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ABSTRAK

PERAWATAN DAN UJ/ FUNGS/ RUTIN S/STEM SALURAN BERKAS UTAMA
S/KLOTRON CS-30 BA TAN. Telah dilakukan perawatan dan uji fungsi rutin sistem saluran
berkas proton pada siklotron CS-30 BA TAN. Perawatan dan uji fungsi secara rutin ini
dilakukan untuk mempetahankan kinerja sistem. Kegiatan perawatan dan pengujian ini
apabila tidak dilakukan secara rutin, maka akan dapat menurunkan kinerja sistem saluran
berkas tersebut secara keseluruhan. Kegiatan perawatan di sini diantaranya adalah
melakukan penjadwalan, pengecekan rutin dan penggantian komponen sesuai umur pakai
dan kondisi dari masing masing komponen berdasarkan spesifikasinya. Sedangkan kegiatan
pengujian adalah dengan melakukan pengoperasian sistem secara berkala yang kemudian
hasilnya dibandingkan dengan kondisi spesifikasinya. Kegiatan pengujian ini diantaranya
adalah pengujian pemvakuman, pengujian pergerakan gate valve, pengujian pergerakan
beam shutter, dan pengujian fungsi kerja keseluruhan komponen saluran berkas secara
terpadu. Kegiatan ini dimaksudkan agar sewaktu sistem saluran berkas digunakan baik
untuk tujuan uji fungsi berkas siklotron maupun iradasi sasaran, sistem ini masih dapat
bekerja dengan baik. Dari kegiatan ini diperoleh bahwa sistem vakum, gate valve, beam
shutter, dan kinerja keseluruhan komponen saluran berkas secara terpadu masih dapat
berfungsi secara optimal.

Kata kunei : sik/otron CS-30, sa/woan berkas, perawatan, dan uji fungsi

ABSTRACT

ROUTINEL Y MAINTENANCE AND FUNCTION TEST OF BA TAN'S CS-30
CYCLOTRON MAIN BEAM LINE SYSTEM. Routinely maintenance and functions test
of BA TAN's CS-30 cyclotron main beam line has been conducted. These maintenance and
function test is conducted to maintain the performance of the system. If these maintenance
and testing is not routinely done, than it can decrease the performance of the beam line
system overoll. The activities of the maintenance here such as scheduling, regular checks
and replacement of the components according to the its life time and the condition of each
component based on the its specifications. While the testing activities are done by
conducting periodicaly the operation of the system which the results are then compared with
the conditions of the its specifications. This test activities including the vacuum pumping
testing, gate valve movement testing, beam shutter movement testing, and testing the
function of the integrated beam line components as a whole. This activity is intended that
when the system is used both for the cyclotron beam function test and iradasi target
purposes, the performance of beam line can function properly. From these activities shows
that the vacuum pumping system, the gate valve, beam shutter, and the overall performance
of components in an integrated beam line is still able to function optimally.

Key words: CS-30 Cyclotron, beam line, maintenance, andfunction test
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PENDAHULUAN

S iklotron - BATAN adalah siklotron CS-
30 yang telah dimodifikasi dari
pemercepat ion positif menjadi
pemercepat ion negatif. Salah satu

spesifikasi dari hasil modifikasi ini adalah
kemampuan menghasilkan energi berkas proton
yang dapat divariasi dari 24 MeV hingga 27 MeV.
Sebelum dimodifikasi energi berkas proton yang
dihasilkan adalah tetap (fixed energy), yaitu
sebesar 26,5 MeV. Berkas partikel bermuatan
energetik yang dihasilkan mesin siklotron dapat
digunakan dalam berbagai bidang penelitian dan
pengembangan baik untuk keperluan medis,
engineering ataupun industri. Siklotron CS-30
BATAN ini telah banyak digunakan untuk iradiasi
sasaran guna memproduksi radionuklida untuk
keperluan penelitian dalam bidang medis,
engineering ataupun industri. Oalam bidang
medis, radionuklida ini digunakan sebagai
penandaan radiofarmaka tertentu untuk
keperluan diagnosa kelainan fungsi organ tubuh,
sedangkan dalam bidang engineering ataupun
industri digunakan untuk analisis material, uji tak
merusak atau pemantauan degradasi material
melalui teknik aktivasi lapisan tipis (TLA).

Oalam perawatan dan uji fungsi rutin
sistem saluran berkas proton pada siklotron CS
30 BAT AN ini, ada beberapa kegiatan yang
dilakukan, yaitu diantaranya adalah
mengidentifikasian semua peralatan subsistem
maupun komponen saluran berkas, penyusunan
program perawatan dan pengujian, pelaksanaan
program perawatan dan pengujian, pengambilan
data dan analisa data dari program perawatan
serta uji rutin kinerja saluran berkas Siklotron
CS-30 BATAN.

Oalam pelaksanaan kegiatan, apabila
terdapat komponen yang telah mencapai umur
pakainya atau ditemukan adanya gejala yang
dapat mengakibatkan kerusakan pada
komponen, peralatan ataupun sistem, maka akan
segera dilakukan penggantian komponen atau
diupayakan untuk dapat menghilangkan gejala
kerusakan tersebut dan memulihkan kondisi

peralatan sedini mungkin. Pemulihan ini dapat
dilakukan dengan pengantian ataupun perbaikan
komponen, peralatan ataupun sistem sehingga
komponen, peralatan ataupun sub sistem saluran
berkas dapat terjaga dalam kondisi siap
difungsikan.

TEORI
Sistem saluran berkas utama siklotron

CS-30 (CS-30 Cyclotron Main Beam Line) adalah
merupakan suatu perangkat peralatan ataupun
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komponen yang digunakan untuk menyalurkan
berkas partikel bermuatan dipercepat dari suatu
pemercepat partikel siklotron, yaitu mulai dari exit
port siklotron sampai dengan switching magnet.
Komponen switching magnet ini merupakan
perangkat pembagi arah berkas melalui saluran
berkas cabang menuju suatu sistem target yang
dikehendaki. Pada siklotron CS-30 BAT AN
terdapat 7 saluran berkas cabang, yaitu berturut
turut saluran berkas cabang -45°, -300' -15°, 0°,
150, 300, dan 450, yang sesuai dengan arah
saluran berkas cabang masing-masing terhadap
saluran berkas utama atau terhadap arah
datangnya berkas. Sistem saluran berkas utama
ini tersusun dari beberapa komponen yaitu
diantaranya adalah saluran berkas (beam tube),
combination magnet (combo magnet), steering
magnet, gate valve, beam shutter, Quadrupole
magnet, beam profile monitor, switching magnet
dan sistem pompa vakum yang tediri dari pompa
vakum rotari dan pompa vakum diffusi.

Saluran berkas (beam tube) perlu
divakumkan agar berkas proton dapat dilewatkan
dengan tidak (sedikit) mengalami hambatan atau
friksi dengan molekul udara dalam tube,
sehingga energi berkas proton yang sampai pada
target tidak mengalami penurunan yang
signifikan. Tingkat kevakuman yang diperlukan
untuk saluran berkas ini adalah dalam kisaran
10-5 sampai dengan 10-8 Torr. Semakin tinggi
tingkat kevakuman yang dapat dicapai pada
saluran berkas maka akan semakin baik. Untuk
mengarahkan perjalanan berkas proton di dalam
saluran berkas utama dari exit-port sampai
dengan switching magnet digunakan komponen
diantaranya adalah combo magnet, steering
magnet, quadropole magnet, dimana komponen
combo magnet digunakan untuk mengoreksi
sudut ekstraksi berkas proton dari siklotron
menuju saluran berkas dan komponen steering
magnet digunakan untuk mengoreksi arah berkas
proton ke arah sumbu-x dan sumbu-y (sumbu
tegak dan sumbu mendatar) sedangkan arah
berkas adalah sumbu-z. Sedangkan komponen
quadropole magnet digunakan untuk
memfokuskas atau mendefokuskan berkas
proton agar berkas proton tidak terlalu menyebar
atau tidak terlalu fokus. Selain itu pada saluran
berkas masih ada komponen lain, yaitu
diantaranya adalah beam profile monitor, beam
shutter dan gate valve. Komponen beam profile
monitor digunakan untuk memonitor profil berkas
proton sebelum mencapai switching magnet dan
komponen beam shutter digunakan untuk
menghentikan berkas atau memberhentikan
berkas manakala terjadi penyesatan berkas
proton pada saat melewati komponen switching
magnet. Sedangkan komponen gate valve
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digunakan untuk mengisolasi ruang tangki
siklotron dengan ruang saluran berkas. Apabila
berkas proton yang dihasilkan di dalam ruang
pemercepat sudah mencukupi dan telah siap
digunakan untuk iradiasi sasaran. maka gate
valve akan dibuka.

METODOLOGI
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Kegiatan ini dilakukan di fasilitas siklotron
pada sub bidang pengelolaan fasilitas aktivasi.
PTRR-BATAN. Waktu pelaksanaan kegiatan
adalah pada periode bulan Januari hingga April
2016. Dalam kegiatan ini dilakukan secara rutin
pengoperasian sistem vakum saluran berkas
siklotron dengan menggunakan pompa vakum
mekanik dan pompa vakum difusi, selama kurang
lebih 8 jam setiap hari. Pada kegiatan ini juga
dilakukan uji pengoperasian dan pengamatan
kinerja dari combo magnet, steering magnet,
quadropole magnet, beam shutter, beam profile
monitor dan gate valve, dimana komponen
komponen tersebut terdapat pada saluran berkas
utama siklotron. Pada Gambar 1 ditunjukkan
kontruksi dari saluran berkas utama siklotron CS
30 BATAN, sedangkan Gambar 2 adalah sistem
kontrol dari saluran berkas utama siklotron
tersebut. Hasil pengujian dan pengamatan yang
didapatkan kemudian dievaluasi untuk
menentukan langkah tidakan selanjutnya,
misalnya terdapat komponen atau kinerja sistem
ada yang bermasalah atau nilai yang diperoleh
tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka dapat
segera dilakukan tindakan penggantian
komponen, penyetelan (tunning) atau perbaikan.
Langkah pengoperasian, pengamatan dan
tindakan perbaikan ditunjukkan dalam diagram
alir pada Gambar 3.

S\i1lctllna Magnel S~luran Berkas Quadropole Magnet Steering Magnel
;\'

Kontml sistem

Second Quadropole

Gambar 2. Kontrol sistem saluran berkas siklotron CS
30 BATAN

Data HasilCek

Tindakan Perbaikan/

Sik1oton I Pengga ntia n/ Over

haul

Combo

Magnel

Beam Pr~f,1

moMor

Gambar 1. Saluran Berkas Utama Siklotron CS-30
BATAN
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Selesai )

Gambar 3. Diagram alir dari pelaksanaan program
perawatan dan uji pengoperasian komponen saluran
berkas utama siklotron CS-30 BAT AN.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pad a tabel-1 ditunjukkan hasH check-list
dari kondisi peralatan atau komponen dari
saluran berkas utama siklotron, yaitu diantaranya
adalah beam profile monitor, beam shutter dan
gate valve. HasH check-list menunjukkan bahwa
dari ketiga komponen terse but yaitu beam profile
monitor, beam shutter dan gate valve masih
menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Hal ini
dapat diketahui pada saat dilakukan uji
pergerakkan dari masing-masing komponen

tersebut menunjukkan respon yang cukup cepat.
Pemantauan dari ketiga komponen saluran
berkas utama ini dilakukan dua kali setiap
minggunya, sehingga total data pemantauan
masing-masing ada 35 kali. Kemudian ke 35 data
check-list pergerakan tersebut dievaluasi setiap
5 data, sehingga dalam kurun waktu 4 bulan
pengamatan tersebut terdapat 7 kelompok
pengamatan. Dari hasil pengamatan tersebut
dapat disimpulkan bahwa ketiga komponen beam
profile monitor, beam shutter dan gate valve
dalam kondisi siap digunakan sewaktu-waktu.

Tabel-1. Hasil uji pergerakan dari komponen beam profile monitor, beam shutter dan gate valve selama 4 bulan
pemantauan.

Beam Profile Monitor Beam ShutterGate Valve
Naik

TurunNaikTurunNaikTurun
Normal

TidakNormalTidakNormalTidakNormalTidakNormalTidakNormalTidak
~

~~~~~
~

~~~~~
~

~~~~~
~

~~~~~
~

~~~~~
~

~~~~~
~

~~~~~

Sedangkan uji pengoperasian dan
pengamatan kinerja dari combo magnet, steering
magnet, quadropole magnet, ditunjukkan pad a
Tabel-2. Uji operasi dari ketiga komponen
tersebut dilakukan dengan memberikan tegangan
pada masing-masing komponen. Tegangan
tersebut divariasi dari 0 volt sampai dengan 10
volt dan kemudian dipantau respon arus yang
muncul pada masing-masing kumparan magnet.
Dari ketiga komponen tersebut pada saat
tegangan dinaikkan terpantau bahwa arus juga

naik, yang berarti memberikan supply arus pad a
masing kumparan magnetnya sehingga dengan
adanya arus yang mengalir pada masing-masing
kumparan magnet akan dapat membangkitkan
magnet yang dapat digunakan untuk mengatur
kondisi berkas proton sampai pada sasaran yang
diinginkan. Dengan hasil uji operasi yang
diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa
combo magnet, steering magnet, quadropole
magnet dalam kondisi siap digunakan.

Tabel-2. Data Pengamatan Tegangan dan Arus pad a komponen combo magnet, steering magnet, quadropole
magnet

Combo SteeringSteeringQuadropole MagnetSecond Quadropole
Magnet

MagnetMagnet
Horisontal

Vertical
Volt

AmpVoltAmpVoltAmp A BAB

Volt

AmpVoltAmpVoltAmpVoltAmp
3

113133332,832,832,5

4

1,2252543,843,543,843

5
1,5383754,854,85454

6

24114106665,564,764,8

7

2,35145127786,57575,8
8

2,56166158887,88686

9
2,97187169998,89797

10
38198181010109,5108 108
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Uji pengoperasian sistem vakum pada
saluran berkas utama siklotron CS-30 ini
dilakukan setiap hari kerja. Data uji
pengoperasian yang diperoleh kemudian
dievaluasi dan dikelompokkan pada setiap bulan
operasi. Hasil uji pengoperasian sistem vakum
ini ditunjukkan pada Tabel-3. Dari hasil uji
kevakuman yang diperoleh menunjukkan bahwa
tingkat kevakuman pada saluran berkas utama
siklotron CS-30 BATAN yang dapat dicapai rata
rata dalam orde 10-5 torr. Hasil yang diperoleh
tersebut masih masuk dalam kisaran
kevakuman yang dipersyaratkan pada
pengoperasian saluran berkas utama, yaitu
antara 10-5sampai dengan 10-8Torr.

Tabel-3. Data Pengamatan Tingkat kevakuman pada
saluran berkas utama siklotron CS-30 SATAN.

KESIMPULAN

Dari hasil pengoperasian sistem vakum
pada saluran berkas siklotron di dapatkan
bahwa tingkat kevakuman mencapai orde -5
torr, pengoperasian beam shutter, beam profile
monitor dan gate valve, serta uji fungsi
komponen saluran berkas siklotron dapat
berfungsi normal, dengan demikian saluran
berkas siklotron siap digunakan.
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