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ABSTRAK

PENENTUAN KONSENTRASI GAS ARGON-41 DALAM RUANG SIKLOTRON 13 MeV
DENGAN METODE MONTE CARLO. Neutron yang dihasilkan dari tumbukan proton
dengan target di dalam siklotron akan berinteraksi dengan udara di dalam ruang siklotron.
Gas Argon-40 yang terkandung di dalam udara teraktivasi menghasilkan Argon-41 yang
meluruh dengan memancarkan radiasi gamma. Radiasi gamma yang dihasilkan
meningkatkan terimaan dosis bagi pekerja radiasi. Konsentrasi Argon-41 bergantung pada
spektrum neutron dan geometri perala tan siklotron. Dalam penelitian ini konsentrasi gas
Argon-41 yang terbentuk disimulasikan menggunakan metode Monte Carlo dengan program
komputer PHITS. Berdasarkan simulasi diperoleh konsentrasi gas Argon-41 jenuh di dalam
ruang siklotron 13 Me V adalah 66 ± 3 Bq/m3 per VA. Pada pengoperasian singkat siklotron
dengan arus berkas proton 50 VA dihasilkan Argon-41 sebesar 1050 ± 50 Bq/m3 per jam.
Oleh karena itu diperlukan ventilasi dengan laju 5,4 m3 per jam untuk mengurangi Argon-41
hingga konsentrasinya dibawah 200 Bq/m3.

Kata kllnci : Argon-41, siklotron, Monte Carlo

ABSTRACT

DETERMINATION OF ARGON-41 GAS CONCENTRATION IN THE 13 MeV
CYCLOTRON ROOM USING MONTE CARLO METHOD. Neutrons are generated
from collisions of protons with a target in the cyclotron will interact with the air in the cyclotron
room. Argon-40 gas contained in air activated to produce argon-41 that decays by emitting
gamma radiation. The resulting gamma radiation increases over of the dose for radiation
workers~ The Argon-41 concentration depends on the neutron spectrum and geometry of
cyclotron equipment. In this study, the concentration of Argon-41 which is formed simulated
using Monte Carlo method and a computer program PIHTS. Based on the simulation shown
that saturated concentrations of argon-41 in the 13 MeV cyclotron room is 66 ± 3 Bq/m3 per
uA. In brief operation of the cyclotron with a current proton beam of 50 uA, generated 1050 ±
50 Bq/m3 per hour of Argon-41. It is therefore necessary ventilation at a rate of 5.4 m3 per
hour to reduce the argon-41 to concentrations below 200 Bq/m3.
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PENDAHULUAN

dengan N adalah jumlah atom Argon-40 di
udara (25x1022 atom/m3), ¢th adalah fluks
neutron termal, a adalah tam pang lintang
tangkapan neutron (0,630 barn atau 6,3x10-25
cm2), 'A adalah konstanta peluruhan Argon-41
(0,38 per jam), V adalah volume udara di ruang
siklotron, Tb adalah lama waktu iradiasi, dan n
adalah laju ventilasi (m3 per jam). Setelah
diketahui nilai fluks neutron termal di ruang
siklotron maka dengan persamaan 1 konsentrasi
Argon-41 secara mudah dapat dihitung.

T elah dilakukan penelitian penentuan fluks
dan distribusi neutron siklotron 13 MeV
dan desain perisai radiasi untuk siklotron
DECY13[1]. Dengan mengambil pilihan

desain perisai yang tipe ruang, memungkinkan
terbentuknya radionuklida hasil aktivasi neutron
dengan udara di dalam ruangan siklotron.

Proton dengan energi 13 MeV
menumbuk target air H2180 maka akan
dihasilkan sejumlah besar neutron. Neutron
kemudian berinteraksi dengan atom-atom dalam
material komponen siklotron menghasilkan sinar
gamma langsung maupun tidak langsung yaitu
dari inti atom yang teraktivasP. Interaksi neutron
dengan udara di ruang siklotron akan
menghasilkan sejumlah radionuklida hasil
aktivasi. Salah satu radionuklida hasil aktivasi
udara yang perlu diperhatikan adalah Argon-41.
Radionuklida Argon-41 merupakan pemancar
beta dengan energi maksimum 1198 keV dan
pemancar gamma energi 1294 keV dengan
waktu paruh 109,3 menit. Energi gamma yang
tinggi dan waktu paruh yang cukup lama
menjadikan Argon-41 dapat memberikan
kontribusi peningkatan cukup signifikan paparan
radiasi gamma di ruang siklotron.

Konsentrasi Argon-41 yang terbentuk di
dalam ruang siklotron bergantung kepada fluks
neutron termal dan komposisi gas Argon-40
dalam udara. Karena komposisi gas Argon-40
dalam udara dianggap tetap atau sama maka
faktor yang paling menentukan konsentrasi
Argon-41 adalah fluks neutron termal di dalam
ruang siklotron.

Untuk memprediksi konsentrasi Argon- ..
41 yang terbentuk di ruang siklotron umumnya
menggunakan persamaan aktivasi neutron[2];

A = N <Pth G exp(l->-.Tb)
n 'Y'.

(1 )

Namun demikian, bahwa fluks neutron
di dalam ruang siklotron tidak mungkin
homogen. Faktor serapan dan hamburan oleh
badan siklotron dan dinding perisai serta faktor
jarak dari target menyebabkan fluks dan
distribusi energi neutron di tiap posisi di ruang
siklotron berbeda-beda. Oleh karena itu

konsentrasi Argon-41 di tiap posisi di dalam
ruang siklotron juga akan berbeda-beda. Inilah
pentingnya perhitungan menggunakan simulasi
Monte Carlo karena fluks dan distribusi energi
neutron di tiap posisi dapat ditentukan. Oleh
karena itu konsentrasi Argon-41 yang terbentuk
di dalam udara ruang siklotron dapat diprediksi
secara lebih tepat.

Interaksi proton dengan target
menghasilkan neutron dengan nilai fluks dan
distribusi energi di dalam ruang siklotron telah
dihitung menggunakan metode Monte Carlo
dengan program komputer MCNPX[1]. Interaksi
selanjutnya yaitu antara neutron dengan Argon
40 menghasilkan Argon-41 dihitung
menggunakan Monte Carlo. Oleh karena itu
penentuan konsentrasi gas Argon-41 dalam
penelitin ini dilakukan dengan metode Monte
Carlo menggunakan program komputer PHITS.

Particle and heavy ion transport code
system (PHITS) adalah salah satu program
komputer berbasis Monte Carlo. Program ini
dikembangkan oleh Japan Atomic Energy
Agency (JAEA). PHITS memiliki kemampuan
yang baik untuk simulasi interaksi dari beragam
partikel dengan beragam material dalam rentang
energi yang luas[3,4].

METODOLOGI

Perhitungan konsentrasi Argon-41 di
dalam udara ruangan siklotron dilakukan
dengan dua tahapan yaitu pertama adalah
simulasi interaksi proton dengan target untuk
menghasilkan spektrum neutron di ruang
siklotron, dan kedua adalah simulasi interaksi
neutron dengan udara ruangan menghasilkan
Argon-41 .

Spektrum neutron
Untuk mendapatkan spektrum neutron

di ruang siklotron maka dilakukan simulasi
interaksi proton 13 MeV dengan target H2180
Geometri DECY -13. Spektrum neutron di
ruangan berbeda di setiap posisi ruang karena
akibat jarak, ham buran, serapan neutron oleh
siklotron dan dinding perisai. Distribusi spektrum
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di ruang siklotron ditentukan menggunakan
program PHITS.

Gambar 1. Desain ruang siklotron DECY -13[1]

Volume ruang siklotron 3xSxS,S m3
sehingga volume udara adalah volume ruang
dikurangi dengan volume siklotron. Distribusi
spektrum neutron di dalam ruang siklotron
memberikan jumlah Argon-40 yang teraktivasi
bisa berbeda-beda meski tidak besar.

Aktivasi Argon-40
Simulasi kedua adalah interaksi neutron

dengan distribusi spektrum energi sebagai
fungsi posisi ruang dengan gas Argon-40 yang
terkandung di dalam udara. Simulasi reaksi
tangkapan neutron 4°Ar(n,y)41Armenggunakan
PHITS menghasilkan konsentrasi Agron-41 per
satuan volume udara di ruang siklotron. Secara
alami kandungan Argon-40 di udara adalah
0,93%. Udara dengan densitas 0,0012 g/cm3
memiliki komposisi' atom sebagaimana
diperlihatkan pada Tabel1.

Tabel1. Komposisi udara[5]

No. Atom IDFraksi atom

1.

C6000 0,000150
2.

N7014 0,784431
3.

080160,210748
4.

Ar180000,004671
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Gambar 2. Tampang lintang reaksi 40Ar(n,y)41Ar[2]

Pada Gambar 2 diperlihatkan tampang
lintang Argon-40 terhadap reaksi tangkapan
neutron menurut data ENDF/B-VII.O. Tampang
lintang tangkapan neutron Argon-40 adalah 630
milibarn untuk neutron termal kemudian turun
secara tajam ke orde mikro barn untuk energi
yang lebih tinggi. Dalam rentang energi 10 keV
hingga 1,S MeV nilai tampang lintang memiliki
pola resonansi yang kompleks. Oleh karena itu
konsentrasi Argon-41 yang terbentuk tidak
hanya dari interaksi dengan neutron termal
tetapi juga dengan neutron cepat energi 10 keV
hingga 1,SMeV.

Simulasi PHITS akan menghasilkan
data fluks dan distribusi energi neutron di ruang
siklotron. Data fluks dan energi neutron tersebut
dengan DCHAIN-SP dikonversi menjadi data
aktivitas radionuklida hasH aktivasi neutron
dengan nuklida penyusun udara. Program
DCHAIN-SP tersebut sudah ada di dalam paket
program PHITS sehingga pengoperasiannya
menjadi lebih mudah[3].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Simulasi PHITS dijalankan
menggunakan komputer dengan procesor intel
core is 2.3 GHz dan RAM 4 GB dengan sistem
operasi windows 8.1. Dalam simulasi ini,
interaksi proton 13 MeV dengan target H2180
dihitung menggunakan model intranuklir
berantai (Bertini dan Boudarn) dan model
evaporasi[3,6]. Penggunaan model teoretik ini
dikarenakan belum terinstalnya data tampang
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lintang interaksi proton dengan 180 di dalam
bank data program PHITS.

Pada Gambar 3 diperlihatkan hasil
simulasi fluks neutron di ruang siklotron. Fluks
neutron tinggi adalah di daerah dekat target
(posisi A), sementara daerah belakang siklotron
(posisi B). Perbedaan fluks neutron
mengakibatkan perbedaan konsentrasi Argon
41 yang terbentuk. Semakin tinggi fluks neutron
maka semakin tinggi pula konsentrasi Argon-41.
Meskipun demikian, untuk daerah yang fluks
total neutronnya rendah dapat pula
menghasilkan konsentrasi Argon-41 yang tinggi
jika fluks neutron di daerah tersebut didominasi
oleh fluks neutron termal.
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Gambar 3. Distribusi fluks neutron di ruang siklotron

Interaksi proton 13 MeV dengan H2180
menghasilkan neutron dan gamma dengan
spektrum energi masing-masingnya untuk
daerah target diperlihatkan pada Gambar 3.
Neutron yang dihasilkan memiliki rentang energi
yang cukup lebar yakni hingga 10 MeV dengan
fluks tertinggi adalah di 1,93 MeV. Perbedaan
posisi atau jarak tidak akan mengubah spektrum
energi, namun hanya akan menurunkan nilai
fluks dikarenakan bentuk berkasnya adalah
isotropik. Spektrum neutron akan berubah yakni
bergeser energinya ke yang lebih jika neutron
menumbuk material[7]. diperlihatkan pada
Gambar 4 untuk posisi A memiliki spektrum
neutron dengan fluks yang lebih kecil
dibandingkan target, namun persentase fluks
pada energi rendah (termal) meningkat lebih
besar. Sementara untuk posisi B bentuk
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spektrum seperti posisi A hanya nilai fluksnya
yang menurun hingga 1/100 kali.
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Gambar 4. Spektrum neutron di target, posisi A dan
posisi B

Perbedaan fluks dan persentase energi
dalam spektrum neutron di ruang siklotron
menyebabkan konsentrasi Argon-41 untuk
daerah yang berbeda akan berbeda pula.
Berdasarkan spektrum neutron pada Gambar 4
secara mudah dapat diprediksi bahwa
konsentrasi Argon-41 yang terbentuk di posisi A
akan 100 kali dibandingkan di posisi B.

Pada simulasi ini tidak disajikan hasil
berupa distribusi konsentrasi Argon-41 di ruang
siklotron, tetapi konsentrasi Argon-41 total yang
terbentuk dalam volume udara di ruang
siklotron. Volume ruang siklotron adalah 82,5 m3
dan volume siklotron 7 m3, sehingga volume
udara di ruang siklotron adalah 75,5 m3. Pada
Gambar 5 diperlihatkan hasil simulasi aktivitas
Argon-41 yang terbentuk di ruang siklotron
sebagai fungsi lama waktu iradiasi.

Argon-41 memiliki waktu paruh 109,3
menit, s~hingga aktivitasnya akan mencapai
nilai jenuh setelah iradiasi selama 10 jam
(sekitar 5 kali waktu paruh). Berdasarkan
Gambar 5 diperoleh aktivitas jenuh Argon-41
adalah 5010 Bq. Untuk volume udara dalam
ruang siklotron 75.5 m3 maka diperoleh
konsentrasi Argon-41 adalah 66 ± 3 Bq/m3.
Simulasi ini dilakukan untuk arus berkas proton
1 IJA, sehingga konsentrasi Argon-41 yang
terbentuk di ruang siklotron 13 MeV adalah 66 ±
3 Bq/m3 per IJA. Sekedar untuk perbandingan,
simulasi konsentrasi Argon-41 juga dilakukan
untuk posisi A dan posisi B sebagaimana
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Gambar 5. Konsentrasi Argon-41 dari operasi
siklotron 13 MeV selama 10 jam

2 4 6 8 10

waktu iradiasi Uam]

hasilnya diperlihatkan pada Gambar 5. Pada
posisi A (dekat target) konsentrasi Argon-41
adalah 195 ± 9 Bq/m3 per IJA sedangkan di
posisi B adalah 2,1 ± 0,1 Bq/m3 per IJA.

Konsentrasi Argon-41 untuk tiap
siklotron akan berbeda bergantung pada
spektrum neutron yang ada di dalam ruang
siklotron. Spektrum neutron di ruang siklotron
bergantung pada energi proyektil dan desain
target. Jenis material target dan kontainernya
cukup berpengaruh dalam mengubah spektrum
neutron yang dihasilkan. Terlebih lagi jika
kontainer target ditambahkan perisai radiasi
maka spektrum neutron di ruang siklotron dapat
berubah cukup signifikan, dan sangat
berpengaruh terhadap konsentrasi Argon-41
yang dihasilkan.

Beberapa simulasi dan pengukuran
konsentrasi Argon-41 di ruang siklotron telah
dilakukan dengan energi partikel siklotron yang
berbeda-beda. Infantino, dkk melakukan
si.mulasi dan pengukuran konsentrasi Argon-41
di ruang siklotron GE-PETtrace 16,5 MeV
dengan hasil 6900 ± 300 Bq/m3 per IJA dan
secara pengukuran didapatkan 3000 ± 600
Bq/m3 per IJA[8,9]. Lusiani melakukan
pengukuran konsentrasi Argon-41 di ruang
siklotron 18 MeV dengan hasil 1020 ± 300
Bq/m3 per IJA untuk 1 jam iradiasi[10].
Sedangkan untuk siklotron 30 MeV konsentrasi
Argon-41 di ruang siklotron menurut perhitungan
Mukherjee adalah 21100 Bq/m3 per IJA[11].
Perbedaan tersebut disebabkan energi siklotron
dan volume ruang.

Untuk kepentingan proteksi radiasi
maka keberadaan Argon-41 di dalam ruang
siklotron perlu dikurangi hingga mencapai
konsentrasi dibawah nilai batas yang diijinkan
yaitu 200 Bq/m35. Upaya pengurangan
konsentrasi Argon-41 umumnya dilakukan
dengan memasang fasilitas ventilasi dengan laju
alir tertentu untuk mendapatkan konsentrasi
Argon-41 dibawah batas am an di atas. Jika
siklotron 13 MeV dengan arus berkas proton 50
IJA ini dioperasikan singkat 1 jam maka
dihasilkan Argon-41 1050 ± 50 Bq/m3. Untuk
menjadi 200 Bq/m3 diperlukan ventilasi dengan
laju alir 5,4 m3 per jam.
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