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ABSTRAK 
ESTIMASI KUANTITAS PAPARAN GAMMA DAN NEUTRON PADA SIKLOTRON PROTON 13 MeV UNTUK 
PRODUKSI RADIOISOTOP 18F. Telah dilakukan estimasi kuantitas paparan gamma dan neutron pada siklotron 
proton 13 MeV untuk produksi radioisotop 18F. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya paparan gamma dan 
neutron yang dibangkitkan oleh siklotron proton 13 MeV. Metode yang digunakan adalah dengan cara 
menghitung nilai kuantitas paparan radiasi gamma dan neutron hasil tumbukan berkas proton pada komponen-
komponen didalam chamber dan target siklotron.  Hasil analisis reaksi nuklir yang terjadi pada chamber adalah  
63Cu(p,n) 63Zn,  65Cu(p,n) 65Zn dan 56Fe(p,n)56Co sedang pada target adalah  reaksi 18O(p,n) 18F.   Hasil estimasi 
kuantitas fluks neutron di chamber dan target siklotron masing-masing sebesar 7,34×107 n/cm2dt dan 1,10×109 
n/cm2dt.   Aktivitas radiasi gamma di chamber siklotron pada reaksi 63Cu(p,n) 63Zn,  65Cu(p,n) 65Zn, 56Fe(p,n) 56Co 
masing-masing adalah 3,0×108 Bq, 4,54×105 Bq dan 1,13×109Bq  sedang aktivitas  gamma  pada target siklotron  
sebesar 1,84×108 Bq.  Data yang diperoleh tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam merancangbangun 
perisai radiasi siklotron. 

Kata kunci : siklotron proton 13 MeV, paparan gamma dan neutron, ruang pemercepat dan fasilitas  target,  
isotop 18F 

ABSTRACT 
ESTIMATION OF EXPOSURE QUANTITY OF GAMMA AND NEUTRON IN 13 MeV PROTON CYCLOTRON 
FOR RADIOISOTOPE PRODUCTION OF 18F.  Quantitative estimation of gamma and neutron exposure in 13 
MeV proton cyclotron for radioisotp of 18F has been done.  The aim of this study is to know the exposure of gamma 
and neutron that will be generated by 13 MeV proton cyclotron   The method that was used is the determine of 
gamma and neutron quantity exposure that produced by proton beam collision with matter in the cyclotron 
chamber and  cyclotron target.  The analysis result showed that the reactions occur at chamber are 63Cu(p,n)63Zn,  
65Cu(p,n)65Zn and 56Fe(p,n)56Co,, while at the target is  18O(p,n)18F.   The calculation  result of neutron flux at the 
chamber and the target facility are 7,34×107 n/cm2dt and  1.10×109 n/cm2dt, respectively.  The gamma activity at 
the chamber for reaksi 63Cu(p,n)63Zn, 65Cu(p,n) 65Zn and  56Fe(p,n)56Co are  3,0×108 Bq, 4,54×105 Bq and 
1,13×109Bq respectively, while the gamma activity at the cyclotron target   is 1,84×108 Bq. The data can be used 
as a basis for designing the cyclotron radiation shielding. 

Keywords : cyclotron 13 MeV proton, gamma and neutron exposure, acceleration  chamber and target facility, 18F 
isotope 

 
 

PENDAHULUAN 
usat Sains dan Teknologi Akselerator (PSTA), 
sebagai badan pelaksana pemanfaatan tenaga 
nuklir saat ini sedang melakukan konstruksi 

siklotron proton 13 MeV atau disebut DECY-13 
(Development of Experimental Cyclotron in Yogya-
karta,  angka 13 menunjuk pada energi ion H- yang 
akan dihasilkan sebesar 13 MeV).  Siklotron yang 
dirancangbangun dengan tujuan untuk produksi 
radioisotop positron emmission tomography (PET).  
Untuk mendukung kegiatan tersebut, perlu suatu kajian 
untuk mengestimasi jumlah paparan gamma dan 
neutron yang dibangkitkan dalam fasilitas siklotron 

tersebut.  Dengan diketahui nilai paparan gamma dan 
fluks neutron, maka dapat ditentukan jumlah bahan 
yang sesuai sebagai perisai radiasi yang akan 
digunakan. 

Dalam operasi siklotron dapat diperkirakan 
radiasi yang akan timbul, akibat interaksi proton 
dengan material target dan atau material yang lain di 
sekitar ruang pemercepatan, adalah paparan neutron, 
foton gamma dan sinar X karakteristik.  Dosis sinar X 
yang ditimbulkan interaksi ion dengan material sangat 
kecil [1], sehingga dalam penelitian ini pembangkitan 
sinar X tidak dibahas. Radiasi yang selanjutnya adalah 
apabila berkas proton yang diekstrak keluar dan 
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beinteraksi dengan bahan cuplikan tertentu yang dapat 
menimbulkan paparan gamma dan neutron.  Paparan 
neutron dan gamma dapat terjadi di ruang pemercepat 
dan pada ruang target siklotron akibat interaksi proton 
dengan bahan cuplikan H2O yang diperkaya 18O 

sebesar 97 % atau dengan bahan lain misal Fe, Al, Cu. 

Dalam operasinya siklotron dapat 
membangkitkan paparan neutron maupun foton 
gamma, gamma serentak dibangkitkan oleh target 
selama iradiasi cuplikan, sedang radiasi neutron hanya 
terjadi pada waktu siklotron beroperasi, tetapi radiasi 
neutron tersebut dapat menimbulkan radiasi akibat 
reaksi lanjutan neutron dengan material yang berupa 
radiasi gamma residu [2,3].  Selama dalam pemer-
cepatan, ion-ion akan bertambah energinya sebagai 
fungsi kuadrat posisi radius. Kekurang sempurnaan 
dalam pengelolaan berkas selama dalam pemercepatan 
yaitu diantaranya pelebaran berkas proton/ion, dapat 
menyebabkan sebagian berkas menumbuk komponen-
komponen di dalam ruang pemercepatan siklotron.  
Dalam kondisi yang ekstrim maka hanya sebagian 
kecil berkas ion/proton yang akan sampai di target. 
Tumbukan ion energetik ini akan menimbulkan 
paparan radiasi di dalam chamber siklotron, yang 
idealnya ini tidak terjadi, hanya dalam prakteknya 
selalu terjadi. 

Pada penelitian ini akan dihitung intensitas 
gamma dan fluks neutron yang timbul di chamber dan 
di fasilitas target siklotron pada saat pengoperasian 
siklotron proton. Batasan-batasan dalam penelitian  ini 
adalah energi proton hingga 13 MeV, arus berkas 
proton 50 µA dan reaksi nuklir yang terjadi antara 
proton 13 MeV dengan materi/bahan siklotron dan 
interaksi proton dengan bahan cuplikan yaitu 18O 
dengan  reaksi 18O(p,n)18F [4].  Metode yang 
digunakan adalah dengan cara menghitung nilai 
paparan radiasi hasil tumbukan berkas proton pada 
komponen-komponen didalam siklotron dari reaksi 
63Cu(p,n)63Zn, 65Cu(p,n)65Zn, 56Fe(p,n)56Co dan pada 
fasilitas target melalui reaksi 18O(p,n)18F.  Dengan 
menggunakan rumusan pada acuan dan data nuklir 
seperti tampang lintang removal makroskopis, akan 
dapat ditentukan nilai fluks neutron dan intensitas sinar 
gamma yang dihasilkan siklotron.  Data yang diperoleh 
dapat digunakan untuk menentukan jenis dan tebal 
perisai radiasi siklotron. 

 

TATA KERJA 

Obyek Perhitungan 

Radiasi neutron dan gamma yang ditimbulkan 
adalah dari reaksi nuklir akibat tumbukan ion-ion H 
negatif dengan material komponen-komponen yang 
ada pada siklotron.  Dari penelitian yang sudah 
dilakukan, komponen dee yang terbuat dari tembaga 
(Cu) dan komponen tangkai sumber ion dari bahan 
besi (Fe) adalah yang paling berpotensi terkena 

tumbukan berkas ion [4].   Gambar 1 adalah ilustrasi 
komponen-komponen di dalam tangki siklotron [5]. 

 

 
Gambar 1.  Komponen-komponen  di dalam tang-

ki siklotron. 
 
 

Berdasarkan hasil perhitungan terdahulu [4], 
kebolehjadian yang terbesar terjadinya pembentukan 
reaksi 63Cu(p,n)63Zn terlihat mulai radius 26 cm dan 
puncaknya pada kira-kira 40 cm, sedang reaksi 
65Cu(p,n)65Zn mulai terjadi pada nilai 27 cn dan 
puncaknya pada radius 40 cm.    Kemunculan reaksi 
56Fe(p,n)56Co terjadi pada radius yang sedikit lebih 
besar dan puncaknya yang kira-kira sama  dengan 
reaksi  63Cu(p,n)63Zn. 

Radiasi neutron dan gamma pada fasilitas target 
didominasi oleh reaksi yang ditimbulkan oleh 
tembakan proton pada target cuplikan 18O yang 
diperkaya air.  Pada Gambar 2 diperlihatkan skema 
dari fasilitas target cair untuk produksi 18F [6]. 

         

 

Gambar 2.  Sistem target siklotron DECY-13. 
 

Prosedur Perhitungan 

Untuk menghitung kuantitas paparan neutron 
yaitu dengan menentukan jenis reaksi yang terjadi, 
kemudian menghitung fluks neutron dengan langkah: 
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1.  Menentukan jumlah atom target yaitu dengan rumus 
[7] 

A

A

B
NVN ρ

=        (1) 

dengan V adalah volume target, ρ adalah densitas 
target, NA adalah bilangan Avogadro, BA adalah berat 
atom target 

2.  Menghitung jumlah proton penembak pada arus dan 
luasan  tertentu dengan rumus 

Ae
I

p =ϕ         (2) 

dengan I adalah arus berkas proton, e adalah muatan 
elementer, A adalah luasan target  

3.  Menentukan  jumlah  atau  fluks  neutron  siklotron  
dengan rumus 

pn N ϕσφ =         (3) 

dengan σ adalah tampang lintang reaksi (barn) 

Sedangkan untuk menentukan intensitas gamma yaitu 
dengan menentukan jenis reaksi yang terjadi, 
kemudian menghitung intensitas gamma  dengan 
langkah: 

Menentukan jumlah atom terget yaitu dengan 
rumus seperti persamaan (1) dengan mempertibangkan 
kelimpahan atom (abundance), yang selanjutnya 
dihitung jumlah proton pada arus tertentu.  Dengan 
data tampang lintang  reaksi (σ) dan waktu operasi 
siklotron, maka jumlah atom produk hasil interaksi 
dapat ditentukan dengan persamaan: 

)1(... t
i eNN λσϕ −−=       (4) 

dengan t adalah waktu iradiasi (detik) 
Aktivitas gamma hasil reaksi dapat diketahui dengan 
mempertimbangkan waktu paroh isotop dengan 
persamaan  

iii N
T

NA
2/1

2ln
== λ       (5) 

T1/2  adalah waktu paroh isotop,  λ adalah tetapan 
peluruhan 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan Fluks Neutron Pada Ruang Pemer-
cepatan 

Jumlah proton perdetik  pada ruang pemercepat  
dengan arus target maksimum 50 µA, kebolehjadian 
terbesar terjadinya reaksi ion H- dengan bahan Fe dan 
Cu disekitar ruang pemercepatan/chamber mulai pada 
radius 26 sampai 40 cm [4], hal ini berarti luasan target 
yang kemungkinan tertumbuk  berkas ion H- bagian 
atas dan bawah adalah 5084 cm2, dan tinggi celah 

untuk berkas ion adalah 3,5 cm [8], sehingga luas 
berkas ion disekitar ruang pemercepat adalah 49 cm2. 
Jumlah proton yang melewati ruang pemercepat dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan (2):  
 

dt2p/cm1010.14,6

)2cm5084)(C/p1910.602,1(

C/dtk61050

=

−

−×
=pϕ

 

 
Untuk menghitung fluks neutron hasil interaksi proton 
dengan Fe dan Cu, dicari data fraksi neutron yang 
timbul akibat interaksi proton dengan bahan.  Bahan 
yang ada diruang pemercepat adalah Fe sebagai bahan 
tangkai sumber ion dan Cu sebagai baha dee dan 
Aluminium (Al) bahan chamber.  Interaksi proton 
dengan bahan Al tidak menghasilkan paparan neutron 
[7], sehingga dalam penelitian ini tidak dibahas.  
Gambar 3. menunjukkan energi proton versus jumlah 
neutron yang dihasilkan per incident proton pada 
berbagai bahan [9,10]. 

 

 
Gambar 3.  Yield  neutron  per incident  proton 

pada berbagai bahan. 

 
Mengacu pada Gambar 3, proton pada energi 13 MeV 
berinteraksi dengan Fe dan Cu akan menghasilkan 
fraksi neutron sebesar 1,3 × 10-3, pada acuan yang lain 
menyebutkan 1,2 10-3 [10], sehingga fluks neutron 
yang dibangkitkan pada ruang pemercepat  adalah 7,34 
× 107 neutron/cm2 dt. 

Fluks neutron yang dihasilkan pada ruang 
pemercepat ini, dimungkinkan terjadi jika pemer-
cepatan dan pembelokan berkas ion tidak sempurna, 
sehingga dalam hal ini dianggap seluruh berkas ion H- 
menumbuk pemukaan dinding atas dan dinding bawah 
ruang pemercepat. 

Perhitungan Aktivitas Gamma Pada Ruang 
Pemercepatan 

Pada ruang pemercepat atau chamber siklotron 
kemungkinan terjadi gamma residu hasil interaksi 
proton dengan bahan Cu dan Fe dengan reaksi 
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63Cu(p,n)63Zn, 65Cu(p,n)65Zn, 56Fe(p,n)56Co.  Untuk 
menentukan intensitas gamma residu maka dicari data 
nuklir pada acuan seperti  kelimpahan isotop, tampang 
lintang reaksi, densitas bahan, waktu paroh isotop,  
maka intensitas gamma residu dapat dihitung dengan 
persamaan (1), (4) dan (5)  yang hasilnya sebagai 
berikut :  Untuk reaksi 63Cu(p,n)63Zn diperoleh inten-
sitas  gamma pada isotop 63Zn adalah 3,0 × 108 Bq, 
sedang untuk reaksi 65Cu(p,n)65Zn diperoleh intensitas 
gamma pada isotop 65Zn adalah 4,54 × 105 Bq. 
Aktivitas isotop 56Co hasil reaksi 56Fe(p,n)56Co adalah 
1,13 × 108 Bq.  Aktivitas foton gamma total  di 
chamber siklotron dengan  tiga reaksi tesebut adalah 
4,17 × 108 Bq. 

Perhitungan Fluks Neutron Pada Ruang Target 

Proton dapat digunakan untuk menghasilkan 
neutron dengan reaksi (p,n).  Interaksi proton dengan 
bahan cuplikan 18O pada target siklotron dengan reaksi 
18O(p,n)18F, disamping menghasilkan paparan neutron 
juga menghasilkan paparan gamma dari isotop 18F 
yang dihasilkan reaksi tersebut.  Dengan volume target 
1,57 cm3 [6],  luas target 3,14 cm2, arus target 50 µA, 
data tampang lintang air (σair) sebesar 0,087 barn, 
densitas O sama dengan 0,0012  gr/cm3, dengan reaksi 
yang terjadi adalah 18O(p,n)18F,  maka fluks neutron 
pada target dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan (1), (2) dan (3) sebagai berikut: 

Jumlah atom target adalah : 
 

18atom201063,0

g/mol18
)mol/2310022,6)(3g/cm0012,0)(3cm57,1(

O

N

×=

×
=

 

 
Jumlah proton yang sampai target dengan arus 50 µA 
(50 × 10-6 C/dt) 
 

dt2proton/cm141099,1

)2cm57,1)(C/proton1910602,1(

C/dtk61050

×=

−×

−×
=pϕ

 

 
Jumlah neutron per detik yang dihasilkan pada ruang 
target per detik pada reaksi tersebut berdasarkan 
persamaan (3) adalah 
 

dt2n/cm9101,1

)dt2proton/cm141099,1(

)/atom2cm2410087,0)(atom201063,0(

×=

×

−××=nφ

 

 
Fluks neutron ini apakah akan menimbulkan 

paparan gamma, jika berinteraksi dengan bahan 
disekitar target, untuk itu perlu dikaji bahan apa yang 
ada di sekitar target.  Mengacu Gambar 2 bahan di 

sekitar target yang tertumbuk oleh proton adalah 
titanium foil (Ti) dan pendingin helium (He).  Interaksi 
proton dengan He tidak menimbulkan paparan gamma 
[11], sedang titanium dengan kelimpahan yang terbesar 
pada 48Ti adalah 73,7 %, interaksinya dengan neutron 
menghasilkan reaksi 48Ti(n,n)45Ca tidak menimbulkan 
gamma, sedang reaksi 48Ti(n,2n)47Ti, hasil isotop 47Ti 
stabil [11]. 

Perhitungan  aktivitas  gamma pada ruang target   

Dalam operasi siklotron, disamping menghasil-
kan paparan neutron hasil interaksi proton dengan 
cuplikan,  juga akan menghasilkan foton gamma 18F 
yaitu hasil interaksi proton dengan cuplikan 18O  
dengan reaksi 18O(p,n)18F.  Dengan energi proton  
sebesar 13 MeV, arus sebesar 50 µA,  dengan 
kelimpahan isotop 18O sebesar 99,756%, volume target 
1,57 cm3,  luas target 3,14 cm2,  ρ(O)  = 0,0012 gr/cm3, 
maka jumlah atom 18O adalah: 
 

atom2010.63,0

g/mol18
99756,0mol/2310.022,63g/cm0012,0.3cm57,1

=

××
=N  

 
Jumlah proton dengan dengan arus 50 µA 
 

dt2proton/cm1410.98,1

2cm57,1.C/dt1910.6022,1

C/A1A610.50

=

−
×−

=ϕ
 

 
Dengan tampang lintang reaksi 18O sebesar 39 mbarn, 
maka jumlah atom 18F dapat dihitung: 
 

atom/dt810.86,4

atom2010.63,0.2cm2710.39.dt2p/cm1410.98,1

..

=

−=

= NiN σϕ

 

 
Misalkan siklotron beroperasi selama  1 jam (60 
menit), jumlah atom 18F adalah: 
 

Ni  = 4,86.108 × 3600  =  1,75.1012  atom 
 
Dengan waktu paroh isotop 18F  sebesar 110 menit, 
maka aktivitas 18F adalah 
 

Bq810.84,11210.75,1
60.110

693,0
=×=

= iNA λ
 

 
Hasil perhitungan intensitas gamma sebesar 1,84.108 
Bq yang telah dilakukan dengan anggapan lama 
operasi siklotron selama 1 jam, sehingga intensitas 
foton gamma dapat bertambah atau berkurang 
tergantung dengan lama operasi siklotron. 
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KESIMPULAN 
Hasil analisis terhadap potensi terjadinya reaksi 

nuklir yang menghasilkan paparan gamma dan neutron 
pada chamber siklotron adalah 65Cu(p,n)65Zn, 
63Cu(p,n)63Zn , 56Fe(p,n)56Co dan reaksi yang terjadi di 
sistem target adalah 18O(p,n)18F.  Perhitungan fluks 
neutron pada ruang pemercepat/chamber dan pada 
sistem target diperoleh fluks neutron masing-masing 
sebesar 7,34 × 107 neutron/cm2 dt dan 1,1 × 109 
n/cm2dt.   Dengan lamanya operasi siklotron selama 1 
jam, aktivitas  gamma total pada ruang 
pemercepat/chamber siklotron adalah masing-masing 
adalah 4,17 × 108 Bq, sedang aktivitas foton gamma  
pada sistem target siklotron adalah  1,84 × 108 Bq. 
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TANYA JAWAB 

Hari Suryanto 
− Pada chamber akan dihasilkan fluks neutron sampai 

1,1 × 109 n/cm2dt.  Diasumsikan target dari bahan 
apa dan window target dari bahan apa? 

− Barangkali perlu juga dilakukan perhitungan dengan 
menggunakan body target dari Al, atau niobium 
dengan window dari havas foil, karena target 
chamber yang kita disain untuk DECY-13 adalah 
dari bahan tersebut. 

Sunardi 
− Target yang digunakan pada makalah ini sesuai pada 

Gambar 2 (sesuai rancangan terdahulu) dengan foil 
target bahan Ti, foil window bahan Ti, pendingin 
He.  Interaksi proton dengan Ti dan He tidak 
membangkitkan paparan gamma dan neutron. 

− Untuk waktu yang akan datang, jika body target Al 
atau niobium dan window dari havas foil, hal ini 
akan kami hitung lagi fluks neutronnya dengan 
bahan-bahan tersebut sesuai dengan disain target 
yang digunakan pada DECY-13. 
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