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ABSTRAK

DISAIN PERCOBAAN PROMPT GAMMA NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS UNTUK DETEKSI
BAHAN PELEDAK DAN NARKOBA MENGGUNAKAN AKSELERATOR GENERATOR NEUTRON.

Maraknya peristiwa pemboman dan menjamurnya perdagangan narkoba yang terjadi pada dekade ini
serta keterbatasan alat deteksi bahan peledak dan narkoba berbasis Gamma and X-Rays scanning
melatar belakangi penelitian ini. Dalam rangka menjawab lataI' belakang penelitian maka dilakukan
disain percobaan Prompt Gamma Neutron Activation Analysis (PGNAA) menggunakan neutron cepat
14 MeV. Teknik ini sang at sensitif untuk mendeteksi unsur ringan C,N dan 0 yang merupakan komposisi
unsur utama bahan peledak dan narkoba. Komponen utama PGNAA 14 MeV terdiri dari akselerator
generator neutron, perangkat deteksi neutron dengan teknik asosiasi partikel alfa menggunakan detektor
semikonduktor, perisai dan kolimator radiasi neutron, sistem instrumentasi nuklir korelasi waktu alfa
gamma dan tempat cuplikan. Pada makalah ini dijelaskan fungsi dan persyaratan disain dari komponen
utama PGNAA. Dalam mendisain teknik PGNAA dilakukan secara simulasi menggunakan program

MCNP untuk memprediksi besarnya fluks neutron yang diperlukan dan lamanya waktu pencacahan
cuplikan. Dua jenis cuplikan grafit dan nitrogliserin digunakan untuk simulasi unsur C dan unsur campuran
C, N dan O. Hasil simulasi dengan jumlah partikel simulasi nps = 2x109, jarak sumber neutron ke
cuplikan x = 1 meter, diameter cuplikan grafit I'= 5 cm (ekuivalen berat cuplikan 1,12 kg) menunjukkan
kebolehjadian percletik unsur karbon pada energi 4,43 MeV adalah orde 5x1 0-8• Disimpulkan bahwa
untuk mendapatkan 5000 cacah agar menghasilkan ralat relatip orde 1 % maka diperlukan waktu
pencacahan 100 detik pada fluks neutron akselerator generator neutron orde 109 n/cm2.dtk.

Kata kunci : PGNAA, Disain percobaan, Bahan peledak, Bahan narkoba, MCNP

ABSTRACT

EXPERIMENTAL DESIGN OF PROMPT GAMMA NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS FOR
DETECTION OF ILLICIT DRUG AND EXPLOSIVE MATERIAL USING NEUTRON GENERATOR

ACCELERATOR. The backgound of the research is based on increasing bom events and growing drug
trade happened in the last decade, as well as the limitation of the available detection technique. In
order to answer thE~background of the research, the experimental design of Prompt Gamma Neutron
Activation Analysis (PGNAA) using fast neutron 14 MeV is carried out. This technique is very sensitive
to detect light elements such as C, Nand 0 which are the main compositions of illicit drug and
explosive material. The main components of a PGNAAconsist of neutron generator accelerator, neutron
detection based on alpha associate technique using semiconductor detector, shielding and collimator
of neutron, nuclear instrument of time correlated alpha-gamma, conveyer system for delivering samples.
In this paper the function and design requirement of each components of PGNAA are described. In
designing of PGNAA technique, it is done by simulation using MCNP to predict the need of values of
neutron flux and counting time of a sample. Grafit and nitroglycerin are used as simulation samples for
one element C and multi elemental C, Nand O. The simulation result using grafit diameter sample of
5 cm (equivalen to 1.12 kg) with simulation particles nps of2x109, the distance between neutron source
and sample of 1 m, showed that the probability to detect C element at gamma energy of 4.43 MeV is
5x 10-8 per second. It can be concluded that to obtain 5000 counts at neutron flux of 108 n/cm2.s from
neutron generator.accelerator in order to get relative error of 1 %, the counting time of 100 s is needed.

Key words: PGNAA, Experimental design, Explosive material and drug, MCNP
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PENDAHULUAN

Maraknya kejadiaan pemboman dan

meningkatnya perdagangan narkoba pada

dekade belakangan ini menimbulkan kerugian

materi sangat besar dan in-materi yang tak ternilai

harganya pad a korban bahkan sangat

mengganggu keamanan dan kestabilan negara.

Peralatan Gamma and X-rays scanning yang

ada di pelabuhan dan bandara dalam rangka

mendeteksi penyelundupan barang, tidak sensitif

untuk mendeteksi bahan bom dan narkoba. Hal

ini dikarenakan alat pemindai (scanning) sinar X

dan gamma ini bekerja berdasarkan atenuasi

foton yang melewati suatu bahan dengan citra

hasil pemindaian harus mempunyai bentuk yang

telah terdefinisikan serta hanya mampu untuk

membuat citra suatu benda dengan nomor atom

lebih besar dari 10.

Sekarang ini bahan peledak dan narkoba

dideteksi mengandalkan teknik konvensional

yaitu menggunakan detektor anjing yang terlatih

namun memerlukan waktu beberapa jam bahkan

hari untuk mendeteksi barang terlarang yang

dibungkus dengan rapat, jadi detektor anjing

tidak bisa mendeteksi sesuai waktu yang

diinginkan [1,2].

Teknik lain yang dapat digunakan untuk

mendeteksi barang terlarang tersebut ialah

menggunakan Ion Mobiliy Spectrometer (1MB)

atau gas chromatography spectrometer yaitu

dengan mengambil cuplikan uap udara disekitar

barang terlarang, namun teknik ini terkendala

kontaminasi karena sangat tergantung pada

cara mencuplik cuplikan dan waktunya

cukup lama [3].

Keterbatasan teknik inspeksi bahan

peledak dan narkoba yang ada Gamma and
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X-rays scanning, Ion Mobiliy Spectrometer (1MB)

atau gas chromatography spectrometermemacu

para peneliti di berbagai bidang untuk

mengembangkan teknik deteksi alternatif,

termasuk para peneliti dibidang aplikasi

teknik nuklir.

Hasil penelitian yang telah dilakukan

diberbagai negara maju menunjukkan teknik

inspeksi narkoba dan bahan peledak yang

tersembunyi di dalam tas, koper dan kargo

menggunakan berkas neutron memberikan

jawaban atas keterbatasan peralatan pemindai

sinar X dan gamma[4]. Neutron mempunyai

penetrasi lebih dalam dibanding sinar X dan

gamma disamping itu neutron mampu menjalani

interaksi nuklir dengan suatu bahan yang

dilewatinya sehingga mampu mendeteksi unsur

yang terkandung dalam bahan.

Dan fenomena karaktenstik neutron ketika

melalui bahan ini pada prinsipnya dapat dibagi

dua metode inspeksi berbasis neutron, pertama

metode inspeksi didasarkan pada pendeteksian

sinar gamma karakteristik hasil interaksi neutron

cepat dengan bahan dan yang kedua metode

inspeksi didasarkan pada pengukuran spektrum

neutron setelah melewati bahan. Peralatan

inspeksi berbasis neutron ini menggunakan

neutron cepat berasal dari akselerator generator

neutron karena neutron cepat sangat sensitif

untuk mendeteksi unsur ringan seperti

Karbon (C), Nitrogen (N), Oksigen (0) dan juga

mampu mendeteksi Khlor (CI), Phosfor (P),

Potasium (K). C, N dan 0 merupakan unsur

utama dari bahan peledak dan narkoba. Lebih

jauh ternyata persentase atom dari masing unsur

unsur ini beberada untuk bahan yang berbeda

seperti ditunjukkan pad a Gambar 1.
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Material E8881H _ c D N ~ 0

Gambar 1. Fraksi atom unsur H, C, N, 0
di dalam berbagai bahan peledak, narkoba
dan bahan lainnya [4]

Metode pertama lebih menjanjikan karena

metode ini serupa dengan teknik analisis aktivasi

neutron (AAN) [5]. Metode kedua yaitu Pulsed

Fast Neutron Transmission Spectroscopy

(PFNTS) sangat tergantung dari data basis

spektrum neutron dari bahan, disamping itu

keberadaan unsur tidak dapat dideteksi secara

langsung tapi harus menggunakan unfolding

neutron spectrum [6,7].

Serbagai teknik inspeksi menggunakan

metode pertama lebih banyak dikembangkan

yaitu Fast Neutron Analysis (FNA) [7], Pulse

Fast Neutron Analysis (PFNA) [8], PFTNA (Pulse

Fast Thermalized Neutron Analysis) [9]. Teknik

FNA mempunyai sensitivitas rendah (adanya

kendala cacah latar) dikarenakan pencacahan

cuplikan secara in-situ untuk analisis gamma

serentak. Teknik PFNA dan PFTNA ini
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memerlukan akselerator generator neutron yang

mempunyai sistem pemulsaan berkas neutron.

Untuk PFNA diperlukan pulsa neutron orde nanD

detik sedangkan untuk PFTNA diperlukan pulsa

neutron orde mikro detik, akselerator generaror

neutron seperti ini harganya sangat mahal.

Disamping itu kedua teknik ini instrumentasinya

sang at rumit. Teknik FNA tidak memerlukan

sistem pemulsaan berkas neutron sehingga

akselerator generator neutron harganya murah.

Untuk mengatasi cacah latar pada teknik

FNA dapat diatasi dengan teknik Compton

Suppresion Spectrometry namun teknik ini tidak

dapat menentukan lokasi dari target yang

diinspeksi. Gabungan teknik FNA dan teknik

asosiasi partikel (associated particle

technique) dapat mendeteksi grafit dan air

didalam tas [10,11]. Teknik ini mempunyai

keunggulan yaitu sensitivitas tinggi, teknologi

lebih sederhana, mampu memindai kontainer

ukuran kedl dan besar, dan harganya murah.

Pad a teknik ini target dideteksi dengan

mengukur sinar gamma yang berasosiasi dengan

partkel neutron [12]. Teknik ini juga dapat

digunakan dilapangan untuk mendeteksi

ranjau [13].

SATAN telah berhasil mengembangkan

analisis aktivasi neutron cepat FNAA untuk unsur

waktu paruh pendek (delayed gamma)

menggunakan akselerator generator neutron

Generator Neutron (GN) dan bahkan telah

terakreditasi oleh KNAPPP dan KAN [14].

Akselerator GN ini merupakan satu-satunya alat

di Indonesia yang menghasilkan energi 14 MeV

dengan fluks neutron orde 109 n/m2.detik.

Neutron cepat ini dihasilkan melalui reaksi nuklir

deuteron dan tritium (D+T) dengan hasil reaksi
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nuklir partikel alfa. Partikel alfa ini dapat

digunakan untuk mengukur fluk neutron karena

berasosiasi dengan neutron pad a reaksi (0+ T).

Fasilitas akselerator generator neutron ini

dapat dikembangkan untuk teknik deteksi

bahan peledak dan narkoba menggunakan

teknik PGNAA.

Pada makalah ini dideskripsikan teknik

PGNAA menggunakan akselerator generator

neutron, juga dijelaskan fungsi dan persyaratan

disain dari masing-masing komponen utama

PGNAA. Oalam mendisain percobaan teknik

PGNAA ini dilakukan secara metode simulasi

menggunakan program MCNP. Tujuan umum

penelitian ini ialah melakukan pengembangan

teknik PGNAA untuk deteksi narkoba dan bahan

peledak menggunakan akselerator generator

neutron. Adapun tujuan khusus dari disain

eksperimen ini ialah untuk memprediksi besarnya

fluks neutron yang diperlukan dan lamanya waktu

pencacahan cuplikan dalam rangka untuk

mendapatkan set-up percobaan yang optimum.

METODE

Deskripsi PGNAA dan Fungsi Komponennya
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berada dalam cuplikan. Teknik analisis ini

mempunyai komponen sebagai berikut :

akselerator generator neutron berfLJngsi

memproduksi neutron cepat, sistem deteksi

partikel alfa berfungsi menentukan waktu neutron

dilahirkan yang berasosiasi dengan partikel alfa

hasil reaksi nuklir 0+ T yang juga digunakan untuk

teknik deteksi PGNAA, sistem deteksi sinar

gamma berfungsi mendeteksi unsur yang

terkandung dalam cuplikan, sistem instrumentasi

n- TOF berfungsi mengukur waktu perjalan

neutron (ilT=T2-T1) dari target tritium ke cuplikan

yang nantinya digunakan untuk menentukan

posisi (d) targetdalam cuplikan, sistem konveyer

untuk pemindaian arah horisiontal, pengolah data

berfungsi membuat citra secara tomografi dan

sistem bantu lainnya berupa kolimator neutron

dan perisai sinar gamma dan neutron. Skema

set-up eksperimen PGNAA seperti diperlihatkan

pada Gambar 2.

Prinsip kerja teknik deteksi bahan peledak

dan narkoba menggunakan akselerator generator

neutron yang akan dikembangkan adalah

sebagai berikut : berkas neutron cepat kontinyu

dari akselerator generator neutron digunakan

Teknik deteksi narkoba dan bahan

peledak menggunakan akselerator generator

neutron adalah suatu teknik analisis unsur yang

menggabungkan teknik PGNAA dan n- TOF.

Teknik ini mampu mendeteksi keberadaan dan

posisi dari barang terlarang tersebut sehingga

memungkinkan dilakukan tomografi untuk

ditampilkan pada layar komputer. PGNAA adalah

suatu teknik analisis unsur didasarkan pada

pendeteksian energi sinar serentak karakteristik

dari suatu unsur yang disebabkan hasil interaksi

neutron cepat 14.5 MeV dengan unsur yang
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untuk mengeksitasi inti suatu unsur dari bahan

bulky (ukuran besar) sehingga dipancarkan sinar

gamma serentak hasil interaksi tak elastik

neutron (n,n'y) dengan bahan. Berkas neutron

cepat ini berasal dari reaksi D+T yang menjadi

partikel alpha+neutron (a+n). Setiap neutron

yang menghasilkan sinar gamma serentak

berasosiasi dengan partikel alpha yang dideteksi

dengan detektor semikonduktor. Sinar gamma

serentak dideteksi rnenggunakan teknik korelasi

waktu alfa-gamma untuk mengeliminasi cacah

latar, teknik analisis ini disebut PGNAA. Luaran

detektor semikonduktor yang merupakan sinyal

partikel alfa digunakan sebagai pulsa start

sedangkan luaran detektor gamma yang

merupakan sinyal sinar gamma karakteristik

digunakan sebagai pulsa stop yang keduanya

diumpankan ke Time to Amplitude Converter

(TAC) sehingga waktu perjalanan Time of Flight

(TOF) neutron dari target tritium sampai ke titik

lokasi suatu cuplikan dapat diukur. Unsur suatu

target yang terkandung di bahan dideteksi

dengan PGNAA sedangkan posisi cuplikan

ditentukan dari TOr:: neutron.

Teknik deteksi ini menjamin rasio sinyal

terhadap cacah latar (gamma banckground) yang

sangat baik karena mampu membedakan sinar

gamma berasal dari suatu unsur bahan bulky

dengan sinar gamma berasal dari cacah latar.

Narkoba dan bahan peledak secara kimia

mempunyai unsur pembentuk C, H, N dan O.

Fraksi atom unsur H, C, N dan 0 di dalam

berbagai bahan peledak, narkoba mempunyai

prosentase yang berbeda-beda. Dari pengukuran

mutlak dan rasio kandungan unsur C, N, 0 maka

keberadaan narkoba dan bahan peledak pada

bahan bulky dapat ditentukan. Unsur 0, C dan
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N masing-masing diidentifikasi menggunakan

energi gamma 6,13 MeV, 4,43 MeV dan

2,31 MeV atau 3.68 MeV. Untuk energi yang

konstan maka durasi TOF neutron sebagai fungsi

jarak dari target tritium ke cuplikan, sehingga

posisi lokasi tersembunyi suatu narkoba atau

bahan peledak di suatu koper atau tas ditentukan

oleh durasi TOF neutron. Dengan melakukan

pemindaian arah X dan Y maka barang

tersembunyi dapat dicitrakan secara langsung

menggunakan teknik tomografi.

Persyaratan Disain PGNAA

Pad a deteksi narkoba dan bahan

peledak menggunakan akselerator generator

neutron ini cuplikan yang dideteksi berada dalam

medan neutron, oleh sebab itu untuk mengurangi

dampak berkas neutron terhadap manusia dan

instrumentasi nuklir kkususnya detektor sinar

gamma dan alfa diperlukan perisai radiasi. Oleh

sebab itu generator neutron dan cuplikan serta

beberapa instrumentasi nuklir yang harus berada

dalam medan neutron dipisahkan oleh perisai

radiasi yang memenuhi standar yang berlaku.

Namun demikian perisai radiasi terhadap neutron

perlu diperhitungkan dengan teliti agar tidak

merusak detektor nuklir yang digunakan.

Mengingat intensitas sumber neutron akselerator

generator neutron yang digunakan mempunyai

orde 109 n/cm2.dtk sedangkan jarak sumber

neutron dan cuplikan mempunyai jarak orde

meter maka diperlukan kolimator neutron agar

berkas neutron yang sampai pad a cuplikan

masih layak. Untuk menentukan jarak sumber

neutron dan cuplikan sangat ditentukan oleh

kemampuan instrumentasi nuklir yang mampu

mengukur waktu terbang neutron ke cuplikan.
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Oari uraian diatas maka persyaratan disain

teknik PGFNAA adalah sebagai berikut :

mengingat detektor sinar gamma dan alpha

berada dalam medan neutron maka harus

digunakan detektor nuklir yang mempunyai

ketahanan eukup baik terhadap neutron eepat,

bahan perisai radiasi detektor gamma harus

mampu mengatenuasi berkas neutron dan juga

sinar gamma berasal dari eaeah latar, bahan

kolimator harus mampu mengatenuasi berkas

neutron yang arahnya tidak longitudinal atau

menyebar dari arah gerak neutron kemuka. Juga

harus dipilih bahan neutron yang mapu memandu

neutron kearah muka, posisi detektor gamma

dan alpha harus ditempatkan demikian sehingga

efek radiasi neutron terhadap detektor sekeeil

munggkin, instrumentasi nuklir yang digunakan

pada PGNAA diusahakan semaksimal mung kin

berada pada ruang yang terpisah dengan sumber

neutron keeuali sangat terpaksa.

Simulasi Geometri MCNP

Program MCNP digunakan untuk

melakukan simulasi disain eksperimen PGNAA.

Pada simulasi MCNP inidiperlukan input geometri

yang terdiri sumber neutron, kolimator, detektor,

perisai radiasi dan euplikan yang akan diteliti.

Ketepatan pembuatan input geometri ini

menentukan keberhasilan dari simulasi MCNP.

Oalam hal ini sumber neutron berasal dari

generator neutron 14 MeV yang diletakan 5 em

dari lubang masukan kolimator pada sumbu

kolimator. Kolimator yang digunakan berbentuk

kubus ukuran (40x40x40) em3 dengan bahan Fe

yang diletakkan pad a bagian masukan neutron

dengan tebal 30 em dan bahan Pb pada

bagian luaran neutron dengan tebal 10 em.
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Kolimator berbentuk kubus ini mempunyai lubang

masukan dan luaran neutron dengan diameter

masing-masing 6 em dan 12 em. Oidepan luaran

kolimator pada jarak 100 em dari sumber neutron

diletakkan euplikan yang akan diteliti. Oetektor

sinar gamma menggunakan Nal(TI) diletakkan

diatas euplikan dan tegak lurus neutron datang

untuk menghindari dampak kerusakan detektor

akibat neutron. Jarak euplikan ke detektor dibuat

tetap 50 em. Pada simulasi ini digunakan dua

jenis euplikan yaitu grafit (1,12 kg) dan

nitroglycerin (1,4 kg) dengan jumlah partikel

simulasi (nps) sebesar 109 untuk menghasilkan

kesalahan simulasi dibawah 10%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi PGNAA dan Fungsi Komponennya

Pada disain pereobaan teknik PGNAA

menggunakan akselerator generator neutron

untuk deteksi bahan peledak dan narkoba

diperhitungkan unjuk kerja dari akselerator

generator neutron dan ketersediaan modul

instrumentasi ORTEC yang dipunyai. Adapun

skema dari teknik PGNAA yang digunakan untuk

analisis un sur ring an C,N dan 0 seperti

ditunjukkan pada Gambar 3, dengan rangkaian

instrumentasi nuklir alfa··gamma seperti

ditunjukkan pada Gambar 4. Tata letak disain

Gambar 3. Skema tataletak teknik PGNAA
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Gambar 4. Rangkaian instrumentasi nuklir koinsidensi alfa-gamma
pada PGNAA

eksperimen telah memperhatikan persyaratan

disain nomor 1. Dalam hal ini mengenai perisai

radiasi terhadap manusia telah dipenuhi karena

pad a eksperimental yang akan dilakukan adalah

menggunakan fasilitas generator neutron yang

ada di Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir

(PTAPB) - BATAN

Sinar gamma yang berasal dari cuplikan

dideteksi menggunakan detektor Nal(TI) dan

partikel alfa berasal dari reaksi 1H2+1H3a2He4+n

pad a askelerator generator neutron dideteksi

menggunakan detektor sawar muka Si-jenis p.

Detektor gamma ini dipilih karena mempunyai

ketahanan terhadap efek kerusakan radiasi

neutron lebih baik daripada detektor HPGe atau

GeLi, namun demikian harus diakui mempunyai

resolusi rendah tetapi efisiensi lebih tinggi. Hal

ini tidak menjadi masalah karena kebetulan

energi sinar gamma dari unsur C, N dan 0 cukup

terpisah sehingga mudah dibedakan. Partikel alfa

dideteksi menggunakan deterktor sintilasi

YAP(Ce). Detektor ini mempunyai waktu respon
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yang sangat baik dan cukup tahan terhadap efek

radiasi neutron dibandingkan dengan detektor

semikonduktor Si sehingga cocok untuk

PGNAA. Dengan pemilihan dua jenis detektor

tersebut diatas maka persyaratan disain

nomor 5 telah dipenuhi.

Partikel alfa yang dideteksi ini berkorelasi

dengan neutron sehingga dapat digunakan untuk

mendeteksi neutron. Sedangkan sinar gamma

yang dipancarkan cuplikan berasal dari interaksi

neutron dengan cuplikan sehingga sinar gamma

ini dapat dikorelasikan dengan neutron yang

berkorelasi dengan partikel alfa. Dua pulsa dari

kedua detektor ini yaitu pulsa dynoda Nal(TI) dan

pulsa alpha dari detektor YAP(Ce) kemudian

dikorelasikan dengan teknik korelasi waktu

alfa-gamma. Keluaran pulsa modul korelasi

waktu ini digunakan sebagai pulsa gerbang dari

Multi Channal Znalyzer (MCA-Accuspec)yang

mengatur masuknya pulsa yang berasal dari

anoda Nal(TI) sehingga cacah latar pada teknik

PGNAA ini dapat dikurangi dengan signifikan.
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Teknik ini mampu mendeteksi keberadaan

dan posisi cuplikan sehingga memungkinkan

dilakukan tomografi untuk ditampilkan pada layar

komputer. Keberadaan cuplikan diciri dari sinar

gamma karakteristik cuplikan sedangkan posisi

cuplikan ditentukan dari TOF-neutron. Mengingat

intensitas sumber neutron akselerator generator

neutron P~APB yang digunakan mempunyai orde

109 n/cm2.dtk sedangkan jarak sumber neutron

dan cuplikan mempunyai jarak orde centimeter

maka diperlukan kolimator neutron agar berkas

neutron yang sampai pada cuplikan masih layak.

Untuk menentukan jarak sumber neutron dan

cuplikan sangat ditentukan oleh kemampuan

instrumentasi nuklir koinsiden alfa-gamma yang

mampu mengukur waktu terbang neutron ke

cuplikan seperti diperlihatkan pada Gambar 5.

Dari Gambar 5 dapat disimpulkan bahwa posisi

cuplikan diatas 1 meter karena untuk cuplikan

dibawah 1 meter diperlukan fast nuclear

instrumentation.

PGNAA menggunakan akselerator

generator neutron diperlukan teknik deteksi

neutron dengan teknik asosiasi partikel alfa. Alat

ini digunakan untuk mengurangi cacah latar pada

PGNAA dengan teknik pencacahan koinsidensi

alfa-neutron. Pad a peristiwa reaksi inti

Tabel1. Energi partikel yang dipancarkan
hasil reaksi inti 3H(d,n)4He

E.''' = [(m,m.EJ" cosO+hm.E, cos B+(m. +mJm,Q+(m. -mJEJ"]

(m, +mJ' (2)

Dengan menggunakan Persamaan (1) dan

Persamaan (2) dapat dibuat distribusi sudut

partikel neutron dan alfa hasil reaksi inti

1H3(d,n)2He4untuk berbagai energi datang deutron

pad a 0°, 90 ° dan 180 ° seperti ditunjukkan pada

Tabel1. Korelasi yang ideal antara rekoil neutron

dan alfa adalah saling bertolak belakang. Energi

neutron terbesar untuk reaksi 1H3(d,n)2He4pada

sudut 0° jadi pergerakan partikel alfa pad a

Energi partikel
hasil reaksi

(MeV)

00 900 1800

14,554 14,068 13,599
14,783 14,088 13,432
14,960 14,108 13,304
15,117 14,128 13,203
15,259 14,148 13,117
15,390 14,167 13,042

4,041 3,531 3,086
4,26'1 3,520 2,910
4,436 3,551 2,779
4,587 3,501 2,672
4,723 3,491 2,581
4,848 3,481 2,499

Energi
neutron

penembak
(MeV)

0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300

0,050
0,100
0,150
0,200
0,250
0,300

Partikel
hasil

reaksi

He
dari reaksi

D-T

n
dari reaksi

D-T

1H3(d,n)2He4 arah gerak setiap rekoil neutron

dapat dikorelasikan dengan partikel alfa sehingga

dengan mendeteksi partikel alpha maka dapat

ditentukan energi dan arah rekoil neutron. Secara

matematis dalam sistem laboratori besarnya

energi alfadan neutron sebagai fungsi sudut dan

energi deutron dapat ditentukan menggunakan

hukum kekekalan energi dan momentum

seperti ditunjukkan pad a Persamaan (1) dan

Persamaan (2).

E:" =~m;n.E,t' co9'11+~;n.E, COStp+(m.+m.Im.Q+(m. -mJEJ"]

{m.+mJ' (1)

.11.

Jarnk sumber OCl.ltrol1 ke $~mpellrn)

Gambar 5. pengaruh jarak cuplikan
ter.hadap waktu terbang neutron (TOF-n)

74



Prosiding Seminar Nasional AAN 2010
Serpong, 2-3 November 2010

sudut 180°. Namun tidak mungkin memasang

detektor pada sudut 180° karena detektor akan

ditabarak ion deuterium.

Oleh karena dibuat chamber deteksi

neutron partikel asosiasi alfa yang secara teknis

bisa dikerjakan agar menghasilkan fluks neutron

yang cukup untul< PGNAA. Untuk itu perlu

dikonstruksi chamber asosiasi partikel alfa

menggunakan bahan alumunium seperti

ditunjukkan pada Gambar 6, dimana arah partikel

deutron datang tegak lurus arah rekoil alfa.

Dengan eara demikian persyaratan disain

nomor 5 dipenuhi. Bahan aluminium ini mampu

meneapai kevakuman orde 10-6 mbar.

Dalam mendisain kolimator/perisai

neutron digunakan bahan Fe karena mempunyai

macroscopic removal crossection dan Pb karena

mempunyai koefisien atenuasi gamma yang

besar. Dengan demikian kolimator perisai ini

berfungsi mengarahkan berkas neutron ke

cuplikan disamping berfungsi mengurangi

dampak neutron terhadap detektor Nal(TI)

sekaligus mengurangi eacah sinar gamma dari

kolimotor ke detf~ktor. Bahan Fe diletakkan

dibagian masukan sumber neutron sedangkan

bahan Pb diletakkan dibagian luaran neutron.

Kolimator/perisai neutron ini berbentuk kubus

(40x40x40) cm3 dengan bagian tengah berlubang

konis dengan lubang masukan 6 em sedangkan

lubang luaran 12 em. Secara perhitungan analitik

dimensi ini cukup memadai untuk mereduksi

intensitas neutron dan sinar gamma yang

mengenai detektor sinar gamma Nal(TI). Detektor

sinar gamma ini juga dilindungi oleh perisai Pb

agar cacah latar dapat dikurangi. Disain

kolimator/perisai ini telah memenuhi persyaratan

disain nomor 3 dan nomor 4.
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Gambar 6. Gambar teknis disain chamber partikel
asosiasi alfa

Simulasi Geometri MCNP

Untuk memverifikasi hasil hitungan analitik

pada disain kolimator dilakukan simulasi dengan

MCNP dengan tujuan kolimator yang telah

didesain berfungsi sesuai peruntukannya.

Gambar 7 menunjukkan masukan data

pad a perangkat lunak MCNP dengan

memasukkan syarat-syarat parameter dari

kolimator yang didesain, data-data yang

diperlukan untuk masukan seperti data

cef( card, surface card, jumlah partikel

yang disimulasikan, data dimensilgeometri

sesuai dengan kolimator yang diraneang.

HasH simulasi seperti ditunjukkan pad a

Gambar 8 yang memperlihatkan distribusi

fluks neutron pad a luaran dari kolimator yang

didesain.

Gambar 7. Geometri dari simulasi

kolimator Iperisai PGNAA pada bidang ZX
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1.0 2.0 3.0 4.0 5,0 6.0 7.0 8,0

Enerfl Sioaf famalMeVI

Gambar 10. HasH simulasi MCNP pad a
PGNAA-14 MeV untuk euplikan grafit

6,13 MeV dan unsur Nitrogen yang mempunyai

energi sinar gamma karakteristik 2,31 MeVatau

3,86 MeV. Berdasarkan hasil simulasi pertama

digunakan bahan nitrogliserin yang mempunyai

kandungan oksigen eukup besar sehingga

diharapkan hasil simulasi dapat memberikan

semua unsur C, N, dan O. Diameter euplikan

nitrogliserin r=6 em yang ekuivalen berat euplikan

1,4 kg. Geometeri teknik PGNAA yang

disimulasikan seperti pada Gambar 9. HasH

simulasi dengan jumlah partikel simulasi

nps = 1'109, jarak sumber neutron ke euplikan

x = 1 meter, menunjukkan kebolehjadian perdetik

unsur Karbon pada energi 4,43 MeV adalah orde

5x1 0-8seperti ditunjukkan pad a Gambar 10.

~- --.---.-' -_.~- --.-.- - - -- -- -- --

~20E+07 f'------------------------------,---
100E+07 ----~-~~ -----

12:00E+06 / .______----,. ----_

~.00E+06 \~./'/~ '" ~--=~__'----
:a.OOE+06 T.,./' /~. '-- ---.'-GI .,./'- - " '. "'--

1i.00E+06 t .....,:-....- ~- _/

~.OOE+OO
u:

123
4 S

Sb.X 6 7 8 9

Gambar 8. Distribusi neutron 14 MeV pada
permukaan luaran kolimator/perisai
PGNAA

Dalam mendisain teknik PGNAA ini

dilakukan seeara simulasi menggunakan

program MCNP untuk memprediksi besarnya

fluks neutron yang diperlukan dan lamanya waktu

peneaeahan euplikan. Mengingat efisiensi

detektor Nal(TI) fungsi energi, dengan makin tinggi

energi gamma makin keeH efisiensi detektor

maka pad a simulasi pertama digunakan ini

euplikan grafit (unsur Karbon) mempunyai energi

sinar gamma karakteristik 4,43 MeV yang

letaknya ditengah-tengah kedua unsur lainnya

yang akan diteliti. Diameter euplikan grafit

r = 5 em yang ekuivalen berat euplikan 1,12 kg.

Unsur lain yang dideteksi adalah Oksigen yang

mempunyai energi sinar gamma karakteristik

~,0E-03

5.0£.03

01\ .~ 4.OE-03

~ 3.0&08

Jj2 2.0E-03fL 1.OE·OS

O.OHOO

--
I

.
, , ,•, \

:-...- ...--- ""

r ••.••• · .•

o

Gambar 9. Geometeri simulasi MCNP
PGNAA-14 MeV
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Gambar 11. Hasil simulasi MCNP pada
PGNAA-14 MeV untuk euplikan
nitrogliserin
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Hasil simulasi cuplikan nitrogliserin seperti

ditunjukkan pada Gambar 11. Ini artinya untuk

fluks neutron akselE~ratorgenerator neutron orde

109 n/cm2.dtk maka untuk mendapatkan

5000 cacah agar menghasilkan ralat relatip

orde 1 % maka diperlukan waktu pencacahan

100 detik.

KESIMPULAN

PGNAA mt3nggunakan akselerator

generator neutron 14 MeV merupakan teknik

yang sangat efektif untuk mendeteksi unsur

unsur ringan yang merupakan komposisi dari

bahan narkoba dan bahan peledak. persyaratan

disain percobaan agar memberikan hasH yang

optimum perlu dipE!rhatikan seperti persyaratan

dari detektor gamma dan alfa yang digunakan

serta sistem kolirnator perisai agar detektor

aman dari efek radiasi neutron cepat.

Disain percobaan PGNAA menggunakan

MCNP sang at membantu dalam rangka

memprediksi distribusi neutron keluar kolimator

dan juga memprecliksi energi sinar gamma dari

unsur yang berada pad a cuplikan. Dua cuplikan

simulasi MCNP rneyakinkan bahwa teknik ini

layak untuk mendeteksi unsur ringan C, N dan

O. Hasil simulasi dengan jumlah partikel

simulasi nps = 2x1 09, jarak sumber neutron ke

cuplikan x = 1 mE!ter, diameter cuplikan grafit

r = 5 cm (ekuivalen berat cuplikan 1,12 kg)

menunjukkan kebolehjadian perdetik unsur

Karbon pad a energi 4,43 MeV adalah

orde 5x10-8. Disimpulkan bahwa untuk

mendapatkan 5000 cacah agar menghasilkan

ralat relatip orde 1 % maka diperlukan waktu

pencacahan 100 detik pada fluks neutron

akselerator generator neutron orde 109 n/cm2.dtk.
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