktu
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iradiasi yang lebih lama. Jika menggunakan
intensitas yang lebih tinggi (1010), waktu penyinaran
yang lebih singkat harus diimbangi dengan
peningkatan kualitas berkas sinar. Tetapi ketika harus
membuat pilihan, para praktisi cenderung lebih
memilih kualitas sinar daripada intensitas selama
masih dalam waktu penyinaran yang wajar (mungkin
bisa diperpanjang hingga satujam)14J•

Kualitas berkas sinar
Kualitas berkas didetinisikan oleh empat para

meter sebagai berikut:

1. Komponen neutron cepat
Dalam penelitian ini, rentang neutron cepat

didetinisikan pada rentang energi diatas 10 keY.
Dalam neutron cepat, ada berkas radiasi lain yang
tidak diinginkan oleh karena karakteristiknya, seperti
proton dengan LET tinggi dan radikal bebas. Pada
fasilitas BNCT yang telah ada rentang dosis dari
komponen ini adalah 2,5-13 x 10·13 Gy cm2 per
neutron epitermal dan pada volume target adalah 2 x
10-13 Gy cm2 per neutron epitermal[4,6J•

2. Komponen sinar gamma
Karena sinal' gamma tidak hanya menyinari

volume target yang telah diinjeksikan senyawa
bertanda, melainkan sebagian besar jaringan sehat di
sekitarnya, maka komponen ini harus dihilangkan.
Karena disamping dari reaktor, gamma juga akan
dihasilkan melalui reaksi (n,y) di dalam tubuh pasien.
Pada volume target, nilai yang diijinkan adalah
adalah 2 x 10-13 Gy cm2 per neutron epitermal.
Sedangkan pada fasilitas BNCT yang telah ada,
berada pada rentang 1-13 x 10-13 Gy cm2 per neutron
epitermal[6J•

3. Rasio antara fluks neutron termal dan epitennal
Untuk mengurangi kerusakan pada permllkaan

klllit, maka neutron termal harus diminimalisir. Rasio

fluks neutron termal dan epitermal harus kurang dari
0,05[6J•

4. Rasio antara arus neutron total dan fluks neutron
total

Rasio ini menunjukkan fraksi neutron yang
bergerak kearah luar/depan port. Nilai yang disaran
kan untuk poin ini adalah lebih besar dari 0,7. Hal ini
untuk membatasi divergensi berkas neutron (mengu
rangi iradiasi diluar target yang telah ditentukan)
serta untuk membantu fleksibilitas pasien selama
berada sejajar dengan sumbu port. Artinya saat
pasien tidak memungkinkan cukup dekat dengan
lubang keluaran, maka posisi pasien yang agak jauh
tidak menyebabkan organ lain terirradiasi[6J• Secara
umum, disajikan dalam Tabel 1.

Ada dua metode dasar untuk melakukan pende
katan fluks netron yang sesuai pada neutron yang
bersumber dari reaktor. Yaitu spectrum shifting dan

filtering. Spectrum shifting menggunakan moderator

Tabel 1. Parameter berkas neutron yang disarankan
IAEA.

Parameter

Notasi
Rekomendasi

(satuan)
IAEA

Fluk neutron

<1>epi (n> 1.0 x 109epitermal
Icm2 s)

Laju dosis

Dr/<1>epi(Gy

neutron cepat I

- cm2 In)< 2.0 x 10-13fluks neutron Dr/<1>epi(Gy

epitermal
- cm2 In)

Laju dosis

Dyl<1>ePi (Gy

gamma I fluks

- cm2/n)Dy< 2.0 x 10-13neutron l<1>epi(Gy
epitermal

- cm2 In)

Rasio antara fluks termal dan
<1>thl<1>epi< 0.05

epitermal Rasio antara arusneutron dan
J l<1>epi> 0.7

fluks neutron

Sumber.

untuk menurunkan energi neutron cepat ke rentang
neutron termal atau epitermal. Sedangkan pada
jiltering menggunakan material yang menyerap
neutron pada energi tertentu. Untuk reaktor yang
mempunyai bllkaan fasilitas irradiasi yang besar
seperti kolom termal, biasanya menggunakan spec
trum shifting atau bisa dikombinasikan dengan
jiltering. Pada reaktor yang hanya mempunyai port
yang sempit dan panjang, teknik jiltering harus
digunakan[4J•

Secara umum, ada beberapa komponen koli
mator yang dapat dioptimasi untuk memperoleh ke
luaran neutron yang sesuai. Diantaranya: dinding
kolimator, moderator, filter, perisai gamma, aperture
[2J

1. Dinding kolimator
Diperlukan reflektor yang sesuai untuk me

naikkan intensitas berkas. Selain itu kenaikan berkas

juga dapat dicapai dengan membuat bentuk dinding
kolimator seperti kerucut dengan diameter awal yang
lebaI' dan aperture ujung yang sempit. Bahan dinding
kolimator yang sesuai untllk reflektor adalah yang
mempunyai tam pang lintang hamburan dan masa
atom relatif yang besar. Bahan yang direkomendasi
kan untuk komponen ini adalah Pb, Bi, PbF2[4J•

Namun, Ni juga dapat digunakan. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan Marko Mucec dan salah

satu jurnal yang diterbitkan Elsevier menunjukkan
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Thickness of natural nickel layer, em

Gambar 4. Fluks neutron epitermaJ untuk setiap
variasi ketebalan dinding kolimator Ni[7].

bahwa neutron epitermal akan mening-kat seteJah
ketebaJan dinding kolimator Ni mencapai 6,5 cm .

Untuk dinding kolimator yang letak-nya dekat
dengan ujung keluaran, diperlu-kan beam delimiter
untuk menyerap neutron.

Bagian ini tersusun dari B4C atau 6Li2C03 yang
terdispersi dalam poly-ethylene. Neutron epitermal
yang menumbuk bagian ini akan mengalami
termalisasi dan ditangkap dengan emisi sinar gamma
yang minimal[4].

2. Moderator

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. Bahan yang sesuai
untuk sifat diatas adalah AI, A1203, dan AIF3'
Kombinasi AI dengan A1203 atau AlF3 bisa
memoderasi neutron cepat secara efisien karena
tampang lintang 0 dan F dapat mengisi celah pada
daerah resonansi AI[4].

3. Perisai sinar gamma
Bahan yang digunakan untuk pensal gamma

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[41.

4. Filter

Bagian ini berfungsi untuk menahan neutron
cepat dan neutron termal, serta meloloskan neutron
epitermal yang keluar dari reaktor. Bahan yang bisa
digunakan untuk filter neutron termal adalah 6Li dan
lOB (mempunyai tam pang lintang l/v). Bahan dengan
tampang lintang l/v bisa menghabiskan neutron
dengan energi di bawah spektrum neutron epitermaI.
Selain itu dapat dikombinasikan menjadi LiF,
campuran ini secara efektif menangkap neutron
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energi rendah, di bawah 10 eV dan mengurangi
neutron dengan energi diatas 10 ke V[6].

Tampang lintang serapan dari isotop 6~i
mempunyai interferensi minimum yang sangat
rendah dan lebar pada rentang energi antara beberapa
eV hingga 10 keY sehingga material ini sangat sesuai
untuk tujuan BNCT[6,7J.

5. Aperture

Aperture berfungsi untuk menentukan tampang
lintang yang keluar dari port, sehingga umumnya
diletakan pada ujung port. Dalam presentasi yang
disajikan oleh Nicoletta Protti yang berjudul The
efficacy of Boron Neutron Capture Therapy on small
animal models, dia menggunakan aperture 3-4 cm
dalam uji coba yang dilaporkan dalam " In vivo
efficacy test of BNCT for NRL T: BDIX rats +
IOBPA_f,[81. Aperture dapat divariasikan sesuai
dengan kebutuhan uji selama dalam ukuran yang
dapat wajar sehingga memungkinkan untuk dideteksi
hasilnya[21.

Boron Neutron Capture Therapy (BNCT)
Adalah teknik terapi yang didesain untuk

meradiasi volume target hingga pada tingkatan sel
secara selektif menggunakan partikel bermuatan
dengan Linear Energy Transfer yang tinggi.
Chadwick (1932) menemukan bahwa lOBmempunyai
kecendurangan yang tinggi untuk menangkap neutron
pada energi termal «0,1 eV) dan berubah menjadi
lIB. Karena lIB tidak stabil, maka segera setelah itu
terjadi disintegrasi memancarkan alpha menjadi IIU
[41.Tampang lintang lOBjauh lebih tinggi dibanding
kan dengan tampang lintang unsur penyusun tubuh
manusia, sehingga probabilitas untuk terjadinya
reaksi inti dengan unsur penyusun tubuh manusia
jauh lebih kecil dibandingkan dengan lOB.

Gambar' 5. Skema mekanisme Boron Neutron

Capture Therapyl6J,

Interaksi Radiasi dengan Materi

A.1. Interaksi Neutron

Beberapa hal yang penting untuk dibahas
terlebih dahulu terkait interaksi neutron adalah

konsep tampang lintang, yaitu luas tampang inti dari
sudut pandang neutron. Tampang lintang ini
kebergan-tungannya terhadap energi kinetik neutron,
juga probabilitas relatif bahwa tumbukan neutron
dengan ini akan berlanjut dengan reaksi hamburan,
absorbsi atau reaksi lainya[91.
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Gambar 6. Berkas neutron yang menumbuk
bahan[91.

Jika arah gerak neutron digambarkan dalam arah
sumbu x, maka akan tampak seperti Gambar 6. Bila
berkas neutron mengandung n'fI neutron per em)
yang bergerak dengan keeepatan v searah sumbu,
maka intensitasnya adalah I = n'fI. v. Sebagai
tambahan, untuk fluks didetinisikan sebagai penju
mlahan skalar dari intensitas yang mempunyai arah
bervariasi. Diasumsikan bahwa neutron akan terserap
atau terhambur saaat melewati suatu bidang dengan
tebal dx, intensitas sebelum tumbukan diwakili
dengan I(x) dan setelah tumbukan I(x + llx) .
Untuk sejumlah N inti/cm3, terdapat N.dx inti per

em2 dan tiap inti memiliki luas termal (J' em2, maka
fraksi luas yang terhalang inti adalah N. a.dx ,
sehingga diperoleh hubungan sebagai berikut.

1. Tampang Lintang Neutron
Neutron merupakan partikel netral. Medan

Iistrik inti dan elektron, tidak akan mempengaruhi
Iintasan neutron dan tetap akan bergerak lurus.
Neutron hanya akan keluar dari lintasan jika neutron
mengalami tumbukan dengan inti sehingga terham
bur ke arah Iintasan yang baru atau hilang karena
absorbsi. Neutron akan mengalami beberapa kali
tumbukan sebelum akhirnya mengalami absorbsi
yang menyebabkan elektron hilang atau mati. Dari
sudut pandang neutron yang bergerak, material yang
dilewatinya tampak sangat kosong karena neutron
hanya akan bereaksi dengan inti yang menjadi
hambatan neutron. Atom seeara umum mempunyai
jari-jari pada orde 10.8 sedangkan inti atom 10,12,
maka ketika neutron bergerak, fraksi bidang tegak
lurus arah gerak neutron yang terisi hambatan adalah
[(10'12) /(10.8)]2= 10.8. Oleh karena itu daya tern bus
neutron sangat tinggi[9J•

Tampang lintang makroskopik memiliki satuan
cm-l, sehingga untuk persamaan untuk neutron tak
terhambur adalah

(7)

(6)

(5)r = Na

I(x) = e-~x
10

Karena perbandingan intensitas akhir dengan
intensitas awal adalah fungsi probabilitas, maka
dapat ditentukan pula probablitas netron lolos pada
hamburan pertama dan terhambur pada kejadian
selanjutnya pada ketebalan dx. Probabilitas ini dapat
dinotasikan sebagai p(x)dx dan dapat diperoleh
dengan eara mengalikan probilitas neutron lolos pada
tahap pertama dan probabilitas neutron terhambur
pada tahap kedua.

p(x)dx = r.e-~xdx (8)

Dengan mengetahui probabilitas ini, kita dapat
menghitung jarak rerata antara dua peristiwa
hamburan yang ditempuh neutron (mean free path).

A = fo""xp(x)dx = fo"" r. e-~Xdx = i (9)

Diperoleh bahwa jarak bebas rerata adalah resiprok
dari termallintang makroskopik.

2. Jenis Reaksi

Probabilitas neutron yang telah dipaparkan di
atas adalah probabilitas neutron mengalami tumbuk
an, tanpa memperhatikan jenis tumbukan yang
terjadi. Oleh karena itu, biasanya ditulis sebagai at
untuk menunjukkan tampang lintang total. Saat
menumbuk inti, ada dua kemungkinan kejadian yang
dialami oleh neutron yaitu terhambur (scattered) dan
terserap (absorbed), sehingga hubunganya dapat
dituliskan sebagai berikut

sedangkan untuk neutron terhambur,

.!....= rdx
10

Besaran (J didetinisikan sebagai tampang lintang
mikroskopik dengan satuan cm2/inti. Dimana I
barn setara dengan lO'24cm2• Dari persamaan
terse but, ada definisi lain yakni tam pang lintang
makroskopik.

I(x)

- .•..----1 dx 1--

1(0)

I (x + dx) = (1 - Nadx)1 (x)
d
dxl(X) = -Nal(x)

dl(x) = -Nad
I(x)

Setelah di integrasikan diperoleh

I(x) = 10' e-Nux

(1)

(2)

(3)

(4)

(10)

Maka, ketika terjadi tumbukan probabiltas neutron
terhambur oleh inti adalah as/at dan terserap oleh
inti aa/ at.

Reaksi hamburan antara neutron dengan inti
dapat terjadi melalui dua proses yaitu hamburan
elastik (n) dan inelastik (n'), sehingga dalam
tam pang lintang hamburan diungkapan dalam
persamaan berikut
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(II)
Pada hamburan elastik, nilai momentum dan energi
kinetik neutron sebelum dan sesudah hamburan

bernilai sama, sedangkan pada hamburan inelastik,
neutron memberikan sebagian energinya kepada inti
dan meninggalkan inti dalam keadaan tereksitasi.
Setelah memperoleh energi dari neutron, inti
mengeluarkan energi eksitasinya dengan meman
carkan sinar gamma bersamaan terpancarnya kembali
neutron dari inti.

Pada reaksi penyerapan, neutron terserap masuk
kedalam inti atom membentuk inti gabungan dalam
keadaan tereksitasi. Namun, energi eksitasi tidak
dikeluarkan dalam bentuk neutron, melainkan sinar
gamma. Reaksi ini bisa disebut reaksi penangkapan,

dengan tampang lintang dilambangkan (Jy. Reaksi
penangkapan ini akan menghasilkan isotop baru dan
jika tidak stabil akan mengalami peluruhan radio
aktif. Untuk unsur yang dapat berfisi, ketika terjadi
penyerapan neutron inti dapat mengalami reaksi
penangkapan atau mengalami reaksi fisi. Oleh karena
itu pada unsur ini dapat dituliskan

(12)

Maka probabilitas terjadinya tangkapan dalam

serapan adalah (Jy/(Ja. , dan probabilitas terjadinya

reaksi fisi dalam serapan adalah (Jr!(Ja.'

3. Rentang Energi Neutron
Secara umum rentang energi yang perlu

diperhatikan dalam mempelajari neutron di reaktor
nuklir adalah pada rentang 0,001 eV < E <
10 MeV, sehingga dapat disimpulkan bahwa rentang
energi dalam reaktor nuklir adalah sangat besar
hingga mencapai 10 orde. Neutron dinyatakan seba
gai neutron cepat (fast neutron) jika eneginya terda
pat pada daerah dim ana banyak neutron fisi dipancar
kan yaitu 0,1 MeV < E < 10 MeV, sedangkan neu
tron termal (termal neutron) adalah neutron dengan
energi yang cukup kecil sehingga gerakan termal dari
atom sekitar dapat berpengaruh secara signifikan
terhadap keadaan hamburan neutron tersebut, yakni
pada rentang 0,001 eV < E < 1 eV, sedangkan yang
berada diantaranya disebut neutron epitermal pada
rentang 1 eV < E < 0,1 MeV [9]. Energi yang
berada diatas rentang yang disebutkan diatas
biasanya disebut neutron relativistik, sementara yang
berada di bawah batas rentang disebut neutron
dingin.

A.2.Interaksi sinar gamma

Sinar gamma merupakan gelombang elektro
magnetik yang membawa energi dalam bentuk paket
paket yang disebut foton. Foton dapat berperilaku
sebagai partikel tanpa masa dan tak bermuatan yang
selalu bergerak dengan kecepatan cahaya. Sinar
gamma merupakan radiasi pengion meskipun ionisasi

yang dihasilkan sebagian besar melalui proses
ionisasi sekunder. Karena tidak bermuatan, sinar
gamma tidak kehilangan energinya melalui interaksi
coulumb dengan elektron suatu atom atau partikel
bermuatan. Sinar ini akan kehiJangan energinya saat
berinteraksi dengan materi melalui tigajenis interaksi
yaitu efek fotolistrik, hamburan compton dan
produksi pasangan.

I. Efek Fotolistrik

Tnteraksi ini menyebabkan energi foton terserap
seluruhnya oleh elektron orbital yang terikat kuat
oJeh suatu atom. Energi foton yang ditransfer,
digunakan oleh elektron untuk melepaskan diri dari
orbitnya dan sisanya digunakan untuk bergerak
sebagai energi kinetik. Elektron yang dihasilkan dari
peristiwa ini disebut fotoelektron. Energi kinetrik
fotoelektron yang bergerak diungkapkan dalam
persamaan (13).

(13)

Peristiwa ini terutama terjadi pada rentang energi
foton antara 0,01 MeV hingga 0,5 MeV dan efek
fotolistrik ini umumnya terjadi pada materi dengan Z
yang besar, seperti tembaga (Z=29). Seperti halnya
neutron, probabilitas te~jadinya interaksi dapat
diwakili oleh tampang lintang mikroskopik. Untuk
tam pang lintang mikroskopik dinotasikan sebagai
(Jpe (pe: photoelectric).

2. Hamburan Compton
Tnteraksi ini terjadi apabila foton berinteraksi

dengan elektron bebas atau elektron yang tidak
terikat dengan kuat oleh inti, yaitu elekton terluar
dari atom. Energi foton yang berinteraksi tidak
diserap seluruhnya oleh elektron sehingga dihasilkan
foton hamburan dengan energi lebih rendah dari
foton mula-mula dan terhambur dengan sudut
tertentu, sedangkan elektron akan terlepas daTi
orbitnya dan bergerak dengan energi kinetik tertentu.
Kemungkinan terjadinya hamburan compton berku
rang bila Z bertambah[l2J.

Pengurangan energi foton menjadi foton ter
hambur dapat diwakili oleh selisih panjang gel om
bang yang diungkapkan dalam persamaan (14).

h
Llil=il'-il=-(l-cose) (14)

meC

3. Produksi pasangan
Peristiwa ini terjadi karena adanya interaksi

antara foton dengan medan listrik dalam inti atom
berat. Jika interaksi terjadi, maka foton akan lenyap
dan berubah menjadi pasangan elektron-positron.
Karena masa diam elektron ekuivalen dengan energi
0,511 MeV, maka produksi pasangan hanya akan
dapat terjadi jika energi foton lebih daTi atau sama
dengan 1,02 MeV (2mec2). Keduanya akan
kehilangan energinya melalui ionisasi atom bahan
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Gambar 7. Kejadian acak dari interaksi neutron
dengan material fisi[l4J.

Gambar 7. merepresentasikanjejak dari interak
si neutron pada material dengan geometri slab
(lempeng) yang mengalami reaksi fisi. lnsiden
pertama dipilih secara acak untuk ditentukan dimana
interaksi terjadi, sesuai dengan hukum fisis yang
mengatur proses berdasarkan material yang terlibat.
Pada tahap ini, tumbukan neutron terjadi pada nomor
I. Neutron terhambur dengan arah seperti Gambar 7,
yang dipilih secara acak sesuai distribusi hamburan

Penyerapan energi radiasi oleh molekul air dalam
proses radiolisis air akan menghasilkan ion radikal
yang kemudian akan dihasilkan radikal bebas (H*
dan OH*). Radikal bebas adalah suatu atom atau
molekul bebas, tidak bermuatan dan mempunyai
sebuah elektron yang tidak berpasangan pada orbit
terluarnya. Radikal bebas bersifat tak stabil, sangat
reaktif dan toksik terhadap molekul organik vital
tubuh. Radikal bebas yang telah terbentuk dapat
saling berinteraksi menghasilkan suatu molekul
hidrogen peroksida yang stabil dan toksik. Karena
sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air (80%) ,
maka sebagian besar interaksi radiasi dalam tubuh
terjadi secara tidak langsung[13J•

A.5. Perangkat lunak Monte Carlo N-Particle
(MCNP)

MCNP (Monte Carlo N-Particle Transport
Code) adalah perangkat lunak serbaguna yang di
kembangkan oleh Los Alamos National Labo
ratory (LANL) untuk menghitung transpor partikel
dan radiasi menggunakan metode stokastik yang
disebut Monte Carlo. Beberapa fenomena transport
meliputi neutron, foton, elektron, dan gabungannya.
Rentang energi neutron yang mampu dihitung MCNP
adalah antara 10-11MeV hingga 20 MeV untuk semua
isotop dan lebih dari 150 MeV untuk beberapa
isotop. Untuk rentang energi foton yang mampu
dihitung adalah antara 1 eV hingga 1 GeV. Perangkat
lunak ini dilengkapi kemampuan untuk menghitung
keff sebagai fitur standarnya[14].

( 15)

(16)

(17)

H20 ~ HzO+ + e

H20+ ~ H+ + OH*

e- + H20 ~ OH- + H*

A.4. Interaksi radiasi dengan tubuh

Interaksi radiasi dengan materi biologi diawali
dengan proses eksitasi atau ionisasi yang terjadi
dalam waktu \0-15 detik setelah paparan radiasi.
Reaksi ini segera diikuti dengan interaksi fisiko
kimia yang menghasilkan pembentukan ion radikal
dalam \0-10 detik (ditunjukkan oleh persamaan reaksi
(15)). Reaksi ini akan menghasilkan radikal bebas
dalam waktu 10-5 detik (ditunjukkan oleh persamaan
(16) dan (17)). Radikal bebas menginduksi terjadinya
reaksi biokimia yang menimbulkan kerusakan
khususnya pada DNA sehingga menyebabkan efek
biologis. Elektron sekunder yang dihasilkan dari
proses ionisasi akan berinteraksi secara langsung
maupun tidak langsung. Secara langsung bila
penyerapan energi dari elektron tersebut langsung
terjadi pada molekul organik dalam sel yang
mempunyai arti biologi penting, seperti DNA,
sedangkan interaksi secara tidak langsung bila
terlebih dahulu terjadi interaksi radiasi dengan mole
kul air dalam sel yang efeknya kemudian mengenai
molekul organik penting(13J•

A.3. Interaksi partikel alpha

Karena alpha merupakan partikel berat dan
bermuatan, partikel ini sangat reaktif terhadap materi
dan menghasilkan sejumlah besar ion di sepanjang
lintasannya, namun tidak mempunyai penetrasi yang
dalam. Sebagai contoh, 5 MeV alpha hanya mampu
mencapai jarak 3,6 cm di udara dan tidak dapat
menembus selapis kertas. Untuk material lain dengan
densitas yang lebih padat jarak ternbus reratanya
akan berkurang secara proporsional. Pada jaringan
tubuh mamalia, partikel alpha berenergi 5 MeV
hanya mampu menembus hingga kedalaman 4 ~m
[12]. Proses yang paling mungkin terlibat dalam
penyerapan alpha adalah ionisasi dan eksitasi dari
elektron orbital. lonisasi terjadi ketika partikel alpha
cukup dekat dengan elektron sehingga menarik
elektron tersebut dari orbitnya melalui gaya coulumb.
Setiap terjadi interaksi tersebut, partikel alpha
kehilangan energi kinetiknya dan melambat. Selain
itu, energi kinetik alpha juga berkurang akibat
elektron yang tereksitasi. Seiring dengan melambat
nya partikel alpha, kecenderungan untuk menyebab
kan ionisasi akan naik dan akan mencapai puncaknya
pada akhir lintasan. Setelah berhasil menangkap
elektron, partikel alpha akan berubah menjadi atom
helium. Karena alpha mempunyai penetrasi yang
rendah, maka tidak berbahaya jika berupa paparan
eksternal. Kecuali jika nuklida pemancar partikel
alpha berada dalam tubuh, maka kerusakan jaringan
akan lebih besar dibandingkan dengan radiasi yang
lain[12].

dan positron-elektron akan bergabung kembali
(annihilasi) menghasilkan foton.
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fisisnya. Dalam peristiwa ini juga dihasilkan foton
yang akan disimpan sementara waktu untuk
dianalisis nantinya. Pada nomoI' 2, reaksi fisi terjadi
sehingga neutron yang datang berubah menjadi dua
neutron baru dengan arah yang berbeda beserta satu
berkas foton. Salah satu neutron dan foton disimpan
kembali untuk dianalisis kemu-dian. Neutron fisi

yang pertama ditangkap pada insiden nomoI' 3 dan
berakhir disini. Neutron yang telah tersimpan pada
interaksi sebelumnya, keluar dari slab pada nomoI' 4
setelah disampling secara acak. Foton hasil dari
reaksi fisi mengalami interaksi pada kejadian nomoI'
5 dan keluar dari slab pada k<:iadian nomoI' 6. Sisa
foton yang tergenerasi pada insiden pertama terserap
pada kejadian nomoI' 7. Perlu diketahui bahwa
partikel tersimpan yang dianalisis pertama kalinya
oleh MCNP adalah partikel yang terbentuk paling
akhir[l4J.

Salah satu fitur yang disediakan dalam MCNP
untuk perhitungan terkait fenomena teknik nuklir
adalah tally. Masing-masing tally memiliki tujuan
kalkulasi numerik yang berbeda-beda sesuai jenis
nya. Berikut disajikan beberapa tallies sesuai fungsi
perhitungannya.

Tabel 3. Jenis tally yang disediakan oleh MCNP

Tally ModeDeskripsiSatnan

partikeI Fl
:N,:P,:EArus yangPartikel

melewati surfaceF2
:N, :P,:EFinks rerata yangPartikel/cm2

melewati sUilaceF4
:N, :P,:EFinks rerata yangPartikel/cm2

melewati cellF5a
:N, :P finks pada titikPartikel/cm2

F6
:N,:P, :N,PEnergi deposisiMeV/g

rerata yang melewati cellF7
:N Energi deposisiMeV/g

fisi dalam ce IIF8
:N,:P,:E,Oistribusi pulsaPulsa

:P,E
energi pada

detektor

Sum bel': [16]

Surface yang dimaksud pada Tabel 3. adalah
batas suatu geometri, sedangkan cell adalah suatu
volume geometri yang dibatasi oleh surface. N,P dan
E mewakili jenis radiasi yaitu neutron, foton dan
elektron.

PELAKSANAAN PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan pemo
delan Reaktor Kartini sebagai sum bel' neutron.
Setelah Reaktor kartini termodelkan dengan baik,
dilakukan perancangan kolimator pada beam port
tembus. Data hasil keluaran dari perancangan
kolimator dianalisis untuk diambil pertimbangan

apakah desain tersebut memenuhi kriteria yang
direkomendasikan oleh lAEA. Hasil akhirnya berupa
spesifikasi kolimator yang meliputi geometri dan
dimensi material yang dirumuskan dalam kesim
pulan.

Data reaktor yang meliputi dimensi serta
material penyusunnya diperoleh dari dokumen
Laporan Analisis Keselamatan (LAK), pengamatan
langsung di lapangan serta informasi narasumber
yang beke~ia di Reaktor Kartini. Dalam pembuatan
geometri, bahan bakar diasumsikan merupakan bahan
bakar baru. Dari informasi tersebut, Reaktor Kartini
dapat dimodelkan. Model tersebut kemudian
dievaluasi K~ff dan fluksnya pada beberapa titik (ring
bahan bakar) dan divalidasi dengan data pengukuran
lapangan. Jika belum sesuai, maka batang kendali
divariasikan hingga diperoleh hasil yang dekat
dengan parameter validasi. Jika model reaktor telah
cukup dekat (mirip) dengan reaktor sesungguhnya,
maka model ini dapat digunakan sebagai sum bel'
neutron untuk kolimator yang akan dirancang.

Metode perancangan kolimator yang diambil
adalah metode sekuensia!. Artinya tiap bagian
kolimator dirancang secara berurutan dan independen
terhadap bagian lainnya. Urutan bagian tersebut
dimulai dari dinding kolimator, moderator, perisai
gamma, filter serta aperture. Perancangan tiap bagian
kolimator tersebut dilakukan dengan optimasi
keluaran kolimator setelah divariasikan ketebalannya.
Langkah pertama, adalah studi referensi dalam
pemilihan material bagian kolimator. Tahap ini
penting llntuk dilakukan agar tidak perlu dilakukan
llji berbagai macam material yang ada, sehingga
memblltuhkan waktu yang lama dalam proses
simulasinya. Material yang telah direkomendasikan
dalam referensi kemlldian diuji sesuai fungsinya.
Pada bagian kolimator yang pertama, yaitu dinding
kolimator yang berfungsi untuk meningkatkan dan
mempertahankan neutron epitermal, maka paremeter
ujinya adalah t1uks neutron termal sehingga bahan
pertimbangannya adalah tlllks neutron epitermal
maksimum yang dapat dicapai setelah divariasikan
ketebalannya. Untuk moderator neutron, berfungsi
untuk menurunkan fluks neutron epitermal sehingga
parameter ujinya adalah komponen neutron cepat

( Dt/¢ePi)' Komponen neutron cepat keluaran
kolimator untuk setiap variasi ketebalan moderator
dianalisa untuk dipilih nilainya yang cukup keci!.
Pemilihan ini juga mempertimbangkan fluks neutron
epitermal karena penambahan moderator juga akan
mengurangi fluks neutron epitermal juga, padahal
diharapkan neutron epitermal yang dicapai adalah
sebesar-besarnya sehingga pada tahapan ini diper
lukan optimasi dan pengambi Ian keputusan. Untuk
perisai gamma berfungsi untuk mengurangi intensitas
radiasi gamma tanpa mengurangi fluks neutron
epitermal secara signifikan, sehingga perlu dilakukan
optimasi penambahan perisai gamma agar diperoleh
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Tabel 4. Ukuran elemen bahan bakar TRIGA
Reaktor Kartini.

Beberapa bagian yang mempengaruhi kekritisan juga
dipertimbangkan dalam pemodelan ini seperti
reflektor, rotary specimen rack (Lazy Suzan), beam
port ternbus dan kisi aluminium.

Saat ini Reaktor Kartini dioperasikan pada daya
100 kW yang dieapai dengan menarik batang kendali
pengaman 100 %, kompensasi 65 % dan pengatur 55

%. Pada kondisi ini telah diperoleh k.ff yang
mendekati 1 dan nilai fluks neutron yang mendekati
nilai referensi pada penelitian sebelumnya (Ring B =
1,78 X 1012 nlem2, Ring C =1,56 x 1012n1em2, dan
Ring D =1,14 x 1012n1em2). Untuk memperoleh nilai
tersebut, telah dilakukan simulasi menggunakan
MCNP5 dengan 100.000 partikel (history) sebagai
initial condition dan 1020 siklus total. Jumlah

terse but menghasilkan akurasi dan penyimpangan
error hingga 10'4. Dalam perhitungan keffdigunakan
KCODE card dan dalam perhitungan fluks
menggunakan tally card F4:N.

Dy/rtJepi yang sekeeil-keeilnya dan fluks neutron
epitermal yang tinggi. Filter digunakan untuk mengu
rangi fluks neutron termal sedemikian sehingga

rtJth/rtJepi eukup keeil sesuai persyaratan IAEA.
Seperti hainya bagian kolimator sebelumnya, bagian
ini juga dioptimasi agar neutron epitermal tidak turun
terlalu besar. Namun pada penelitian ini tidak
dilakukan penambahan filter karena material yang
direkomendasikan tidak tersedia di pasar industri
material. Bagian terakhir adalah aperture. Aperture
adalah lubang keluaran kolimator yang menyempit
untuk mengendalikan berkas radiasi agar tidak
menyebar seeara divergen. Lubang aperture tidak
divariasikan diameternya dan ditetapkan 2 em.
Namun disekitar lubang ditambahkan material yang
mampu mengurangi berkas radiasi agar aman bagi
lingkungan.

B.1. Pemodelan Reaktor Kartini

Reaktor Kartini termasuk anggota dari Reaktor
TRIGA (Training Research and isotopes Production
General Atomic). Reaktor TRIGA adalah jenis
reaktor nuklir yang digunakan untuk pendidikan,
pelatihan, penelitian dan produksi isotop yang dibuat
oleh Perusahaan General Atomic di Amerika Serikat.

Teras Reaktor TRIGA berbentuk silinder dengan
terdiri atas kisi-kisi tempat dudukan elemen bahan
bakar, elemen dummy, dan batang kendali. Elemen
elemen tersebut tersusun dalam 6 daerah atau ring
yang sepusat (A, B, C, D, E, dan F). Pada masing
masing ring sepusat dengan jarak yang sama,
sehingga akan membentuk sebuah silinder!141.

Sumber: [14)

A

B
C
D
E
F

73,04 - 75,39 em
38em

6,5-9,5 em
37mm

35,6 mm

0,5mm
0,2mm

Oem

4.05384 em
7.98068 em
11.94562 em
15.91564 em
19.8882 em

Gambar 9. Konfigurasi bahan bakar Reaktor Kartini
[14J

Ukuran batang kelongsong bahan bakar, dan radius
masing-masing ring disajikan pada Tabel 4.

Reaktor ini dapat dioperasikan pada daya
maksimum 250 kW . Dalam memodelkan Reaktor

Kartini, menggunakan aeuan spesifikasi yang
didokumentasikan di Laporan Analisis Keselamatan
(LAK). Spesifikasi tersebut meliputi geometri dan
bahan tiap-tiap bagian teras reaktor kartini. Sistem
yang dimodelkan hanya dibatasi pada teras reaktor
sebagai sumber neutron beserta beton pengungkung.

B.2. Perhitungan parameter

Sebelum dilakukan optimasi, maka perlu
diketahui parameter apa yang akan menjadi dasar
optimasi. Parameter yang dimaksud meliputi fluks
neutron epitermal, fluks neutron term ai, fluks neutron
total, laju dosis neutron eepat, laju dosis gamma, dan
arus neutron. Dalam perhitungan parameter
parameter tersebut digunakan tally yang sesuai
dengan tujuan perhitungannya berdasarkan yang
tertera pad a Tabel 3. Untuk perhitungan fluks
neutron dan laju dosis neutron eepat menggunakan
tally dengan jenis F4:N, sedangkan untuk perhi
tungan laju dosis foton menggunakan tally jenis F4:P
dan untuk perhitungan arus neutron menggunakan
FI:N. Pada umumnya, penggunaan tally F4
digunakan untuk menghitung fluks rerata yang
melewati suatu volume geometri sedangkan untuk
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menghitung fluks yang melewati suatu permukaan
digunakan tally F2. Namun dalam penggunaan
praktis, F4 lebih tleksibel untuk digunakan karena
dapat mendefinisikan bagian yang berbeda yang
dibatasi permukaan yang sarna.

Seperti yang disinggung dalam paragraf sebe
lumnya, F4 digunakan dalam tiga tujuan perhitungan
yang berbeda. Tetapi dalam MCNP tidak diijinkan
penggunaan jenis tally yang sarna dalam sekali
perhitungan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan
indeks untuk membedakan masing-masing perhit
ungan tersebut. Indeks tersebut diletakkan antara
huruf F dengan n (nomor tally). Dalam penelitian ini
F4:N digunakan untuk perhitungan fluks neutron,
FI4:N untuk perhitungan laju dosis neutron eepat,
dan F24:P untuk perhitungan laju dosis gamma.

Hasil dari perhitungan dengan MCNP berupa
data tally pada volume geometri yang ditentukan,
namun karena penghitungan terse but berdasarkan
jumlah partikel per em2 dan tidak sesuai dengan
satuan pada kriteria yang ditetapkan IAEA, maka
terlebih dahulu harus dilakukan konversi daya ke laju
fisi, sebagai berikut:

5 Cf/S) ( 1MeV )( 1fisi )(10 W) -W 1.602 x 10-13 200 MeV

fisi
3,121 x 1015_ s

Faktor-faktor ini akan digunakan untuk mengkonversi
tally-tally input file dalam suatu card khusus (fm
card).

Terkait perhitungan dosis berdasarkan energi
yang dilepaskan oleh berkas radiasi neutron dan
foton gamma terhadap material, aeuan yang diguna
kan adalah Tabel kerma coefficients yang
dikeluarkan dalam Dosimetry system 2002 (DS02)
dari ICRU Report 63. Karena batas bawah energi
neutron eepat adalah 10'2 MeV, maka koefisisen
kerma yang digunakan adalah pada energi diatas nilai
tersebut, sedangkan untuk gamma menggunakan
koeffisien kerma untuk semua rentang energi. Kode
untuk memasukan Tabel konversi tersebut dalam
MCNP adalah DEn dan DFn. DEn adalah card

mewakili energi berkas radiasi sedangkan DFn
adalah koefisien kerma yang berkorelasi dengan
DEn.

Disamping itu, dalam perhitungan fluks neutron
diperlukan batasan untuk klasifikasi energi neutron
sehingga bisa dibedakan fluks untuk neutron termal,
neutron epitermal dan neutron eepat. Dalam MCNP,
kita dapat memasukkan batas-batas atas dari energi
neutron melalui En card yang dipisah dengan spasi,
karena MCNP menghitung fluks neutron dibawah
batas tersebut. Untuk penelitian ini diarnbil batas 5 x
10,7, 10'2 dan 20 MeV. Artinya neutron termal berada
dibawah 5 x 10,7 MeV, neutron epitermal berada
pada 5 x 10,7< E<IO'2 MeV, dan neutron eepat pada
rentang 10,2< E< 20 MeV.

Dimana E adalah tam pang lintang makroskopik
(em'l) total, Ni adalah densitas atom unsur
(atom/em3) dan (Ji adalah tampang lintang mikros-

B.3. Perancangan Kolimator

Peraneangan kolimator meliputi pemilihan
material berdasarkan fungsinya dalarn memanipulasi
keluaran serta optimasi ketebalan. Pemilihan material
dilakukan dengan mengujinya seeara langsung
melalui simulasi menggunakan MCNP. Pada
pengujian ini variasi dimensi diseragamkan sebagai
variabel kontrol. Setelah diperoleh material terpilih,
dieva1uasi ketersediaannya di industri material.
Material tersebut kemudian dioptimasi dengan variasi
ketebalan yang sesuai dengan jarak bebas rerata
material uji tersebut. Sesuai yang telah dibahas
sebelumnya, jarak bebas rerata merupakan resiprok
dari tampang lintang makroskopik. Namun, jika
diperlukan data yang lebih akurat, variasi ketebalan
dapat diambil pada nilai yang kurang dari jarak bebas
reratanya. Pada material yang tersusun dari beberapa
unsur, tarnpang lintang makroskopik dapat dihitung
dengan persamaan (4.1)

Untuk menghasilkan daya sebesar 100 kW diperlukan
3,121 x 1015fisijdetik. Dengan mengetahui laju fisi
tersebut, maka faktor normalisasi untuk setiap tally
dapat ditentukan berdasarkan berkas radiasinya.
Faktor normalisasi untuk neutron adalah sebagai
berikut

( fiSi) (2.42n)3,121 x 1015_S- fisi = 7,553 x 1015 njs

Nilai ini akan dipakai pada perhitungan fluks neutron
(F4:N) dan perhitungan laju dosis neutron (FI4:N),
sedangkan faktor normalisasi untuk foton gamma
adalah sebagai berikut

Nilai ini akan dipakai pada perhitungan laju dosis
gamma (F24:P). Pada perhitungan arus neutron (Fl :N)
perlu dibagi dengan luas termal keluaran neutron pada
kolimator. Dalarn penelitian ini telah ditetapkan
bahwa ujung aperture berdiameter 2 em, sehingga
faktor normalisasi menjadi

15~ 15 _n_
7.553 x 10 s = 2.405 x 10 cm2• srr(1cm)2

L = l:r=l Ni(Ji

Ni = wfi e:A),

(18)

(19)
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kopiknya (em2). Densitas atom dihitung dengan

menggunakan persamaan (4.2) dimana adalah
fraksi berat, adalah densitas eampuran (glem3),

adalah masa molekul relatif (gram/mol), dan
adalah bilangan avogadro yang nilainya 6,02 x 1023

atom/mol. Untuk sinar gamma, tam pang lintang
makroskopik total setara dengan koeffisien attenuasi
11 • Bagian kolimator yang dioptimasi ditunjukkan
pada Gambar 10.

Gambar 10. Sketsa dasar bagian kolimator yang
akan dioptimasi dalam proses peraneang
annya.

I. Dinding Kolimator
Seperti telah dijelaskan pada Bab II bahwa Ni

adalah material yang lebih baik dibandingkan dengan
Pb, Bi, dan PbF2 hingga ketebalan 6,5 em. Meskipun
begitu, dalam pengujian tersebut jari-jari port yang
digunakan untuk melewatkan reaktor memilki jari
jari yang lebih besar dari beam port dalam penelitian
ini, sehingga tidak bisa disamakan. Beam port yang
dikaji hanya memiliki jari-jari maksimum 9,5 em
sehingga untuk ketebalan 6,5 em hanya menyisakan
lubang dengan jari-jari 3 em. Oleh karena itu perlu
dilakukan uji masing-masing material untuk diban
dingkan kemampuannya sebagai reflektor neutron
epitermal yang baik. Material diuji untuk setiap
ketebalan 0,5 em untuk memperoleh data yang
akurat. Kemudian material terpilih diajukan ke pihak
manufacturing untuk ditinjau ketersediaannya dan
dioptimasi ketebalannya.

2. Moderator

Karena fungsi dari bagian ini adalah untuk
menurunkan energi neutron eepat ke energi neutron
termal, maka parameter yang dilihat saat optimasi
adalah (laju dosis neutron eepat per fluks

neutron termal). Selain itu, fluks neutron epitermal
juga harus tetap dievaluasi karena panambahan
bagian ini juga akan mengurangi nilai ini. Diha
rapkan hasil optimasi yang diperoleh adalah nilai

yang minimum namun fluks neutron epi

termal masih di atas batas yang disarankan.
Seperti pada bagian kolimator, tahapan pertama

dalam pengujian ini adalah membandingkan material
rekomendasi untuk dipilih yang paling bagus dalam
memoderasi neutron cepat. Material terpilih kemu
dian ditinjau ketersediaannya dan diuji kembali untuk
memperoleh ketebalan optimal dengan variasi sesuai

jarak bebas reratanya atau kurang dari itu. Untuk
alumunium, jarak bebas reratanya adalah 5 em.
Tetapi agar diperoleh hasil yang akurat, variasi yang
diambil adalah I em.

3. Filter

Bagian ini mempunyai peran yang penting
dalam menyerap neutron eepat serta neutron termal.
Meskipun begitu material yang disarankan bukan
merupakan bahan yang mudah untuk diperoleh dalam
industri material, sehingga optimasi untuk filter tidak
dilakukan dan hasil akhimya berupa kolimator tanpa
filter.

4. Perisai gamma
Bagian ini berfungsi untuk menghalangi sinar

gamma, oleh karena itu dipilih material yang
mempunyai densitas tinggi. Material yang direko
mendasikan adalah Pb dan Bi. Pb mempunyai
koefisien attenuasi yang lebih besar dibandingkan Bi.
Meskipun begitu, Bi dapat melewatkan neutron
epitermallebih baik dibandingkan dengan Pb. Tetapi,
Material Pb lebih mudah untuk diperoleh sehingga
diputuskan untuk menggunakan Pb sebagai perisai
gamma.

Pb mempunyai jarak bebas rerata sekitar 1,5
em. Namun, optimasi penelitian ini menggunakan
variasi 0,5 em karena mempertimbangkan pengu
rangan neutron yang terjadi.

5. Aperture
Aperture adalah bagian kolimator yang menge

rueut pada bagian ujung untuk memusatkan berkas
radiasi. Diameter ujung yang dipilih adalah 2 em
sesuai tujuannya untuk uji in vivo dengan organisme
uji tikus. Setiap pengujian pada bagian sebelumnya,
selalu dilakukan pengukuran pada ujung aperture ini,
sehingga keluarannya merupakan keluaran yang
diterima langsung oleh organisme uji.

Desain kolimator dimulai dari pengujian din
ding kolimator. Pada tahap ini, semua material ideal
yang disarankan (Pb, Bi, PbF2 dan Ni) disimulasikan
untuk memperoleh material dengan sifat terbaik
dalam mempertahankan fluks neutron epitermal.
Material ideal tersebut kemudian digantikan dengan
material non-ideal yang tersedia di pasaran industri
material sesuai rekomendasi pihak manufacturing.
Material tersebut disimulasikan kembali dengan
variasi ketebalan 0,5 em hingga tereapai nilai fluks
neutron termal maksimum. Untuk setiap penambahan
ketebalan dinding kolimator, berarti pengurangan
diameter dalam dari lubang kolimator. Setelah fluks
neutron epitermal maksimum tereapai, langkah
selanjutnya adalah mensimulasikan bahan moderator
ideal (AI, A1203, dan AIF3) dengan variasi ketebalan
5 em karena jarak be bas rerata dari material tersebut
adalah sekitar itu. Material dengan sifat memoderasi

paling baik dipilih sesuai ketersediaannya untuk
disimulasikan kembali dengan variasi ketebalan yang
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 11. Dimensi beam port tembus.

Neutron berasal dari teras reaktor pada bagian
paling kiri dan akan keluar di ujung beam port bagian

lebih kecil untuk memperoleh data yang presisi. Dari
data tersebut kemudian ditentukan ketebalan opti
mum yang mempertimbangkan Dr /<l>epi dan f1uks
neutron epitermal. Setelah itu, simulasi dilanjutkan
dengan penambahan Pb di ujung kolimator. Para
meter yang dievaluasi adalah Dj/<l>ep;. Seperti pada
moderator penambahan ketebalan Pb juga memper
timbangkan pengaruhnya terhadap pengurangan fluks
neutron epitermal. Langkah terakhir adalah menge
valuasi tluks neutron di sekitar lubang aperture. Jika
diperlukan, bisa ditambahkan Boral yang bahan
utamanya adalah Boron dan Alumunium dimana
Alumunium dapat memoderasi neutron cepat dengan
baik dan boron dapat menyerap neutron termal hasil
moderasi alumunium.

A. Validasi Model Reaktor Kartini

Validasi model reaktor kartini meliputi
kritikalitas dan tluks neutron total pada beberapa ring
bahan bakar dalam inti reaktor. Hasil simulasi

menunjukkan bahwa keff model Reaktor Kartini
adalah 1,0008 ±0.0007. Hasil ini cukup dekat dengan
nilai kritikalitas yang diharapkan yaitu 1,000 +0,0 IO.
Fluks neutron pada bahan bakar di Ring B, Ring C
dan Ring 0 model reaktor masing-masing adalah
1,52 x 1012,1,37 x 1012, dan 1,27 x 1012 n.cm·2.s·l,
sedangkan pada kondisi sebenarnya, fluks yang
terukur adalah 1,78 x JOI2, 1,56 x JOI2 'dan 1,14 x

1012n.cm·2.s·I[l5]. Penyimpangan nilai ini disebabkan
oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi
sebenarnya yang tidak ideal, beberapa geometri
model bagian reaktor tidak persis sama dan kesalahan
pada perhitungan faktor multiplikasi yang tidak
mewakili kondisi sebenarnya. Meskipun begitu,
model ini masih bisa digunakan sebagai pendekatan
dalam perancangan kolimator.

B. Perancangan kolimator pada beam port
tembus

Sebelum ditambahkan kolimator, beam port
tembus hanya berupa lubang kosong yang disumbat
oleh kayu pada bagian luar dan Alumunium pada
bagian dalam. Ketika sumbat terse but dilepas, maka
lubang beam port kosong mempunyai dimensi seperti
yang ditunjukkan pada Gambar II.

J~IW !

~'

!

I .~ ~~'\ •• fJl...I' ""' .. 1'1:". -» •••• 1 •••••.

.::1

I

'~Iu.

•• :~ \1.'•••. 1';" •••_ ••.. _ ' ••

eno
.-I
)(

E :~.~
~ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
.s I

'Q. -5 ~----------
eO. Tebal dinding kolimator (em)

B.1. Dinding Kolimator

Semua bahan yang direkomendasikan sebagai
retlektor diuji dengan simulasi menggunakan MCN?
Hasil simulasi dengan variasi ketebalan 0,5 em
berbagai bahan uji ditunjukkan pada Gambar 5.2.

•• Pb II Bi &. PbF2 ANi

Gambar 13. Tampang lintang hamburan 58Ni[9J.

Gambar 12. Fluks neutron epitermal Vs Tebal
dinding kolimator berbagai bahan.

2, yakni bagian paling kanan. Sehingga pengukuran
parameter uji dilakukan pada permukaan ujung
bagian 2 beam port. Di dalam lubang bagian 2
tersebut akan ditambahkan material tertentu sebagai
bagian dari kolimator sedemikian sehingga keluaran
yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan IAEA.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa material
yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan
neutron yang paling baik adalah Nikel. Fluks neutron
termal semakin meningkat hingga ketebalan 3 em.
Artinya semakin tebal dinding kolimator Ni semakin
banyak juga jumlah neutron yang mengalami retlek
si. Peningkatan ini disebabkan adanya pergeseran
energi neutron dari neutron cepat menjadi neutron
epitermal. Pada ketebalan selanjutnya, tluks neutron

.epitermal justru semakin turun. Hal ini karena
ketebalan dinding kolimator yang lebih besar mem
buat diameter dalam dari kolimator semakin kecil

sehingga terjadi semakin banyak tumbukan antara
neutron dengan dinding kolimator dan menyebabkan
pergeseran energi neutron yang semakin besar hingga
melawati daerah epitcrmal menuju daerah termal.

019 I'm (B.agiaI'l2)

117

~

~ul 1015 (Oogion II
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B.2. Moderator

Berikut disajikan grafik hasil uji beberapa
material moderator.

Gambar tersebut adalah distribusi tam pang
lintang hamburan untuk berbagai energi pada 58Ni.
Isotop ini mempunyai presentase yang paling besar
dalam nikel alam yakni sekitar 80 % sedangkan
sisanya (6~i) hanya sekitar 20 %. Dalam grafik
terse but tampak bahwa pada wilayah energi epiter
mal, tam pang lintang hamburannya adalah sekitar 20
hingga 30 barn. Sebagai perbandingan Pb dan Bi
masing-masing mempunyai tampang lintang hambur
an 9 hingga 13 barn[4.9]. Hal inilah yang menjelaskan
kenapa Nikellebih baik dari pada bahan uji lain.

Pada kenyataanya, Nikel dengan kandungan
100 % sulit untuk ditemukan dalam pasar industri
material. Sebagai pendekatan dipilih Nikel dengan
kemurnian 95 %. Hal ini memungkinkn terjadi
pergeseran titik optimasi sehingga perlu dilakukan
simulasi kembali untuk mengujinya.
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Gambar 14. Fluks neutron epitermal Vs Tebal
dinding Ni 95%.

Hasil simulasi pada Gambar 14. menunjukkan bahwa
titik puneak optimasi bergeser menjadi 1,5 em. Hal
ini karena beberapa unsur bahan pengotor (5%) yang
terkandung dalam eampuran Nikel tersebut mempu
nyai tampang lintang serapan yang lebih besar dari
Nikel, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5

Tabel 5. Persentase eampuran Ni 95% beserta
tampang lintang serapannya.

Unsur Persentasecr. barn
Ni

954,619
Mn

1,513,4118
Fe

12,585
Si

0,50,1691
Cu

I4,4678
C

0,50,0034
Ti

0,517,294

Sumber.

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa un
sur Mn dan Ti mempunyai tampang lintang serapan
yang lebih tinggi dari Nikel. Unsur inilah yang
menyebabkan fluks neutron berkurang dan titik
optimasi bergeser ke ketebalan yang lebih keeil.

Gambar 15. df/<I>epiVs Tebal Moderator berbagai
bahan.

Dari grafik tersebut tampak bahwa ketiga bahan
tersebut mempunyai pola yang sangat sarna. AI,
Alz03, dan A1F3 mempunyai keeenderungan yang
hampir sarna karena unsur pokok penyusunnya sama
sama didominasi oleh AI. Komponen neutron eepat
terus menurun hingga pada ketebalan tertentu dan
naik kembali setelah kedalaman tertentu. Hal ini

karena pad a awalnya neutron eepat termoderasi
menjadi neutron epitermal sehingga menambah fluks
epitermal yang artinya memperkeeil pembilang dan
memperbesar penyebut parameter ini, sehingga
menyebabkan parameter ini semakin keeil. Pada
penambahan ketebalan selanjutnya, spektrum energi
neutron telah berada pada daerah epitermal dan terus
termoderasi menuju daerah termal. Artinya fluks
neutron epitermal akan semakin berkurang dan
penyebut dari parameter tersebut juga akan semakin

keeil. Hal ini menyebabkan Dtf¢.Jepi semakin naik
kembali. Dari ketiga bahan tersebut, yang paling baik

adalah Al karena mampu menurunkan Dtf<I>epi

hingga pada titik terendahnya dengan eepat hingga
pada ketebalan 20 em, tetapi tidak menaikkan para
meter ini secara signifikan pada ketebalan selanjut
nya. Karena faktor ketersediaan, sebagai pendekatan
dipilih Al dengan kode manufacture 1350 dan
kemurnian 99.5 %. Pengotornya antara lain Si 0,1 %,
Fe 0,4 %, Cu 0,05%, Mn 0,0 I %, Ti 0,01 %, Ga 0,03
%, V 0,01 %, Zn 0,05 %, B 0,05%. Karena
melibatkan dua parameter yang dioptimasi, maka
data lebih mudah untuk dianalisis dalam bentuk

Tabel sebagai berikut.
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Tabel6. Hasil simulasi moderator Al 1350 (95%)

Tebal (em)

¢epi x 109
Dr/¢ePi x 10-13

(nlem2.s)

(Gy-em2/n)

5

1,16 311

6
1,5 259

7
0,772 453

8

1,96 147

9

1,47 I I I

10

1,07 199

II

0,532 556

12

0,846 342

13

0,1 I900

14

0,28 84,5

15

0,577 7,1

16

0,249 24,7

17

0,243 163

18

0,299 100

19

0,203 453

20

0,196 98,3

Berdasarkan Tabel tersebut tebal optimal berada
pada 15 em dengan fluks neutron epitermal 5,57 x

108 nlem2.s dan Dr/¢epi = 7,1 x 10.13 Gy-em2/n.
Fluks neutron turun hingga di bawah batas yang
ditentukan IAEA. Meskipun begitu, nilai ini masih
dapat digunakan karena masih berada diatas 5 x 108
nlem2.s.

B.3. Perisai gamma
Untuk menekan dosis gamma, ditambahkan

material Pb di ujung kolimator. Pb mempunyai jarak
bebas rerata 1,5 em. namun untuk mendapatkan
perubahan yang lebih akurat dipilih variasi 0,5 em
karena panambahan ini juga mempengaruhi fluks
neutron termal meskipun sedikit. Berikut Tabel hasil
simulasi dengan penambahan Pb.
Tabel 7. Hasil simulasi dengan penambahan perisai

gamma Pb

Tebal (em)

¢epi x 109
Dy/¢epi x 10-13

(nlem2.s)

(Gy-em2/n)

°
0,557 151

0,5

0,506 14,4

I

0,405 1,16

1,5

0,402 1,16

Penambahan Pb pada ketebalan 1 em menu
runkan fluks neutron epitermal hingga di bawah batas
yang dapat digunakan. Namun, mengurangi dosis

gama seeara signifikan. Pada ketebalan selanjutnya,
fluks neutron epitermal semakin rendah namun
hampir tidak berpengaruh terhadap komponen
gamma. Akhirnya optimasi yang dipilih adalah pada
ketebalan I em. Pada ketebalan ini fluks neutron

epiterma\ berada di bawah batas yang ditentukan
IAEA (4,05 x 108 n/em2.s), tetapi dalam hal ini
kualitas keluaran radiasi lebih diutamakan dari pad a
flllks yang diblltllhkan. KlIalitas radiasi yang
dihasilkan pada ketebalan tersebut sudah memenuhi
kriteria IAEA untuk BNCT yaitu I, I6 x 10·13 Gy
em2/n, sedangkan yang disyaratkan adalah kurang
dari 2 x 10.13 Gy-em2/n.

B.4. Aspek keselamatan

Pada bagian ini ditambahkan material Boral di
sekeliling lubang aperture untuk mengurangi fluks
neutron yang keluar selain dari lubang aperture. Hasil
simulasi untuk penambahan Boral disajikan dalam
Tabel 8.

Tabel 8. Fluks neutron lingkungan setelah ditambah
kan Boral (n/em2.s)

Tebal
TermalEpiterm

Cepat(em)
( 105)

al
( 105)

Total

( 105)0,5

2,5382,1120205

1

1.3258.8147207

1.5

0,91198,4140240

2

0,82186,4123211

Tabel 9. Fluks neutron pada lubang aperture setelah
ditambahkan Boral

¢epi xl09
Dr/¢epi
Dy / ¢epi

Tebal

x 10-13x 10-13
(em) (n/cm2.s)(Gy-cm2/n)(Gy-cm2/n)

0,5

0,512 2,581,20

I

0,506 2,491,17

1,5

0,503 2,171,16

2

0,482 2,268,14

Berdasarkan data dari kedua Tabel tersebut

tampak bahwa penambahan Boral mempengaruhi
fluks neutron di sekeliling lubang aperture, terutama
untuk neutron term a!. Tetapi penambahan ini juga
mempengaruhi fluks neutron yang ada pada lubang
aperture. Pada penambahan boral setebal 0,5 em,
fluks neutron epitermallebih besar jika dibandingkan
saat belum ditambahkan. Hal ini karena mendapat
kontribusi dari hamburan neutron dari material boral
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Gambar 16. Kolimator hasil optimasi pada beam
port tembus.

] ... JEij}-
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disekeliling lubang aperture. Pada penambahan
selanjutnya, fluks neutron epitermal semakin turun
karena neutron epitennal yang arah nya tidak paralel
dengan sumbu kolimator terserap oleh material di
sekeliling aperture. Tebal yang dipilih adalah pada
1,5 em karena pada ketebalan tersebut fluks neutron
epitermal masih dalam batas yang digunakan
sedangkan komponen neutron eepat dan komponen
gamma meneapai minimum.

Fluks neutron lingkungan masih dianggap
eukup tinggi, sehingga dalam penerapan nantinya
diperlukan mekanisme proteksi radiasi bagi pekerja
radiasi. Disamping itu harus dilakukan studi lebih
lanjut untuk menurunkan fluks neutron tersebut agar
organ sehat di sekitar titik uji, tidak ikut terpapar
radiasi.

Keluaran akhir neutron berdasarkan optimasi
yang telah dilakukan ditunjukkan pada Tabel 10.

lebih baik dibandingkan beberapa fasilitas BNCT
didunia.

Tabel

11.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Desain kolimator optimal pada beam port
tern bus Reaktor Kartini untuk BNCT yang penguji
anya dilakukan seeara sekuensial dan independen
untuk masing-masing bagian kolimator adalah
sebagai berikut.

I. Dinding kolimator dengan bahan Ni setebal
1,5 em dan aperture 2 em,

2. Moderator dengan bahan Al 1350 (99,5 %)
setebal 15 em,

3. Perisai gamma dengan bahan Pb setebal 1
em,

4. Boron-Alumunium (Boral) seteball,5 em.

Keluaran berkas radiasi dari desain tersebut ditunjuk
kan dalam lima parameter berikut

I. Fluks neutron epitennal 5,03 x 108 nlem2.s
2. Laju dosis neutron eepat per fluks neutron

epitermal 2,17 x 10-13 Gy-em2/n
3. Laju dosis gamma per fluks neutron

epitermal 1,16 x 10-13 Gy-em2/n
4. Rasio antara fluks tennal dan epitennal

0,120
5. Rasio antara arus neutron dan f1uks neutron

total 0,835
Parameter keluaran dari desain ini tidak sepe

nuhnya memenuhi kriteria yang ditentukan IAEA.
Namun jika dibandingkan fasilitas BNCT lain di
dunia, desain ini masih layak untuk digunakan.

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka
penulis memiliki saran untuk penelitian selanjutnya.

I. Kerueut kolimator diperpanjang untuk
mengurangi fluks netron terhambur yang
bukan berasal dari teras reaktor.

2. Ditambahkan Litium atau bahan yang
mengandung Boron disekeliling lubang
aperture untuk menyerap neutron yang
boeor ke lingkungan

3. Untuk menekan fluks neutron termal dengan
lebih rendah, diperlukan material yang
menyerap neutron pada rentang energi

diasi hasilberkTabellO. Kel - - ----
- --------

RekomenParameter
Nilai

dasi IAEA

5,03 x 108
2,17 x 10·\31,16 x 10-13

0,120
0,835

Ada tiga parameter yang belum tereapai sesuai
rekomendasi IAEA. Pertama adalah t1uks neutron

epitennal. Fluks neutron epitermal yang tereapai
adalah 5,03 x 108 nlem2.s. Meskipun belum
meneapai kriteria, hasil tersebut masih layak untuk
digunakan karena lebih dari 5 x 108 n/em2.s. Kedua
adalah komponen neutron eepat. Komponen neutron
eepat yang tereapai adalah 2,17 x 10·13Gy-em2/n.

Parameter ini sudah eukup dekat dengan kriteria.
Ketiga adalah komponen neutron tennai. Parameter
ini masih eukupjauh dengan aeuan yaitu 0,120.

Meskipun desain ini belum sempuma, beberapa
parameter kualitas radiasi yang dikeluarkan masih
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tersebut namun melewatkan neutron pada
rentang energi epitermal seperti 6~i.
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