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ABSTRAK

RANCANGAN PEMEGANG TARGET PADA T UNTUK PRODUKSI RADIONUKLIDA
Tc-99m BERBASIS SIKL0 TRON. Jumlah sediaan radionuklida Tc-99m untuk kedokteran
nuklir yang diproduksi dengan reaktor belakangan ini telah menjadi masalah yang serius.
Oleh karena itu, siklotron sebagai pemercepat berkas proton dapat menjadi salah satu alat
untuk tujuan produksi radionuklida tersebut. Oi Indonesia, produksi radionuklida Tc-99m
berbasis siklotron belum pernah dilakukan sehingga perlu dikembangkan teknologi tersebut.
Untuk tujuan tersebut maka dibuatlah rancangan pemegang target padat yang akan
digunakan untuk melakukan iradiasi molibdenum diperkaya (Mo-100) baik dalam bentuk
oksida eOOMo03) maupun bentuk yang lain seperti looM02C. Iradiasi target akan dilakukan
menggunakan siklotron eclipse yang ada di Rumah Sakit Kanker Oharmais, memanfaatkan
salah satu port pada carousel target. Rancangan yang dibuat terdiri dari selongsong dan
penariknya, pengait, pemegang target dan penutupnya, pengatur volume ruang target. Alat
pemegang target dapat digunakan untuk mengiradiasi target dengan ketebalan sampai
5 mm dan residu terbesar yang dihasilkan adalah Si-27 yang mempunyai umur paruh hanya
4,16 detik sehingga alat dapat digunakan berulang dengan aman. Rancangan alat
pemegang target tidak memerlukan sistem pendingin khusus karena panas yang dihasilkan
dari proses iradiasi masih jauh dibawah titik cair dari bahan yang digunakan.

Kata kunci : rallcallgall sistem target, tekllisillm-99m (Tc-:-99m), siklotroll

ABSTRACT

SOLID TARGET HOLDERS DESIGN FOR PRODUCTION OF CYCLOTRON-BASED
Tc-99m RADIONUCLIDE. The amount of Tc-99m radionuclide for nuclear medicine
produced by the reactor has recently become a serious problem. Therefore, cyclotron as a
proton beam accelerator can be one of the machines for radionuclide production purposes.
In Indonesia, production of cyclotron based Tc-99m radionuclide has not been done so that
this technology needs to be developed. For this purpose, a solid target system has been
designed and is expected to be used in irradiation of enriched molybdenum (Mo-100) in the
form of oxide eOOMo03) or looM02C. Irradiation of the target will be carried out using the
eclipse cyclotron in Oharmais Cancer Hospital, in one of the ports at the carousel target. The
design consists of a sleeve and puller, hooker, target holder and the lid, as well as the target
volume controller. The target holder can be used for a target thickness up to 5 mm. The most
significant radioactive residue resulting from the system is expected to be Si-27 which has a
half-life of 4.16 seconds only; thus the target system is safe for routine irradiation. The
design of the target holder requires no special cooling system for the heat generated from
the irradiation process since it is far below the melting point of the materials used.

Key words: target system desigll, techlletillm-99m (Tc-99m), cyclotroll
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PENDAHULUAN

elangkaan radionuklida teknisium-99m

K (Tc-99m) yang diproduksi dengan reaktornuklir belakangan ini telah menjadi
masalah yang serius dalam sediaan
radionuklida Tc-99m untuk kedokteran nuklir

[1,2,3]. Oleh karena itu, siklotron sebagai
pemercepat berkas proton dapat menjadi salah
satu alat untuk tujuan produksi radionuklida
terse but. Saat ini produksi radionuklida
teknisium-99m (Tc-99m) berbasis siklotron
masih dalam tahap penelitian untuk optimasi
parameter iradiasi agar hasil aktivasinya tinggi
dan bernilai ekonomis. Produksi Tc-99m dapat
dilakukan dengan mengiradiasi target
molibdenum diperkaya (Mo-100) baik dalam
bentuk oksida (100Mo03) maupun bentuk yang
lain seperti 1ooMo2C [4]. Radionuklida Tc-99m
dapat diproduksi melalui reaksi nuklir
100Mo(p,2n)99mTc.

Di Indonesia, produksi radionuklida
Tc-99m berbasis siklotron belum pernah
dilakukan sehingga perlu dikembangkan
teknologi tersebut untuk mengejar
ketertinggalan peneliti di tanah air terhadap
peneliti di luar negeri. Rencana kedepan untuk
produksi Tc-99m akan dilakukan di Rumah Sa kit
Kanker Dharmais Jakarta dengan menggunakan
siklotron yang mempercepat berkas proton
dengan energi tetap 11 MeV. Selama ini,
siklotron tersebut baru digunakan untuk produksi
radionuklida F-18 yang digunakan untuk
penandaan radiofarmaka 18FDG. Sistem target
cair yang ada telah dianalisis dari segi
radionuklida residu yang terbentuk di dalam
sistem target siklotron terse but [5]. Selain itu,
radionuklida residu yang terbentuk di tembok
sekitar ruang siklotron juga telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya [5,6].

Rancangan, fabrikasi dan ujicoba sistem
target padat untuk produksi radionuklida Tc-99m
dengan menggunakan siklotron belum pernah
dilakukan. Oleh karena itu, langkah awal untuk
terwujudnya produksi radionuklida Tc-99m ini
akan dilakukan perancangan sebuah alat
pemegang target padat dengan memperhatikan
dimensi tempat iradiasi dan aspek parameter
iradiasi serta kemungkinan radionuklida residu
yang terbentuk.

Pada makalah In! akan diuraikan

mengenai rancangan pemegang target padat
yang akan digunakan untuk produksi
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radionuklida Tc-99m berbasis siklotron. Untuk
membantu dalam pembuatan rancangan sistem
target padat tersebut dilakukan perhitungan
jangkauan proton di dalam bahan berbasis Mo
menggunakan program SRIM 2013.

Rancangan pemegang target padat
akan dibuat dengan mengacu pada fasilitas
iradiasi di siklotron Eclipse yang ada di Rumah
Sa kit Kangker Dharmais. Pada siklotron Eclipse
selain terdapat port yang dapat digunakan untuk
melakukan iradiasi juga tersedia port yang
digunakan untuk mendeteksi kelurusan arus
berkas proton yang dipercepat. Pada port inilah
rencananya akan dilakukan iradiasi target padat
molibdenum diperkaya (Mo-100).

METODOLOGI

Dalam membuat rancangan fasilitas
tambahan untuk iradiasi target padat, diperlukan
beberapa data antara lain data diameter window
tempat keluarnya berkas proton, energi proton
yang digunakan untuk mengiradiasi target dan
ukuran port yang terdapat pada carousel target.
Dari hasil pengukuran, diameter window pada
siklotron Eclipse adalah 10 mm dan bentuk port
pada carousel target berupa tabung dengan
ukuran diameter luar bagian depan 26,73 mm,
diameter luar bagian belakang 25,15 mm dan
diameter dalamnya adalah 20,6 mm dengan
kedalaman tabung 100 mm. Pad a saat
dilakukan perawatan, tabung ini dapat dilepas
dan kemudian dapat dipasang kembali.
Sedangkan energi proton yang digunakan
siklotron Eclipse sebesar 11 MeV.

Untuk mengetahui jangkauan proton di
dalam target Mo, terutama Mo diperkaya COOMo)
dan Mo' oksida COOMo03) perlu dilakukan
perhitungan secara teori dengan menggunakan
program SRIM. Hal ini bertujuan untuk
mengetahui tebal target yang harus disiapkan
dan juga sebagai dasar untuk menentukan
kedalaman ruang target yang harus dibuat.
Dalam simulasi menggunakan program SRIM
2013 [7], sebanyak 99.000 proton ditembakkan
secara tegak lurus terhadap bahan target
berbasis Mo. Energi proton yang disimulasikan
adalah 11 MeV, yaitu disesuaikan dengan
energi proton yang dikeluarkan dari siklotron
yang ada di Rumah Sakit Kangker Dharmais.
Dari hasil perhitungan menggunakan program
SRIM diperoleh bahwa untuk Mo diperkaya
(1ooMo) kedalaman yang dapat dicapai oleh
proton adalah 0.295 mm, sedangkan untuk Mo
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oksida COOM003) kedalaman yang dapat dicapai
oleh proton adalah 0.663 mm.

Dari data-data yang diperoleh diatas
maka rancangan yang akan dibuat meliputi:
ukuran dan bentuk target, selongsong dudukan
pemegang target dan penariknya serta
pemegang target. Konstruksi dari target,
selongsong dan pemegang target dapat dilihat
pada gambar di bawah.

~~<..."\\\'..::<...<..::...«.JJ(*= Berkas Proton••
Gambar 1. Rancangan konstruksi target, selongsong
dan pemegang target pada salah satu port carousel
target. Oimensi/ukuran desain masing-masing
komponen tersebut diberikan pada Gambar 2 sampai
Gambar 4.

window, hal ini berguna untuk mengantisipasi
pelebaran sudut laju proton di udara. Diameter
target dibuat 14 mm bertujuan untuk mengoreksi
sudut pancaran tersebut karena dalam
kenyataannya posisi target saat dilakukan
iradiasi tidak dapat berhimpit dengan window.

Bentuk dan Ukuran Selongsong
Selongsong diperlukan untuk

menggantikan tabung port yang ada pada
carousel target [8]. Karena bentuk tabung yang
salah satu ujungnya tertutup akan mengurangi
energi proton [9] yang mengenai target dan juga
memperpanjang jarak antara window dengan
target. Dengan menggunakan bentuk
selongsong (Gambar 3. A-A), maka kedua
masalah tersebut dapat dikurangi.

Untuk memudahkan pada saat
melakukan perawatan carousel target, terutama
perawatan saluran pendingin di belakang
selongsong [10] maka dirancang pula alat
penariknya. Alat ini terdiri dari penarik
selongsong (Gambar 3. B-B)., pengait (Gambar
3. C) serta baut penutup (Gambar 3. D). Lubang
sepanjang 85 mm dengan diameter 5 mm pada
penarik selongsong berfungsi untuk menyimpan
pengait, baut berfungsi untuk menutup lubang
agar pengait tidak jatuh sehingga mudah dalam
penyimpanannya.

A

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Ukuran Target
Karena window pada siklotron Eclipse

berbentuk lingkaran maka bentuk target yang
akan dibuat adalah disk.

25.15 22.77

20.6 !+-+-H235 90.0311.3 .

A-A SKALA 1: 2

-&--cb-
Skala = 1 : 1

Gambar 2. Ukuran disk target

~~.-.-.-.-~~.-.-.~.~~-O
30 24

c SKALA = 1 : 2

.-(}:-:-:-: -)--
Ulir M-6 xO.1x 20

D SKALA = 1 : 2

Penempatan target pada saat dilakukan iradiasi
akan diletakkan sedekat mungkin dengan
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Gambar 3. Sistem target untuk produksi Tc-99m yang
terdiri dari: Selongsong (A-A), Penarik Selongsong
(B-B), Pengait (C), Baut Penutup (0)
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Gambar 4. Oesain alat penarik target yang terdiri dari:
Pemegang Target (E-E), Pengatur Volume Ruang
Target (F-F), Baut Pengatur (G), dan Penutup Target
(H-H)

Bahan yang direncanakan untuk digunakan
dalam membuat pemegang target ini adalah
bahan Alumunium 6061. Unsur-unsur yang
membentuk bahan ini adalah Silicon dengan
kandungan minimum 0.4 wt.%, maximum
0.8 wt.% , Iron no minimum, maximum 0.7 wt.%,
Copper minimum 0.15 wt.%, maximum 0.4 wt.%,

Bentuk dan Ukuran Pemegang Target
Bentuk pemegang target mengikuti

bentuk dari selongsong (Gambar 4. E-E ) karena
saat iradiasi, selongsong akan berfungsi
sebagai dudukan pemegang target. Ukuran
diameter luar pemegang target akan mengikuti
ukuran diameter dalam dari selongsong.
Kedalaman tempat target dibuat 7 mm agar
fungsi pemegang target dapat digunakan untuk
melakukan iradiasi radionuklida selain Mo yang
mempunyai jangkauan proton lebih dalam.
Ketebalan target yang dapat diiradiasi antara
0,05 mm sampai 5 mm. Pengaturan volume
ruang target dilakukan melalui pengatur volume
ruang target (gambar 4. F-F) dengan memutar
baut pengatur (gambar 4. G) searah jarum jam.
Fungsi dari penutup target (gambar 4. H-H)
adalah untuk memegang target agar tidak jatuh
saat diiradiasi.

87.62

E-E

F-F

- -8:-:-: ':...::.= ;:-:-:.:;:.~.
Ulir M-6 xO.1x 50

G SKALA = 1 : 2

11

SKALA = 1 : 2

SKALA = 1 : 2

20~()"~311.5

H - H SKALA = 1 : 2

Manganese no minimum, maximum 0.15 wt.%,
Magnesium minimum 0.8 wt.%, maximum
1.2 wt.%, Chromium minimum 0.04 wt.%,
maximum 0.35 wt.%, Zinc no minimum,
maximum 0.25 wt.%, Titanium no minimum,
maximum 0.15 wt.%, dan elemen lain tidak
sampai 0.05 wt.%, sedangkan kandungan
Alumuniumnya sendiri antara 95.85 wt.%
sampai 98.56 wt.%. [11]

Dengan komposisi Alumunium 6061
seperti di atas maka beberapa keuntungan yang
didapat adalah:
(1) Alumunium 6061 mempunyai beberapa sifat

antara lain mempunyai kekuatan tinggi,
ketangguhan yang baik, permukaannya
dapat difinishing dengan baik, ketahanan
korosi yang sangat baik untuk kondisi
atmosfer, tahan terhadap panas (titik cair
Aluminium sebesar 660°C), bahan relatif
ringan (berat jenis Aluminium 2,7 gr/mm2),
relatif mudah untuk dibentuk.

(2) Bahan Alumunium 6061 banyak tersedia di
pasaran domestik/lokal dan harganya relative
murah.

(3) Tidak menimbulkan banyak residu radioaktif
ketika bahan tersebut teriradiasi berkas
proton.

(4) Jika bahan AI 6061 teraktivasi oleh berkas
proton, maka akan dihasilkan Si-27 dengan
umur paruh yang pendek, yaitu sekitar
4,16 detik, sehingga hal ini akan relatif aman
dari segi proteksi radiasi [12].

(5) Unsur lain dalam AI 6061 kemungkinan juga
akan teraktivasi berkas proton, namun
karena komposisinya sangat kecil, maka
hasil residu radionuklidanya juga kecil dan
dapat diabaikan dari segi keselamatan
radiasi.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam
membuat rancangan pemegang target adalah
besarnya panas yang akan ditimbulkan akibat
iradiasi yang dilakukan. Dengan mengacu pada
penelitian sebelumnya mengenai perhitungan
panas yang ditimbulkan pada target chamber
cair yang menggunakan bahan alumunium yang
sama diperoleh panas yang dihasilkan pada
target chamber setelah diiradiasi dengan arus
berkas 30 uA dengan energi proton 10 Mev
adalah 135 DC dan bila energi proton dinaikkan
menjadi 15 Mev maka akan dihasilkan panas
sebesar 150 DC [13]. Dengan demikian bila
energi proton yang digunakan untuk iradiasi
sebesar 11 Mev maka panas yang akan
ditimbulkan kurang lebih sebesar 140 DC. Dari
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data-data ini maka apabila sasaran yang akan
diiradiasi berupa target padat dan panas yang
dihasilkan dari proses iradiasi masih jauh dari
titik cair alumunium 6061 maka alat pemegang
target padat yang dirancang tidak memerlukan
sistem pendinginan khusus. Dari kajian di atas
maka hasil rancangan alat pemegang target
pad at dapat dilanjutkan ke tahap fabrikasi.

KESIMPULAN

Telah dibuat desain sistem target untuk
produksi radionuklida Tc-99m berbasis siklotron.
Desain tersebut berdasarkan ketersediaan

siklotron dan port target di Rumah Sa kit Kanker
Dharmais, Jakarta. Berdasarkan hasil
rancangan dan perhitungan yang dilakukan,
maka diperoleh kesimpulan bahwa desain
sistem target untuk produksi Tc-99m tersebut
memiliki kelebihan, antara lain:

(a) Alat pemegang target dapat digunakan
untuk mengiradiasi target dengan
ketebalan sampai 5 mm dan residu
terbesar yang dihasilkan adalah Si-27
yang mempunyai umur paruh hanya
4,16 detik sehingga alat ini dapat
digunakan secara berulang dengan
aman.

(b) Rancangan alat pemegang target tidak
memerlukan sistem pendingin khusus
karena panas yang dihasilkan dari
proses iradiasi masih jauh dibawah titik
cair/lebur bahan yang digunakan.
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