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ABSTRAK

ANALISIS IMPURITAS PRODUKSI RADIONUKLIDA 18F BERBASIS SIKLOTRON
ECLIPSE 11 MeV. Produksi rutin radionuklida 18F dari iradiasi target air diperkaya H2180
menggunakan akselerator partikel bermuatan (proton) berpotensi menghasilkan radioisotop
baru sebagai impuritas pada produk dan area sekitar siklotron, yang akhirnya menjadi
perhatian bagi keselamatan dan keamanan pekerja dan pengguna radiasi. Penelitian ini
menggunakan siklotron tipe self-shielded yang mampu mempercepat partikel bermuatan
(proton) hingga energi maksimum 11 Me V. Deteksi dan pengukuran radiasi menggunakan
sistem spektroskopi gamma portable telah dilakukan pada radionuklida 18F dan terdapat
indikasi radioisotop baru sebagai impuritas pada produk tersebut seperti 56CO, 52Mn, dan
110mAg.Isotop-isotop radioaktif tersebut berhasil teraktivasi oleh proton dan neutron pada
reaksi nuklir yang terjadi di havar foil dan target body saat proses iradiasi target air
diperkaya H2180 berlangsung di dalam siklotron. Data TAL YS digunakan untuk memperlajari
tampang lintang reaksi nuklir dan program SRIM untuk menghitung daya henti dan
jangkauan ion pada materi.

Kata kunei : radionuklida !8F, impuritas, siklotron, H2180, havar foil, target body, proton

ABSTRACT

IMPURITIES ANAL YSIS OF 18FRADIONUCLIDE PRODUCTION USING 11MeV ECLIPSE
CYCLOTORN. Routine production of 18F radionuclide from enriched water target [180]H20
irradiation using heavy particle accelerator (proton) could potentially generate radioisotopes
impurities in the product and cyclotron area, which eventually become safety and security
concerns to the users and radiation workers. This investigation uses typical self-shielded
cyclotron which can accelerate heavy particle (proton) up to a maximum energy of 11 Me V.
Measurement and detection of radiation using a portable gamma spectroscopy system in the
product of 18Fradionuclide has been carried out and indicates radioisotope impurities such
as 56CO, 52Mn, and 110mAg.The radioisotopes are successfully activated by protons and
neutrons via nuclear reactions that occur in havar foil and target body during the process of
irradiation enriched water target [180]H20 in the cyclotron. TAL YS data are used to study the
nuclear cross-section and SRIM software to calculate stopping power and range ion in
matter.
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PENDAHULUAN

P roduksi radionuklida 18F dari iradiasitarget air diperkaya (H2180) oleh proton
menggunakan siklotron tipe RDS

(Radioisotope Delivery System) EclipseRD
sebagai alat pemercepat partikel bermuatan
energetik yang mampu mempercepat partikel
hingga energi maksimum 11 mega elektron volt
(11 MeV) dengan arus maksimum 35 !-lA, telah
dilakukan secara rutin di Rumah Sakit Kanker
Dharmais, Jakarta sejak tahun 2012 [1].
Produksi radionuklida 18F terse but bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan pencitraan PET
(Positron Emission Tomography) guna
mendiagnosis kelainan fungsi organ tubuh.
Radionuklida 18F (Fluor-18) ini merupakan
nuklida radioaktif pemancar W mumi (100%)
dengan waktu paruh (T1/2) 109,6 menit dan
E(3makS= 0,6335 MeV [2]. Dari beberapa model
reaksi nuklir yang digunakan untuk
memproduksi nuklida radioaktif 18F
menggunakan siklotron maupun generator Van
de Graaff, diantaranya adalah reaksi
180(p,n)18F, 20Ne(d,a)18F, 20Ne(p,2pn)18F,
20Ne(d,a)18Ne, 2oNeeHe,ap)18F, 160(a,d)18F,
160eHe,p)18F dan 2°NeeHe,an)18Ne. Reaksi
180(p,n)18F dengan target air diperkaya 180
dinilai merupakan reaksi nuklir yang paling
efektif dari beberapa reaksi nuklir lainnya,
sehingga model reaksi tersebut paling banyak
digunakan untuk memproduksi radionuklida 18F.
Reaksi 180(p,n)18F dapat memberikan yield yang
cukup besar dengan energi berkas proton yang
tidak terlampau tinggi, yaitu mulai dari 2,5 MeV
yang merupakan energi ambang (threshold
energy) pembentukan 18F dari model reaksi
terse but [3].

Pada saat proses iradiasi target air
diperkaya 180 oleh proton di dalam siklotron,
reaksi nuklir yang. terjadi (p,n) akan
menghasilkan neutron cepat yang kemudian
mempunyai peluang terjadinya rekasi nuklir
sekunder dengan materi yang dilewati [1].
Deteksi dan pengukuran radiasi dilakukan pada
produk dan area sekitar siklotron untuk
memenuhi prosedur keselamatan dan
keamanan pekerja dan pengguna radiasi. HasH
perhitungan menggunakan Monte-Carlo
mengindikasikan radioisotop yang mungkin
terbentuk oleh neutron cepat pad a saat produksi
radionuklida 18F adalah 152Eu, 154Eu, 60CO,
134Cs, 46SC, 54Mn dan 56Zn [1].
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Pada sistem produksi nuklida radioaktif
18F menggunakan siklotron, proton akan
melewati materi atau logam paduan (al/oy)
sebelum mencapai inti target air diperkaya 180
antara lain havar foil dan target body yang
terbuat dari perak, alumunium, titanium atau
materi lain yang mempunyai titik lebur tinggi dan
diikuti reaksi nuklir pad a masing-masing atom
penyusun logam paduan [1]. Hasil dari reaksi
nuklir yang terjadi pad a havar foil dan target
body tersebut kemudian akan terpental (recoil)
ke dalam inti target air diperkaya 180, sehingga
menjadi impuritas pada produk radionuklida 18F.

Penelitian terdahulu yang telah
dilakukan mengindikasikan isotop radioaktif
seperti 56CO,57CO, 58CO,52Mn, 54Mn, dan 109Cd
berhasill teraktivasi oleh proton pada logam
paduan (alloy) atau havar foil dengan waktu
paruh yang relatif panjang, sehingga masih
terdeksi setelah 2 tahun peluruhan (cooling
period) [1][4].

Berdasarkan perhitungan menggunakan
Monte-Carlo dan FLUKA distribusi impuritas
radionuklida 18F ditemukan pada produk dan
area sekitar siklotron setelah proses iradiasi [1].
Analisis hasil produksi radionuklida 18F sangat
diperlukan, karena: pertama, untuk melakukan
prosedur perawatan siklotron secara rutin serta
menjaga keamanan dan keselamatan para
pekerja radiasi yang melakukan kontak
langsung dengan materi yang berpotensi
teraktivasi oleh proton dan neutron sekunder
pad a saat proses iradiasi inti target air diperkaya
180. Kedua, mengevaluasi periode penggunaan
havar foil dan target body. Ketiga, beberapa
penelitian sebelumnya melakukan kajian
mengenai siklotron dengan kemampuan
mempercepat partikel bermuatan diatas 16
MeV, sehingga informasi mengenai produksi
radionuklida 18F dengan energi 11 MeV masih
terbatas. Keempat, saat proses iradiasi inti
target air diperkaya 180, havar foil dan target
body ikut teraktivasi oleh proton dan neutron
sekunder sehingga menyebakan impuritas pada
produk radionuklida 18F dan area sekitar
siklotron, informasi tersebut sangat dibutuhkan
untuk menganalisis dan mengevalusi hasil
produksi radionuklida 18F[1].

161



'l'rosidinfl 'l'ertelJlllan I(}niafi Tafiu/Jan 2016

'l'llSat TetZno{oflinadioisotoy aall 'RaaiofanllatZa (TTnn), 'B.ATA:N
Tangerang Sefatan, 3 Novelll6er 2016

ISSN : 2087: 9652

METODOLOGI

Siklotron Eclipse 11 MeV
Siklotron (baby cyclotron) yang

digunakan pada peneltian Inl khusus
memproduksi isotop radioaktif untuk keperluan
medis di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta
dan hanya mampu mempereepat proton hingga
energi maksimum 11 MeV. Prinsip kerja
siklotron, mempereepat anion atom hidrogen (H
) hingga energi yang diinginkan (energi
maksimum 11 MeV) , kemudian anion hidrogen
akan melewati beam stripper yang terbuat dari
karbon sehingga elektronnya terlepas dan
menjadi ion hidrogen (W), selanjutnya ion
hidrogen (W) akan membombardir inti target air
diperkaya 180 (95%) sehingga terjadi reaksi fusi
nuklir dan membentuk isotop radioaktif 18F,
reaksi ion hidrogen (H+) dengan inti target air
diperkaya 180 adalah sebaQai berikut:

i~O + ip -. i9F + &11

pada reaksi di atas, selain menghasilkan
radionuklida 18F, reaksi tersebut juga
menghasilkan neutron eepat.

Deteksi dan Pengukuran Radiasi
Sistem spektroskopi gamma digunakan

untuk mendeteksi dan mengidentifikasi
pemanear sinar gamma dari sisa radioisotop,
sistem spektroskopi gamma tersusun dari
detektor Nal(TI) yang terkoneksi dengan MCA
portable (multi channel analyzer) yang
meneakup rentang energi antara a dan 1,8 MeV
dengan resolusi energi meneapai 50 keV pada
sumber 137CS(Ey = 0,662 MeV). MCA portable
yang digunakan pada penelitian ini buatan
Amptek, USA dengan nomor seri 2278. Kalibrasi
sistem spektroskopi pada penelitian ini
menggunakan dua sumber standar yaitu 137CS
dengan energi gamma (Ey = 0,662 MeV) dan
GOCodengan energi gamma (Ey = 1,17 MeV dan
1,33 MeV) [1].

Deteksi dan pengukuran radiasi
menggunakan sistem spektroskopi gamma
hanya dilakukan pada radionuklida 18F, havar
foil dan target body setelah proses iradiasi
berlangsung di dalam siklotron, untuk
menganalisis asal sumber impuritas pada
radionuklida 18F dan probabilitas tam pang
lintang reaksi nuklir yang terjadi pada masing
masing atom penyusun havar foil dan target
body. Masing-masing peneaeahan dilakukan
selama 5 menit untuk mendapatkan data yang
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maksimal. Peneaeahan dilakukan di ruang
kendali kualitas radiofarmaka, Rumah Sakit
Kanker Dharmais, jarak detektor dengan target
yang akan dieaeah sekita 2-4 em.

Gambar 1. Pencacahan menggunakan sistem
spektroskopi gamma pada sampel radionuklida 18F

setelah proses iradiasi.

TAL YS dan SRIM

Pada penelitian ini, data online TAL YS
[5] digunakan untuk menghitung tam pang
lintang reaksi nuklir dari reaksi (p,n), (n,p),
(p,2n), (p,pn), (n,n'), (n,2n), dan (n,p2n) [1]. Data
tam pang lintang reaksi nuklir dari TAL YS sudah
banyak digunakan pada penelitian sebelumnya
dan hasilnya sebanding dengan data tampang
lintang reaksi nuklir lainnya [1][7-10]. Distribusi
proton di dalam target material (alloy) bisa
diperiksa dari daya henti dan jangkauan partikel,
yang mana dapat di hitung menggunakan
software stopping and range of ion in matter
(SRIM) [1][6]. Pada penelitian ini perhitungan
menggunakan SRIM dilakukan dengan
jangkauan proton 11 MeV di dalam havar foil,
target body dan target air diperkaya 180.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pencaeahan Radionuklida 18F

Gambar 2 meruoakan hasil peneaeahan
radionuklida 18F setelah 2 hari mengalami
peluruhan. Data tam pang lintang reaksi nuklir
TAL YS menunjukan energi am bang (threshold
energy) untuk reaksi 180(p,n)18F adalah 3,65
MeV dengan tampang lintang maksimum ada
pad a energi 8 MeV.
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terjadi pada atom-atom penyusun havar foil
56Fe(p,n)56Co, untuk energi ambang dan waktu
paruh 56CO adalah 5,61 MeV dan 77,236 hari,
sehingga pada saat pencacahan sam pel
radionuklda 18F puncak energi 56CO masih
terdeteksi karena belum melewati waktu paruh
radioisotop 56CO. Radiosiotop 56CO juga
dianggap sebagai impuritas pada produk
radionuklida 18Fkarena isotop radioaktif tersebut
berasal dari reaksi nuklir yang terjadi pad a
logam paduan (alloy) atau havar foil.

Gambar 2. Tampang lintang reaksi nuklir dan energi
ambang untuk reaksi 180(p,n)18F

Dari hasil pencacahan pada Gambar 3,
teridentifikasi lima puncak energi berbeda.
Puncak 0,511 MeV terbentuk akibat anihilasi
atau produksi pasangan antara elektron dengan
anti-elektron. Gambar 3 menjelaskan tetang
skema produksi pasangan antara elektron
dengan anti-elektron.
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Gambar 3. Skema anihilasi elektron dengan anti
elektron dan menghasilkan foton dengan energi 0,511

MeV sebagai pemancar positron (W)

Sedangkan tiga puncak energi gam(l1a
lainnya (0,744 MeV, 0,935 MeV dan 1,434 MeV)
milik dari radioisotop 52Mn yang teraktivasi oleh
proton dengan reaksi nuklir 52Cr(p,n)52Mn
dengan waktu paruh 5,59 hari. Radioisotop 52Mn
masih bisa terdeteksi karena pencacahan
dilakukan sebelum (2 hari peluruhan) melewati
waktu paruh radioisotop 52Mn. Radioisotop 52Mn
dianggap sebagai impuritas pada radionuklida
18F sebagai pemancar W (100 %) karena
keberadaanya pada inti target air diperkaya 180
teraktivasi oleh proton pad a saat melewati target
window (havar foil dan target body).

Dua puncak energi gamma lainnya
berasal dari efek fotolistrik, yaitu pada energi
0,847 MeV dan 1,238 MeV, kedua puncak
energi tersebut berasal dari reaksi nuklir yang
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Gambar 4. Spektrum hasil pencacahan radionuklida
18Fmenggunakan spektrometer gamma setelah 2 hari

peluruhan

Hasil Pencacahan Havar Foil

Berdasarkan hasil perhitungan
menggunakan software SRIM [1][12], partikel
bermuatan energetik (proton) akan kehilangan
energi sebesar 2 MeV ketika berinteraksi
dengan dua havar foil yang dipasang untuk
memisahkan beam line dengan pendingin
helium dan pendingin helium dengan target air
diperkaya 180 [1]. Pencacahan menggunakan
sistem spektroskopi gamma pada havar foil
mengindikasikan 56CO dengan energi gamma
(Ey = 0,847 MeV dan 1,238 MeV), yang berasal
dari reaksi nuklir 56Fe(p,n)56Co, puncak energi
lainnya yang berhasil terdeteksi dengan energi
gamma 0,511 MeV yang merupakan puncak
anihilasi atau hasil produksi pasangan. Pada
spektrum hasil pencacahan havar foil terdapat
juga puncak sinar-X (Pb) yang muncul, karena
Pb digunakan sebagai perisai pada detektor
Nal(TI). Hasil pencacahan havar foil dapat dilihat
pad a Gambar 5 di bawah ini.
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Tabel1. Komposisi atom-atom penyusun havar foil

Gambar 5. Spektrum hasil pencacahan havar foil
menggunakan sistem spektrometer gamma

Havar foil merupakan logam paduan
(alloy) yang bersifat tahan terhadap suhu tinggi,
Tabel 1 di bawah ini menjelaskan komposisi
atom-atom penyusun havar foil

Komposisi Atom PersentasePada Havar Foil
Co-59

42,5%
Cr-52

19,5 %
Fe-56

18,07 %
Ni-58

12,7 %
W-184

2,8%
Mo-96

2,6%
Mn-55

1,6 %
C-12

0,23 %

produksi radionuklida 18F) telah melebih
waktu paruh 96Tc.

2. Radioisotop 59Ni tidak berhasil
terdeteksi oleh sistem spektroskopi, jika
terjadi rekasi nuklir pad a 59CO, maka
reaksi nuklirnya adalah 59Co(p,n)59Ni

3. Komposisi atom 52Cr pad a havar foil
adalah 19,5 %, dengan demikian
berpotensi terjadi reaksi nuklir
52Cr(p,n)52Mn dengan energi am bang
5,9 MeV dan waktu paruh 5,59 hari.
Pada penelitian ini 52Mn tidak berhasil
terdeteksi karena waktu pencacahan
melebih waktu paruh isotop radioaktif
52Mn.

4. Cobalt-56 berhasil terdeteksi oleh

sistem spektroskopi gamma dengan
energi gamma (Ey = 0,874 MeV dan
1,238 MeV) dengan energi am bang
untuk terjadi reaksi nuklir 56Fe(p,n)56Co
adalah 5,61 MeV dan waktu paruh dari
radioisotope 56CO adalah 77,236 hari,
sehingga pada saat pencacahan 56CO
terdeteksi oleh sistem spektroskopi.

5. Copper-58 tidak berhasi terdeteksi pada
saat pencacahan, energi am bang untuk
rekasi nuklir 58Ni(p,n)58Cu adalah 9,71
MeV dan waktu paruh 58CU adalah 3,2
detik. Jika terjadi reaksi nuklir maka
tidak akan terdeteksi oleh sistem
pencacahan karena waktu paruh 58CU
yang sangat singkat.

6. Energi ambang untuk reaksi nuklir
184W(p,n)184Re adalah 9 MeV, akan
sangat sulit terjadi reaksi pad a 184W
karena proton dengan energi maksimum
11 MeV akan kehilangan energi ketika
berinteraksi dengan materi yang
dilewati.

7. Komposisi atom 55Mn pada havar foil
hanya 1,6 % sehingga tidak
memungkinkan terjadi reaksi nuklir
55Mn(p,n)55Fe.

8. Carbon-12 merupakan atom penyusun
havar foil yang komposisinya paling
sedikit, hanya 0,23 %. Dengan demikian
tidak memungkinkan terjadi reaksi nuklir
12C(p,n)12N.

-r-- ":--_ ..;_m__ ·,-·--r-· -...···!"··.---r-··--,.-----,.·· ...-...··.,-h ...-,··---".,-----r--"",
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Pada hasil pencacahan havar foil hanya
radionuklida 56COyang berhasil terdeteksi oleh
sistem spektroskopi. Berikut ini penjelasan
mengenai kompisisi atom-atom penysusun
havar foil yang tidak berhasil terdeteksi:

1. Energi ambang (threshold energy) untuk
reaksi nuklir 96Mo(p,n)96Tc adalah 3,83
MeV, sedangkan kompisisi atom Mo di
dalam havar foil hanya 2,6 % dari total
100 % komposisi atom pada havar foil
dan waktu paruh setelah 96Mo berhasil
teraktivasi adalah 4,28 hari, sehingga
ada dua kemungkinan 96Tc tidak
terdeteksi, karena komposisinya yang
sedikit maka tidak terjadi reaksi nuklir
atau jika berhasil terjadi reaksi nuklir,
maka sistem spektroskopi bisa
mendeteksi keberadaan 96Tc karena

waktu penacacahan (60 hari setelah
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Gambar 6. Tampang lintang reaksi nuklir (mbarn) dan
energi ambang untuk reaksi nuklir pada atom-atom

penyusun havar foil [5]

Hasil Pencacahan Target Body
Target body merupakan wadah untuk

menampung target air diperkaya 180 dan tempat
berlangsungnya reaksi nuklir 180(p,n)18F. Target
body berbentuk selongsong (Gambar 7) dengan
komposisi 100 % menggunakan perak (Ag),
sehingga tahan terhadap suhu tinggi.

Fc'Wroow

Gambar 7. Satu set target chamber yang terdiri dari
target body, target a-ring, foil window dan cover

Hasil pencacahan target body
mengindikasikan tiga puncak energi gamma (Ey
= 0,658 MeV, 0,885 MeV dan 1,384 MeV).
Ketiga puncak energi tersebut milik dari
radioisotop Ag-110m, yang merupakan hasil dari
reaksi nuklir antara neutron sekunder dengan
atom 109Ag penyusun target body. Tampang
lintang reaksi nuklir paling tinggi untuk reaksi
109Ag(n,y)110mAgberada pada neutron termal (3

10-8 MeV), jadi dapat dipastikan bahwa 110mAg
teraktivasi oleh neutron.
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Gambar 8. Spektrum hasil pencacahan target body
menggunakan sistem spektrometer gamma

Berdasarkan perhitungan menggunakan
TAL YS, energi ambang untuk reaksi nuklir
109Ag(p,n)109Cd dan 109Ag(p,2n)108Pd masing
masing adalah 9,27 MeV dan 10,25 MeV,
sedangkan perhitungan menggunakan SRIM
untuk daya henti dan jangkauan proton pad a
materi akan kehillangan energi sebesar 1,9
MeV, sehingga tidak mungkin proton
mengaktivasi atom 109Ag menjadi isotop
radioaktif.

KESIMPULAN

Hasil produksi radionuklida 18F
menggunakan siklotron eclipse 11 MeV (baby
cyclotron) dengan target air diperkaya 180
sebesar 97 % yang ada di Rumah Sakit Kanker
Oharmais, teridentifikasi tiga radioisotop sebagai
impuritas pada radionuklida 18F. Radioisotop
tersebut antara lain 56CO,52Mn dan 110mAg.

Radioisotop 56CO berasal dari reaksi
nuklir 56Fe(p,n)56Co yang terjadi pada atom
penyusun havar foil, radioisotop 52Mn berasal
dari reaksi nuklir 52Cr(p,n)52Mn yang terjadi pad a
havar foil, dan radioisotop 110mAgberasal dari
reaksi nuklir antara neutron cepat dengan target
body 109Ag(n,y)110mAg.
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