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ABSTRAK

PENENTUAN ENERGI BERKAS PROTON MENGGUNAKAN METODE AKTIVASI

SUSUNAN FOIL TEMBAGA. Berkas proton yang dipercepat di dalam mesin siklotron dapat
digunakan untuk memproduksi radionuklida yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai
bidang seperti industri, pertanian, dan kesehatan. Penentuan energi berkas proton sangat
penting untuk dilakukan karena dapat mempengaruhi optimasi produksi radionuklida
terutama dalam bidang kesehatan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk
pengukuran energi berkas proton yaitu metode aktivasi susunan foil tembaga mumi. Dalam
eksperimen ini, susunan foil tembaga ditembak dengan energi berkas proton di dalam mesin
siklotron sehingga beberapa foil tembaga akan teraktivasi dan menjadi bahan radioaktif yang
akan menghasilkan radionuklida 65Zn dan 64CU.Hasil eksperimen menunjukan bahwa energi
berkas proton dapat mengaktivasi target sampai kedalaman 0.10 mm. Dengan melihat hasil
perhitungan menggunakan software SRIM-2013, maka besamya energi berkas proton yang
dapat mengaktivasi target Cu sampai kedalaman 0.10 mm yaitu sebesar 6 Me V. Besar
energi ambang (threshold energy) reaksi nuklir antara berkas proton dengan foil tembaga
(reaksi 65Cu(p,nj65Zn) dapat disimulasikan dengan program TAL YS, yaitu sebesar 2.2 MeV.
Energi berkas proton yang terukur yaitu energi aktivasi ditambahkan dengan energi ambang.
Sehingga dapat disimpulkan energi berkas proton yang digunakan dalam eksperimen ini
yaitu sebesar 8.2 MeV. Hasil perhitungan End-Of-Bombardment (EOB) yield secara teori
hanya berbeda sekitar 8% dari hasil eksperimen.

Kala kunei : ellergi protoll, SliSUlUIllfoil, siklotroll, SRIM-20J 3, TAL YS

ABSTRACT

DETERMINATION OF PROTON BEAM ENERGY USING A STACKED COPPER FOIL

ACTIVA TlON METHOD. Proton beams accelerated in a cyclotron can be used to produce
radionuclides applied in various fields such as industry, agriculture, and health.
Determination of proton beam energy is very important to do because it will affect the
optimization of the production of radionuclides, especially in the health field. One of the
methods that can be use for the measurement of proton beam energy is a stacked pure
copper foil activation method. In this experiment, a stack of 12 copper foils was fired with an
unknown proton beam in a cyclotron machine so that some of the copper foil would be
activated and become radioactive material that would produce radionuclides such as 65Zn
and 64CU. The experimental results showed that the energetic proton beams fired into a
target can activate the target to a depth of O. 10 mm. According to the results of calculations
using SRIM-2013 software, the energy of the proton beam which can activate the Cu target
to a depth of 0.10 mm is equal to 6 MeV. The threshold energi 65Cu(p,n)65Zn nuclear reaction
alculated using the TAL YS program is 2.2 MeV. The proton proton beam energy was
measured by adding the activation to the threshold energy. It can be concluded that proton
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beam energy used in this experiment is equal to 8.2 Me V. The calculated End-Of
Bombardment (EOB) yield differs from the experimental result by nearly 8%.

Key words: proton energy, stacked foils, cyclotron, SRIM-2013, TALYS

PENDAHULUAN

emanfaatan radionuklida dalam berbagaiP bidang seperti pertanian, industri [1],
hidrologi, arkeologi maupun kesehatan [2]

terus mengalami peningkatan. Selain diperoleh
dari alam, radionuklida dapat diproduksi melalui
reaksi nuklir dengan memanfaatkan berkas
partikel bermuatan seperti berkas proton yang
ditembakan dengan energi tinggi pada suatu
target di dalam siklotron [3][4]. Siklotron
merupakan jenis akselerator yang mampu
mempercepat partikel bermuatan secara siklik
(melingkar) dalam medan magnet. Salah satu
ion yang dipercepat dalam siklotron yaitu ion
hidrogen negatif yang akan diekstraksikan
dengan menggunakan foil stripper dari bahan
karbon, sehingga elektron dari ion hidrogen
negatif yang dipercepat akan terlepas hingga
terbentuk proton. Oi bidang kesehatan, siklotron
di Indonesia sudah banyak digunakan untuk
produksi radionuklida yang bermanfaat untuk
diagnosa kanker dan kelainan organ tubuh
dengan metode Positron Emisson Tomography
(PET) yang membutuhkan energi proton sekitar
9-18 MeV [5]. Beberapa radionuklida yang dapat
digunakan untuk tujuan PET antara lain
radionuklida F-18 yang dapat diproduksi melalui
180(p,n)18F [6], radionuklida Cu-64 melalui
reaksi nuklir 64Ni(p,n)64Cu [7] dan masih banyak
lagi. Selain itu, siklotron juga digunakan untuk
produksi radionuklida yang bermanfaat untuk
Single Photon Emisson Computed Tomography
(SPECT) yang memerlukan berkas proton
dengan energi yang relatif tinggi jika
dibandingkan dengan energi yang diperlukan
untuk produksi radionuklida PET [8]. Beberapa
radionuklida yang dapat dimanfaatkan untuk
tujuan SPECT antara lain 1-123 yang merupakan
radionuklida pemancar sinar gamma yang dapat
diproduksi melalui reaksi nuklir 123Te(p,n)1231dan
124(p,2n)1231[9].

Besarnya energi berkas proton yang
ditembakan ke dalam target sangat berpengaruh
terhadap optimasi produksi radionuklida
terutama dalam bidang medis. Ada berbagai
metode pengukuran energi berkas proton,
diantaranya metode aktivasi susunan keping,
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metode analisator magnet, metode aktivasi foil
tunggal dan metode pengukuran jejak proton
maksimum. Oalam eksperimen ini, metode yang
digunakan yaitu metode aktivasi susunan foil
tembaga murni. Metode aktivasi susunan keping
memiliki beberapa keuntungan apabila
dibandingkan dengan metode-metode lainnya.
Keuntungan-keuntungan tersebut adalah
parameter yang harus diperhitungkan lebih
sedikit dan hasil yang diperoleh lebih teliti [1].

METODOLOGI

Oalam penelitian ini, program SRIM
2013 digunakan untuk menghitung jangkauan
dan daya henti proton untuk menentukan
besarnya energi berkas proton yang ditembakan
ke dalam target yang berupa susunan foil
tembaga. Untuk perhitungan jangkauan dan
daya henti proton dalam target Cu, berkas
proton disimulasikan sampai dengan energi 15
MeV. Pada simulasi ini, berkas proton
ditembakkan secara tegak lurus terhadap
permukaan bahan target. Oalam eksperimen ini,
target Cu dibuat sebanyak 12 foil dengan
diameter 15,5 mm dan ketebalan masing
masing foil sebesar 0,02 mm. Foil-foil tembaga
ini selanjutnya diiradiasi menggunakan berkas
proton yang dipercepat dalam siklotron Eclipse
milik Rumah Sakit Kanker Oharmais, Jakarta.

Proses iradiasi ini menggunakan
window dan degrader AI setebal 0,15 mm.
Berkas arus berkas yang digunakan untuk
iradiasi target Cu yaitu sebesar 20 I-IA dan lama
aktivasinya sekitar 1 menit (0,017 jam).
Sehingga dosis iradiasi berkas proton yar:1g
digunakan dalam percobaan ini yaitu sebesar
0,34 I-IAjam. Oalam eksperimen ini, sistem
pengukuran energi berkas proton dilakukan
dengan mengukur total foil yang teraktivasi
aktivitas yang terbentuk akibat reaksi nuklir
antara berkas proton dengan foil tembaga
(reaksi 65Cu(p,n)65Zn) yang akan dicacah
dengan menggunakan detektor Nal(TI) yang
dihubungkan dengan portable Multi Channel
Analyzer (MCA). Oengan mengukur aktivitas
radionuklida 65Zn pad a beberapa ketebalan
susunan foil maka dapat diketahui kedalaman
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berkas proton yang dapat mengaktivasi foil-foil
tembaga tersebut. Oalam eksperimen ini, hasil
radioaktivitas pada saat akhir penembakan (the
end-of bombardment yield, biasa disingkat EOB
yield, Y) dapat dihitung dengan menggunakan
formula [10].

Y=¢(I_e-;J)N4 Er[ o-(E) }'E (1)

M I d(E)E, _

P dx
dengan
Y adalah aktivasi 65Znyang dihasilkan (Bq)
¢ adalah jumlah partikel proton tiap satuan

waktu (proton/detik)
,.\ adalah konstanta peluruhan radionuklida

(per detik)
t adalah waktu iradiasi (detik)
NA adalah bilangan Avogadro
p adalah densitas bahan (kg/m3)
M adalah nom or massa bahan target
E; adalah energi awal proton (MeV)
Eth adalah energi am bang (MeV)
a(E) adalah tam pang lintang reaksi nuklir pada

energi E
d(E)

dx adalah stopping power partikel penembak
dalam material target

Aktivitas peluruhan radioaktif dapat dihitung
dengan formula [6]

(2)

dengan
At adalah aktivitas peluruhan pad a saat t (Bq)
Ao adalah aktivitas pada saat t =0 (Bq)
,.\ adalah konstanta peluruhan radionuklida

(per detik)
adalah waktu peluruhan (detik)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pad a eksperimen ini, berkas energi
proton dipercepat dan ditembakan kedalam
target sehingga akan terjadi reaksi nuklir dalam
target yang dilaluinya. Berdasarkan hasil
perhitungan menggunakan software SRIM-2013.
jangkauan proton dipengaruhi oleh energi
proton. Semakin besar energi proton yang
ditembakan kedalam target maka akan semakin
jauh jangkauannya dalam menembus target.
Oengan menggunakan energi yang tinggi proton
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yang mengalami tumbukan dengan elektron dan
atom· materi akan lebih mudah menembus
target, yang pad a akhirnya jangkauannya akan
lebih jauh. Pengaruh energi proton terhadap
jangkauan proton dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel1. Jangkauan proton dalam target Cu

Materi DensitasNomorEnergiRp

(g/cm3)

atomProton(!.1m)
(MeV) 6.0

104
7.0

134

Cu

8,92029
8.0

167
9.0

203
10.0

243
11.0

285

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan
software SRIM-2013, daya henti proton
dipengaruhi oleh besarnya energi proton.
Semakin besar energi proton maka semakin
kedl daya henti terhadap proton dalam
menembus materi. Pengaruh energi proton
terhadap daya henti dapat dilihat pad a Gb. 1.

15.0- \Y = 0.1296x2 - 2.307x+ 12.821.

'"
E

~ 10.0

~ R'00.9477

..:.: ~QJ

5.0
:2: ~ ...~ .....•VI 0.00

51015

Energi (MeV)

Gambar 1. Pengaruh energi proton terhadap daya
henti dalam target Cu dihitung menggunakan program

SRIM-2013

Pada umumnya energi berkas proton
dengan energi tinggi (Iebih dari 5 MeV) mampu
mengaktivasi bahan yang dilaluinya sehingga
bahan tersebut menjadi radioaktif. Oalam
eksperimen ini, ketika target Cu ditembak
dengan energi berkas proton maka akan terjadi
reaksi nuklir sebagai berikut:

65CU+ 1p -'65Zn + 1n
Spektrum yang dihasilkan radionuklida 65Zn
dapat dilihat pada Gb. 2 yang menunjukan emisi
2 foton gamma yaitu pad a energi 0.511 MeV
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Gambar 3. Spektrum radionuklida 65Zndan 64CUpada
setiap ketebalan target Cu

dengan positron (anti elektron) disebut Anhilasi.
Pengukuran aktivitas 65Zn diperoleh dari
perbandingan dengan isotop standar yang
aktivitasnya sudah diketahui. Isotop standar
yang digunakan yaitu Cs-137 yang memiliki
aktivitas sebesar 1.917 jJCi. Hasil pengukuran
aktivitas 65Zn pada setiap ketebalan target Cu
dapat dilihat pad a Gb. 3 antara lain sebagai
berikut:

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa
energi berkas yang ditembakan kedalam target
hanya dapat mengaktivasi target Cu sampai
kedalaman 0,10 mm. Dengan melihat hasil
perhitungan menggunakan software SRIM-2013,
maka besarnya energi berkas proton yang dapat
mengaktivasi target Cu sampai kedalaman
0,10 mm yaitu sebesar 6 MeV. Kemudian energi
berkas proton tersebut ditambahkan dengan
energi am bang (threshold energy) Cu sebesar
2,2 MeV karena besar kemungkinan energi
berkas proton masih dapat menembus target Cu
tapi tidak bisa mengaktivasi target kerena sudah
melewati batas energi am bang (threshold
energy) target Cu. Maka dapat disumpulkan
bahwa besarnya energi berkas proton yang
diterukur dalam eksperimen yaitu sebesar
8,2 MeV.

Besarnya nilai EOB yield yang
didapatkan berdasarkan perhitungan secara
teori yaitu sebesar 163600,9 Bq sedangkan
hasil perhitungan secara eksperimen didapatkan
nilai EOB yield sebesar 150319,6 Bq.
Perbandingan hasil perhitungan EOB yield
secara teori dengan eksperimen memiliki
perbedaan yang tidak lebih dari 10%. Ketepatan
dalam penentuan ketebalan target sebelum
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(1,115MeV) ~·-O.IOmm

1.41.2

--0,02 mm
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Gambar 2. Spektrum 65Zn dan 64CUyang tercacah
oleh detektor Nal(TI)

yang berasal dari produksi pasangan dan energi
1.115 MeV yang berasal dari efek fotolistrik.

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa
spektrum radionuklida 65Zn yang berasal dari
efek fotolistrik mempunyai energi gamma 1.115
MeV. Selain itu, radionuklida 65Zn juga akan
menghasilkan energi 0.511 MeV yang berasal
dari efek produksi pasangan yaitu ketika foton
yang energinya lebih besar dari 1,02 MeV
menembus materi dan mendekati inti atom

karena pengaruh medan listrik yang kuat dari inti
atom. Foton tersebut akan hilang dan sebagai
gantinya terbentuk dua partikel yaitu elektron
dan positron. Positron merupakan partikel yang
tidak stabil dan memiliki umur yang sangat
pendek, dan segera berinteraksi dengan
elektron disekitarnya sehingga interaksi tersebut
menghasilkan dua radiasi gelombang
elektromagnetik dengan arah berlawanan yang
masing-masing berenergi sebesar 0.511 MeV.

Disamping itu, ketika proton
ditembakan kedalam target Cu akan
menghasilkan partikel neutron sekunder.
Partikel neutron ini akan menyebabkan reaksi
inti baru yaitu 65Cu(n,2n)64Cu. Sifat radionuklida
64CU dapat memancarkan positron p- (38%),

p+ (19%) dan tangkapan elektron (43%).
Sehingga, ketika radionuklida 64CUdicacah oleh
detektor Nal(TI) maka akan terjadi interaksi
antara positron dengan elektron yang
menyebabkan energi geraknya dapat berkurang
hingga habis dan keduanya memungkinkan
dapat saling berhambur atau saling
memusnahkan sehingga akan menghasilkan
sepasang foton sinar gamma dengan energi
0,511 MeV. Peristiwa bergabungnya elektron
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iradiasi merupakan hal yang sangat penting
untuk optimasi EOB yield radionuklida yang
dihasilkan. Dalam eksperimen ini, ketebalan
target lebih tipis daripada target yang
seharusnya. Akibatnya hasH EOB yield
radionuklida tersebut lebih kedl daripada hasil
perhitungan teoritis.

KESIMPULAN

Dalam eksperimen ini, penentuan energi
berkas proton dilakukan setelah proton
dipercepat dengan pemercepat. Metode yang
digunakan dalam eksperimen ini yaitu metode
aktivasi susunan foil tembaga. Dosis iradiasi
berkas proton yang digunakan dalam percobaan
ini yaitu sebesar 0,34 ~Ajam. Hasil eksperimen
menunjukan bahwa energi berkas proton dapat
mengaktivasi target sampai kedalaman
0.10 mm. Dengan melihat hasil perhitungan
menggunakan software SRIM-2013, maka
besarnya energi berkas proton yang dapat
mengaktivasi target Cu sampai kedalaman
0.10 mm yaitu sebesar 6 MeV. Besar energi
ambang (threshold energy) reaksi nuklir antara
berkas proton dengan foil tembaga (reaksi
65Cu(p,n)65Zn) dapat disimulasikan dengan
program TALYS, yaitu sebesar 2.2 MeV. Energi
berkas proton yang terukur yaitu energi aktivasi
ditambahkan dengan energi ambang. Sehingga
dapat disimpulkan energi berkas proton yang
digunakan dalam eksperimen ini yaitu sebesar
8.2 MeV. Hasil perhitungan End-Of
Bombardment (EOB) yield secara teori hanya
berbeda sekitar 8% dari hasHeksperimen.
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