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ABSTRAK 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit kerja di lingkungan BATAN, P2RR harus 
mengembangkan peranan dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan penyediaan radioisotop domestik. 
Secara umum radioisotop digunakan dalam bentuk «n radioisotop primer dan sediaan senyawa 
bertanda yang bila digunakan untuk diagnosis atau terapi medis lebih sering disebut dengan radiofarmaka. 
Implementasi kapabilitas penyediaan radioisotop dan radiofarmaka tersebut tidak dapat dilepaskan dari 
kesinambungan kesiapan fungsi operasional sistem sarana penunjang dan utilitas untuk menjamin 
keselamatan sistem, proses maupun personel. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, telah dilaksanakan 
program kegiatan yang bertujuan untuk : (a). Memantapkan kemampuan pelayanan penyediaan produk 
radioisotop, senyawa bertanda dan kit radiofarmaka dengan dukungan operasional reaktor GA 
Srwabessy, (b). Mengoptimalkan fungsi operasi normal sistem sarana penunjang dan utilitas, (c). 
Melaksanakan perekayaaan dan modifikasi unit pemanas dan kontrol ten^eratur pada sistem pengaturan 
udara [Air Handling UnitJ. Beberapa jenis produk merupakan produk dominan selama tahun 2002, yaitu 
radioisotop lsJSmCl3, Na2"Mo04 dan Na1*6ReO< serta senyawa bertanda i53Sm-EDTMP. Penggunaan 
yang utama adalah untuk penelitian dan pengembangan teknologi proses dan aplikasi Halam kedokteran 
untuk uji diagnosis maupun terapi Fungsi operasional sarana penunjang dan utilitas dapat dilaksanakan 
sesuai dengan kebutuhan. Terjadinya anomali fungsi kinerja beberapa unit sistem secara parsial, tidak 
sampai menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan sistem, proses maupun personel. Unit 
pemanas hasil rekayasa yang dilengkapi dengan sistem kendali dan kontrol operasi telah dq>at 
difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Unit hasil rekayasa itu memberikan pengaruh nyata terhadap 
temperatur dan kelembaban udara dalam ruang atau daerah kerja. Kondisi temperatur udara antara 22 -
25 "C dan kelembaban udara antara 40 - 50 % sebagaimana disyaratkan, dapat dipenuhi pada putaran 
pompa blower sebesar 750 rpm. 

ABSTRACT. 

The Center for Development of Radioisotopes and Radiopharmaceuticals (CDRR) has to improve its role 
and potency to comply domestic demand in radioisotope preparations. The radioisotopes are used as both 
primary radioisotopes and labeled compounds, especially for medical diagnosis and therapy as 
radiopharmaceutical preparations. The implementation of capability in production of radioisotopes and 
radiopharmaceuticals is fully affected by the readiness of operational function of supporting facilities in 
regard to maintain safety system, process and personnel as well. For those reasons, activities program has 
been carried out with the aims of: (a). To faithful capability in production of G A Siwabessy reactor based 
radioisotopes, labeled compounds and radiopharmaceutical kits, (b). To optimize normal operational 
function of supporting facilities and utilities, and (c). To perform invention and modification of healer and 
temperature control units on the air handling unit (AHU) system. Some kinds of radioactive products are 
dominant during ihe year of 2002, Le. ,53SmCl3. Na2

S9Mo04 and NaiS6Re04 primary radioisotopes and 
153Sm-EDTMP labeled compound. The main utilization of the products is for research and development 
of processing technology and medical application as diagnostic or therapeutic agent. Hie operational 
function of supporting facilities and utilities was well performed meeting the requirement of the users. 
Some units of the systems partially showed degradation of working performance but it did not cause 
trouble in security and safety of the system, process and personnel. A heater device completed with 
control system has been installed as a modified part of AHU system and has been tested successfully. The 
operation of the heater device is significant!)' influential to the air temperature and humidity in working 
area. Hie required air condition, e.g. 22 - 25°C of temperature and 40 - 50 % of humidity, can be 
complied on the blower motor-pump rotation of 750 rpm. 
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PENDAHULUAN. 

Penggunaan teknologi nuklir khususnya 
teknologi radioisotop di Indonesia sangat 
mendorong dan sebaliknya juga dipacu oleh 
perkembangan teknologi kedokteran nuklir. 
Bidang kedokteran nuklir sebagai salah satu pilar 
kesehatan nasional telah mengambil posisi penting 
dalam peningkatan frekuensi kebutuhan 
penyediaan radioisotop domestik, baik dalam 
bentuk radioisotop primer maupun dalam bentuk 
senyawa bertanda dan/atau radiofarmaka. Keadaan 
ini perlu diikuti dengan perkembangan secara 
dinamk peranan potensi P2RR dalam 
memenuhi kebutuhan penyediaan radioisotop dan 
radiofarmaka domestik tersebut 

Di dalam satu dasa warsa terakhir ini jumlah 
fasilitas kodoklaan nuklir di Indonesia telah 
meningkat tajam, dai 11 fasilitas pada tahun 1990 
menjadi tidak kurang dari 18 fasilitas pada tahun 
1999/2000 [1,2]. Pembaharuan dan perkembangan 
dalam bidang kedokteran nuklir tidak sepenuhnya 
dapat diikuti oleh institusi produksi radioisotop 
yang tidak didukung dengan kemampuan 
pengembangan teknologi proses. Sebaliknya 
perkembangan yang dicapai oleh institusi litbang 
teknologi proses radioisotop tidak akan berarti bila 
produk radioisotop yang dfliadnram tidak 
dimanfaatkan lebih lanjut oleh pihak pengguna. 

Kesiapan fungsi operasional reaktor GA. 
Siwabessy untuk irradiasi bahan sasaran harus 
diikuti dengan kesiapan fungsi operasional sistem 
proses pasca iradiasi untuk menghasilkan produk 
radioisotop primer, yang secara fungsional maupun 
struktural kelembagaan terpisah dari fasilitas 
reaktor. Pada tahapan berikutnya, implementasi 
peningkatan kapabilitas penyediaan radioisotop 
dan radiofarmaka tidak dapat dilepaskan dari 
kesinambungan kesiapan fungsi operasional sistem 
sarana ponmjang dan utilitas untuk menjamin 
keselamatan sistem, proses maupun personel. 
Anomali dan ganggnan fungsi operasional sistem 
sarana penunjang dan utilitas akan menjadi 
hamhatan yang serius pada pelaksanaan kegiatan 
proses radioisotop dan radiofarmaka secara 
keseluruhan. Karena itu kegiatan fungsi 
operasional, perawatan serta diagnosis dan 
perbaikan sistem sarana penunjang dan utilitas 
harus pula menempati skala prioritas yang tinggi 
Aliran sistem kegiatan yang dhmrikan di atac 
bermuara pada upaya untuk menguasai teknologi 
proses radioisotop dan radiofarmaka untuk dapat 
memenuhi kebutuhan produk radioisotop dan 
radiofarmaka secara tepat waktu dengan tetap 

memenuhi aspek jaminan kualitas yang 
disyaratkan. 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, 
maka telah dilaksanakan program kegiatan yang 
mencakup 3 macam kegiatan yang masing-masing 
berorientasi pada: 
a. Penyediaan produk radioisotop primer, 

senyawa bertanda serta Kit radiofarmaka 
untuk pemakaian dalam litbang dan aplikasi 
teknik nuklir, khususnya di bidang kedokteran 
dan kesehatan, dengan dukungan operasional 
sistem reaktor GA Siwabessy. 

b. Optimalisasi fungsi operasional, pemeliharaan 
dan perbaikan sistem sarana penunjang dan 
utilitas untuk menjamin keselamatan sistem, 
proses, personel maupun lingkungan. 

c. Pengembangan dan modifikasi sistem 
pemanas dan kontrol temperatur pada unit 
pengaturan udara untuk menjaga agar kondisi 
dan/atau kualitas udara dalam laboratorium 
radioaktif terpelihara memenuhi persyaratan 
keselamatan dan keamanan. 

TUJUAN KEGIATAN. 

1. Pemantapan kemampuan pelayanan penyediaan 
produk radioisotop, senyawa bertanda dan kit 
radiofarmaka khususnya untuk aplikasi di 
bidang kesehatan/kedokteran, dengan 
dukungan operasional sistem reaktor GA 
Siwabessy. 

2. Memelihara dan mempertahankan fungsi 
operasi normal sistem sarana penunjang dan 
utilitas untuk pelaksanaan bangtek / proses 
radioisotop dan radiofarmaka. 

3. Pengembangan dan modifikasi unit pemanas 
dan kontrol temperatur pada sistem Air 
Handling Unit (pengaturan udara) untuk 
mengatur kondisi udara dalam daerah kerja 
proses radioisotop dan radiofarmaka. 

TATA KERJA, 

a. Ruang Lingkup 

Secara garis besar, metodologi pelaksanaan 
kegiatan berorientasi pada 3 haL yaitu : 
1. Penyediaan radioisotop dari reaktor G A 

Siwabessy serta produk senyawa bertanda, 
dan kit radiofarmaka. khususnya untuk 
aplikasi di bidang kesehatan/kedokteran. 
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2. Optimalisasi fungsi operasional, perawatan, 
diagnosis dan perbaikan sarana penunjang dan 
utilitas untuk menjamin keselamatan sistem, 
proses, personel maupun lingkungan. 

3. Pengembangan dan/atau modifikasi sistem 
pemanas dan kontrol ten^ieratur pada unit 
pengaturan udara agar kondisi udara dalam 
laboratorium radioakif terpelihara memenuhi 
persyaratan keselamatan dan keamanan 

b. Rancangan dan Metode 

Untuk hal yang pertama, dilaksanakan kegiatan 
berikut: 
[i]. Mempersiapkan pengadaan bahan, alat dan 

kebutuhan lain dalam proses penyediaan 
radioisotop, senyawa bertanda dan Kit 
radiofarmaka. 

[ii]. Preparasi bahan sasaran untuk proses 
iradiasi dalam reaktor GA. Siwabessy 
berdasarkan jadwal operasi serta jenis 
radioisotop yang dibutuhkan. 

[iii]. Proses radiokimia bahan sasaran pasca 
iradiasi untuk menghasilkan produk 
radioisotop primer dan senyawa bertanda 
radioaktif yang dibutuhkan. 

|jvj. Pembuatan dan formulasi sediaan kit 
radiofarmaka dan kit radioimmunoassay, 

[v]. Pemeriksaan dan pengendalian mutu 
produk yang mencakup tetapi tidak terbatas 
pada pemeriksaan kualitas radionuklida, 
radiokimia, sterilitas serta pengujian 
biodistribusi bila diperlukan. 

Untuk hal yang kedua, dilaksanakan kegiatan 
berikut: 
[i]. Melaksanakan skedul pengoperasian sistem 

sarana penunjang dan utilitas sesuai dengan 
jadwal fungsi operasi yang ditentukan. 

[ii]. Pemeliharaan sistem sarana penunjang dan 
utilitas berdasarkan prosedur standar 
pemeliharaan untuk masing-masing sistem. 

[iii]. Mempersiapkan suku cadang dan 
komponen kritis untuk selalu menjaga 
kesiapan fungsi operasional keseluruhan 
sistem dan sarana penunjang proses. 

[iv]. Diagnosis dan perbaikan atas kegagalan 
fungsi operasi normal sarana penunjang dan 
utilitas, termasuk dan tidak terbatas pada 
perawatan remedial untuk sistem 
perlindungan dan kontrol (protection and 
control systems). 

Untuk hal yang ketiga, dilaksanakan kegiatan 
berikut: 

[i]. Pembuatan rancangan teknis 
pengembangan dan modifikasi sistem 
pemanas dan kontrol temperatur pada unit 
pengaturan udara (air handling unit). 

fiil - Pembuatan komponen dan perakitan sistem 
pemanas dan kontrol temperatur 
berdasarkan rancangan teknis yang 
HihadTkan 

[ih]. Pemasangan sistem pemanas dan rangkaian 
kontrol temperatur tersebut pada unit 
pengatur udara di Gedung P2RR. 

[iv]. Pengujian operasional sistem pemanas dan 
kontrol temperatur, meliputi pengujian 
fungsi operasional parsial maupun fungsi 
operasional sistem. 

[v]. Pengujian fungsi kineija keseluruhan unit 
pengatur udara setelah modifikasi dan/atau 
penambahan sistem pemanas dan kontrol 
temperatur yang baru. 

HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Penyediaan radioisotop, senyawa bertanda dan 
kit radiofarmaka. 

Kegiatan penyediaan radioisotop, senyawa 
bertanda dan kit radiofarmaka merupakan kegiatan 
pelayanan untuk memenuhi kebutuhan penggunaan 
produk terkait dalam penelitian dan pengembangan 
teknologi proses maupun aplikasi radioisotop dan 
radiofarmaka, baik untuk keperluan internal P2RR 
maupun untuk kolaborasi dengan pihak luar. 
Untuk keperluan internal P2RR terutama 
digunakan untuk pengembangan teknologi proses 
serta teknologi kendali dan jaminan kualitas. 
Kolaborasi dengan pihak hiar misalnya dengan 
pihak Rumah Sakit, Laboratorium Klinis domestik, 
Perguruan Tinggi, Universitas dan Akademi 
ataupun unit kerja industri pengguna radioisotop. 

Secara kualitatif penerapan aspek QCD 
(<quality-cost-delivery) dapat dilaksanakan dengan 
baik ditandai dengan kualitas sediaan yang 
memenuhi persyaratan (quality) dan tidak adanya 
keterlambatan dalam penyediaan dan penyampaian 
produk kepada pengguna (delivery). Di sisi lain, 
masalah harga (cosr) menjadi tidak penting karena 
penyediaan dan penggunan produk untuk tujuan 
penelitian dan pengembangan tidak memberikan 
beban komersial kepada pihak pengguna 

Terhadap sediaan radioisotop prima 
dilakukan perlakuan pemeriksaan kualitas yang 
meliputi pemeriksaan fisis, pemeriksaan kimia, 
pemeriksaan radiokimia, dan pemeriksaan 
radionuklida. Untuk sediaan yang dipergunakan 
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untuk pemakaian pada manusia, kecuali diyaratkan dapat diterimakan kepada pihak 
pemeriksaan yang disebutkan di atas juga pemakai. Secara kuantitatif, besaran jumlah 
dilakukan pengujian sterilitas, baik terhadap sistem produk yang dihasilkan dapat memenuhi 
proses maupun terhadap produk yang dihamilkan kebutuhan dan permintaan pihak pengguna 
Pemeriksaan kualitas ini dilakukan oleh kelompok Jumlah dan jenis sediaan yang dihasilkan 
kerja yang terpisah dari kelonpok keija pelaksana ditunjukkan pada Tabel 1. 
proses. Hanya sediaan yang lolos uji kualitas yang 

Tabel 1. Penyediaan produk radioisotop, senyawa bertanda dan kit radiofarmaka untuk 
memenuhi permintaan pihak pengguna (masing-masing batch diukur pada tanggal 
selesai proses). 

JENIS PRODUK fUMLAH PER TRIWULAN 
KETERANGAN JENIS PRODUK I n m IV KETERANGAN 

'"Sm-klorida 
(mCi) 

68.082 63.180 57.912 72.350 Radioisotop primer, untuk litbang 
dan bangtek proses 

Na^MoO* 
(mCi) 

3.950 4.573 757,5 2.400 Radioisotop primer, untuk 
litbang dan bangtek proses 

Na"°Re04(raC!) 6.945 6.177 850 990 Radioisotop primer, untuk 
litbang dan bangtek proses 

™YCU (mCi) 165 140,2 300 Radioisotop primer, untuk 
litbang dan bangtek proses 

Pasir-"°Sc (mCi) 6 ^ 34,8 119 Senyawa bertanda, untuk litbang 
aplikasi radioisotop 

"GCMmCi) 166 ~ ~ Radioisotop primer, untuk 
litbang aplikasi radioisotop 

Kit RIA-Hepatitis B 10 kit Kit RIA, untuk uji aplikasi 
teknik RIA dalam diagnosis 
Hepatitis B 

Kit Cardioscan 3 vial Kit radiofarmaka, untuk 
pengujian diagnosis jantung 

Lipiodol-,J,I 
(mCi) 

71,64 Senyawa bertanda, untuk 
pengujian terapi kanker hati 

""Sm-EDTMP 
(mCi) 

1.349,5 2.294,9 2.022 2.027,95 Senyawa bertanda, untuk 
pengujian terapi kanker tulang 
metastasis 

"°Sc-kiorida 
(mCi) 

600 496 Radioisotop primer, untuk 
litbang proses dan aplikasi 
radioisotop 

""Ce-nitrat (mCi) 295 Radioisotop primer, untuk 
litbang proses dan aplikasi 
radioisotop 

64Mn-klorida (nCi) 466 Radioisotop primer, untuk 
litbang proses dan aplikasi 
radioisotop 

13JBa-nitrat (^Ci) 122,5 Radioisotop primer, untuk 
litbang proses dan aplikasi 
radioisotop 

H2"S04 (mCi) 2 Radioisotop primer, untuk 
litbang proses dan aplikasi 
radioisotop 
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Optimalisasi fungsi operasional dan perawatan, 
diagnosis dan perbaikan sistem sarana 
penunjang dan utilitas, 

Sarana penunjang dan utilitas dikelompokkan 
dalam 4 kdompok sistem, yaitu sistem chiller 
(pendingin udara), sistem elektrik, sistem udara 
bertekanan dan sistem AHU/FCU {Air handling 

unit dan fan coil unit). Secara kualitatif kesiapan 
dan kesinambungan fungsi operasional sistem 
sarana penunjang terpelihara cukt^) baik ditandai 
dengxi tidak adanya kduhan dari pihak penggima 
sistem sarana penunjang. Secara kuantitatif, 
kinerja sistem dinyatakan dalam total pencapaian 
jam operasional satuan kelompok utilitas seperti 
dibulukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pencapaian total jam fungsi operasi sistem sarana penunjang. 

SISTEM DAN 
KOMPONEN 

UTILITAS 

PENCAPAIAN TOTAL JAM OPERASI 
PER TRIWULAN KETERANGAN 

SISTEM DAN 
KOMPONEN 

UTILITAS I n m IV 
KETERANGAN 

Sistem chiller: 
3 Unit chiller. Chiller-
1, Chiller 2 dan Chiller-
3 

6 2 4 560 624 478 
Chiller-1 tidak dioperasikan, untuk 
t nendnk img nptiinali<a<p k i n w j a 
2 dan chiller-3 (kesulitan komponen 
kritis, perlu tindakan peremajaan) 

Sistem dektrik: 
a. Pand MVMDP 
b. Panel LVMDP 
c. Penerangan lantai I / 

n 

2.160 
2.160 
480/ 
480 

2.184 
2.184 
480/ 
512 

2.208 
2.208 
528/ 
528 

2.244 
2.244 
472/ 
472 

Pand listrik difungsikan 24 jam per 
hari. 
Operasional normal penerangan seti^> 
hari kerja, 8 jam/hari 

Sistem udara 
bertekanan 

96 66 7 1 33 Fungsi operasi berdasar pada 
p e r m i n t a a n 

Sistem AHU/FCU: 
a. 3 unit AHU 
b. 1 unitFCU 
c. 1 unit Supply Fan 
d. 6 unit Exhaust Fan 
e. 6 unit Roof Fan 

1.520 
480 
480 

1.680 

2400 

1.584 
512 
5 1 2 

1.680 

2.560 

1.680 
528 
528 

1.872 

2.640 

1.336 
472 
472 

1.416 

2.360 

1 unit Exhaust fan rusak. 1 unit Roof 
fan dalam perbaikan, jam operasi 
adalah untuk total keseluruhan unit. 
Operasional normal sesuai dengan jam 
kerja. 
Unit yang rusak tidak sampai 
mengganggu kinerja sistem secara 
keseluruhan 

Dari Tabel 2 terlihat bahwa secara parsial 
terjadi kegagalan operasional unit chiller-1, satu 
unit exhaust fan dan satu unit roof fan. Kegagalan 
operasional unit chiller-1 disebabkan oleh 
kerusakan beberapa komponen akibat penuaan, 
mengingat sistem telah dioperasikan selama lebih 
dari 14 tahun. Beberapa komponen dan unit parsial 
yang masih berfungsi bahkan dipandang lebih baik 
dijadikan komponen pengganti untuk unit chilJer-2 
dan chiller-3, agar kinerja unit chiller-2 dan 
chillcr-3 dapat dioptimalkan. Sedangkan kegagalan 
operasional 1 unit exhaust fen dan I unit roof fan 
disebabkan karena kerusakan dioda bridge dan 
motor fon. Akan tetapi kegagalan operasional 
kedua unit fan tersebut tidak santai menimbulkan 

anomali kinerja sistem secara keseluruhan karena 
kebutuhan kinerja dapat dipenuhi dengan fungsi 
operasional unit pasangannya masing-masing. 

Kegiatan perawatan atau pemeliharaan 
moupakan bagian dari upaya mempertahankan 
fungsi kinerja sistem dan didasarkan pada 
dokumen atau pedoman perawatan / pemeliharaan 
yang diberlakukan. Secara umum kegiatan 
perawatan meliputi kegiatan perawatan harian, 
perawatan mingguan, perawatan bulanan, 
perawatan triwulanan dan perawatan tahmum 
Berkaitan dengan kegiatan perawatan dan 
pemdiharan ini, penyediaan suku cadang dan 
komponen kritis sangat penting sebagai bagian 
dari upaya untuk tetap mempertahankan 
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kesinambungan kesiapan fungsi operasi normal 
keseluruhan sistem sarana penunjang 

Kegiatan diagnosis dan perbaikan sekaligus 
djmflnfftftttcjin lmtnk fora pelatihan dalam 
pengembangan SDM. Kegiatan ini tidak hanya 
maicakup sarana penunjang dan utilitas, tetapi 
juga sarana instrumentasi dan peralatan Pada 
Tabel 3 disajikan beberqja tindakan penting 
berkaitan dengan perawatan, diagnosis dan 
perbaikan sistem dan peralatan, berikut hasil yang 
dicapai. Dalam beberapa hal tertentu, perbaikan 
sistem dapat saja direkomendasikan untuk 
ditangani oleh pihak luar, yaitu manakala 
kapabilitas internal untuk perbaikan tersebut tidak 
mencukupi atau bila efisiensi finansial lebih 

mendukung perbaikan oleh pihak luar. 
Di sisi lain, ada kalanya komponen dan suku 

cadang yang diperlukan menjadi kendala 
penyelesaian perbaikan, karena pihak pengguna 
atau pemilik tidak dapat segera menyediakan 
komponen dan suku cadang yang dimaksudkan 
Hal ini dapat terjadi karena harga komponen dan 
suku cadang yang asli terlalu tinggi sementara 
suku cadang dan komponen domestik yang 
ekivalen dengan aslinya tidak dapat ditemukan. 
Walau demikian, secara umum layanan tindakan 
diagnosis dan perbaikan tidak sampai 
menimbulkan hambatan yang signifikan pada 
pelaksanaan program kegiatan secara keseluruhan 

Tabel 3. Kegiatan perawatan, diagnosis dan perbaikan sistem dan peralatan. 

SISTEM DAN 
PERALATAN 

URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 

Sarana penunjang Pemeriksaan fisik dan parameter operasi (kecuali 
panel elektrik) 
Pelumasan bearing dan V-bdt 
Pembersihan coil-coil dan fin 
Pemeriksaan fisik dai parameter operasi panel 
elektrik 
Penggantian oli, filter oli dan fiher inlet sistem 
udara bertekanan. 

Perawatan harian 

Perawatan mingguan 
Perawatan bulanan 
Psawatan triwulanan 

Perawatan tahiman 
Perawa tan t ahunan 

Unit AHU Penggantian filter untuk 3 unit AHU 
Perbaikan unit kontrol AHU-1 

Perbaikan dan penggantian insuge capasitor 

Berhasil baik 
Kanibalistik VSC sebagai 
tindakan sementara 
Berhasil baik 

Unit exhaust fan Perbaikan automatisasi, relay dan pengkabelan 
Fan-10 

Berhasil baik 

Unit driller Pertukaran/penggantian tempat pompa chiller dan 
perbaikan 2 buah sensor. 
Perbaikan kebocoran long valve dan solenoid 
valve. 
Perbaikan powa- board, bearing dan seal 

Kanibalistik pompa chiller, 
memanfaatkan unit 
terpakai pada sistem yang 
rusak 

Sistem komputasi dan 
komunikasi 

Perbaikan perangkat komputer, jaringan 
komputasi dan internet serta jaringan hubungan 
telepon 

Umumnya berhasil baik 

Peralatan proses Diagnosis kans akan gamma counter 
Perbaikan sinyal pijar poangkat cold storage 
Perbaikan timer dan komponen defroze pada 
refrigerator 
Perbaikan dan penggantian unit baterai pada 
detektor Xenon Loop 
Perbaikan perangkat freeze dryer 

Detektor Gamma counter 
perlu diganti. 
Freeze dryer perlu 
penggantian seal karet 
yang sangat mahal dan 
sulit ditemukan di pasaran 
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Pengembangan dan/atau modifikasi sistem 
pemanas dan kontrol teaaperatur pada unit 
pengatur «dara. 

Rancangan rekayasa modifikasi unit pengatur 
udara (AHU) didasarkan pada fenomena bahwa 
bila udara yang masuk ke dalam ruang AHU 
diturunkan temperaturnya akan terjadi kenaikan 
kelembaban udara. Kelembaban udara ini 
dikurangi dengan melewatkan udara d'"g"» 
tersebut pada suatu moisture trap, dan selanjutnya 
udara dingin yang telah melewati moisture trap 
perlu dinaikkan kembali temperaturnya agar pacta 
saat teriepas dari ruang AHU dan bercampur 
dengan udara dalam ruang laboratorium dapat 
mencapai temperatur dan kelembaban yang 
tertentu. 

Bila pemanas yang ada tidak mampu 
menaikkan suhu aliran udara, maka percampuran 
udara yang dilepaskan dari ruang AHU dengan 
udara ruang akan cenderung menghasilkan udara 
yang terlalu dingin dan lembab. Sebaliknya bila 
pemanasan kembali berlangsung secara berlebihan 
maka selepas dari AHU akan dihasilkan 
percampuran udara dengan suhu yang relatif tinggi 
yang juga akan menimbulkan gangguan pada 
kenyamanan kerja [3], Karena itu diperlukan 
sistem pemanas dengan unit kontrol yang 
berfungsi mengatur dan mengendalikan proses 
pemanasan yang terjadi Pada Gambar I 
ditunjukkan skema ruang AHU sebelum dan 
sesudah pemasangan unit pemanas berdasarkan 
perancangan yang diuraikan di alas. 

1. Damper. 2. Unit filter udara. 3. Koil pendingin. 
4. Moisture trap 5. Unit pemanas hasil rekayasa. 6. Blower. 
7. Sensor termokopel. 

Gambar 1. Skema ruang AHU sebelum dan sesudah pemasangan unit pemanas berdasarkan 
perancangan perekayasaan. 

jAJ. Sebelum pemasngan unit pemanas hasil rekayasa. 
|Bj. Seudab pemasangan unit pemanas hasil rekayasa. 

Dalam perancangan rekayasa modifikasi ini, 
unit pemanas Hidapfcan dan bahan nikel-krom 
dengan kapasitas panas 2000 W dan tegangan 220 
V sebanyak 3 buah. Masing-masing unit pemanas 
dirancang beibentuk fin-fin agar pelepasan panas 
kc udara sekitarnya dapat berlangsung cepat dan 
merata. Unit kontrol dirancang terdiri atas sensor 
termokopel dan kontrol temperatur. Sensor 

termokopel berfungsi untuk mengukur temperatur 
udara yang dilepas dari ruang AHU sebelum dan 
sesudah pemanasan, dan selanjutnya hasil 
pengukuran ditampilkan pada unit display yang 
merupakan bagian dari kontrol temperatur. 

Unit sistem kontrol ditempatkan dalam box 
panel yang dipasang pada dinding tembok dengan 
ketinggian 1 m di atas lantai. Tampak bagian 
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dalam dari box panel dengan unit sistem kontrol 
yang telah terpasang ditunjukkan pada Gambar 2 
[A]. Unit kontrol ini dilengkapi dengan 3 buah 
lampu indikator status yang fungsi operasionalnya 
akan terlihat dalam keadaan pintu box panel 
tertutup (Gambar 2 (Bj). Lampu indikator paling 
kiri berwarna merah menunjukkan status 

operasional pemanas-1, lampu indikator yang 
ditengah berwarna kuning menunjukkan status 
operasional pemanas-2 dan lampu indikator paling 
kanan berwarna hijau menunjukkan status 
operasional pemanas-3. Pada saat salah satu unit 
pemanas beroperasi maka lampu indikator yang 
bersangkutan akan menyala. 

Gambar 2. Unit sistem kontrol hasil rekayasa di dalam box panel [A] dan 
box panel dengan lampu indikator dalam keadaan tertutup |B]. 

Uji fungsi operasi unit hasil rekayasa 
mengikuti diagram alir seperti ditunjukkan pada 
Gambar 3, dengan pengaturan temperatur udara 
(dari ruang AHU) maksimum 18°C dan pengaturan 
waktu pemanasan masing-masing elemen pemanas 
selama 10 menit Keberhasilan uji fungsi operasi 
diindikasikan dengan berfungsinya sinyal indikator 
pemanas, indikator pengatur waktu maupun sensor 
pengukur temperatur udara, sebagaimana yang 

diharapkan. Unit ini dapat langsung dioperasikan 
segera setelah sistem VAC Gedung P2RR 
dioperasikan, dan dapat juga hanya difungsikan 
sebagai back-up manakala kondisi udara yang 
dihasilkan sistem utama tidak memenuhi 
kebutuhan Untuk kepentingan keamanan dan 
keselamatan, unit ini tidak dapat dioperasikan 
tanpa didahului dengan pengoperasian sistem 
utama VAC. 
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Gambar 3. Diagram alir pelaksanaan uji fungsi operasi unit hasil rekayasa. 

Rangkaian unh hasil perekayasaan ini 
mempunyai konstruksi yang kompak (padat, 
ringkas tidak tersebar), berfungsi sinergis dengan 
dengan sistem yang sudah ada dan sekaligus 
menuakan penyempurnaan dan sistem 
sebelumnya, nudA dalam pengoperasian dai 
pengendalian operasionalnya. Unit ini tidak 
memberikan informasi mengenai laju ahr 

kelembaban udara dalam ruang AHU. Kedua 
besaran kondisi udara tersebut (Kukur hanya pada 
ruang atau daerah kerja terkait dengan 
menggunakan alat ukur tersendiri yang terpisah 
dari unit hasil rekayasa ini (dengan airflow meter 
dan hygrometer). Temperatur udara ruang juga 
tidak terakur dari unit hasil rekayasa, melainkan 
diukir langsung pada tempat-tempa! tertentu 
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dalam ruang atau daerah kerja terkait. Akan tetapi 
dengan mengukur besaran kondisi udara pada 
keadaan sebelum dan sesudah unit hasil rekayasa 
dioperasikan, akan dapat diperoleh gambaran 
sejauh mana unit hasil rekayasa tersebut 
mempengaruhi besaran kondisi udara, khususnya 
besaran temperatur dan kelembaban udara. 

Pengukuran kondisi udara dilakukan pada 
dua ruang daerah kerja, yaitu Ruang R-C101 dan 
Ruang R-C107, yang lokasinya dalam struktur 
Gedung 11 berada di lantai I. Kedua ruang tersebut 
dijadikan pilihan sebagai daerah pengukuran 
dengan pertimbangan bahwa lokasi kedua ruang 
dianggap cukup mewakili ruangan lain secara 
keseluruhan (berdasarkan lokasi terhadap pusat 
sistem AHU) dan kedua ruang tersebut 
mempunyai frekuensi paling tinggi untuk 
pemakaian sebagai ruang kerja dengan potensi 
kontaminasi keradioaktivan yang besar. 

Hasil pengukuran laju alir udara dalam kedua 
ruang daerah kerja tersebut di atas ditunjukkan 
pada Gambar 4. Terlihat bahwa laju alir udara 
dalam masing-masing ruang tidak dipengaruhi 
secara signifikan dengan pengoperasian unit hasil 
rekayasa. Laju alir udara dalam ruang R-C107 
lebih rendah dibandingkan laju alir udara dalam 

ruang R-C101 karena jarak terhadap lokasi pompa 
blower (pusat sistem AHU) memang lebih jauh 
dari ruang R-C107 dibandingkan dari ruang R-
C101. Di samping itu jumlah Olokan ducting pada 
arah R-C107 juga lebih banyak dari jumlah 
belokan ducting pada arah R-C101. 

Jarak yang lebih jauh dengan belokan ducting 
lebih banyak akan menimbulkan faktor gesekan 
udara dengan dinding ducting yang lebih besar 
sehingga laju alir udara yang terukur pada ruang 
daerah kerja menjadi lebih rendah. Secara umum 
pada kedua ruang terdapat kesamaan korelasi yang 
logis, yaitu bahwa pertambahan kecepatan putaran 
motor blower akan menghasilkan penambahan laju 
alir udara. 

Pengubahan putaran motor blower dari 750 
ipm sampai 1350 rpm ternyata tidak terlalu 
mempengaruhi temperatur udara ruang. Dalam 
ruang R-C101 yang lokasinya terhadap pusat 
sistem AHU adalah lebih dekat, rentang 
temperatur udara ruang berkisar antara 21 °C 
sampai 22,4 °C sebelum unit hasil modifikasi 
dioperasikan, sedangkan dalam ruang R-C 107 
kisaran pencapaian temperatur udara ruang 22,3 °C 
sampai 23,9 °C. 
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Putaran motor blower (rpm) 

-Laju alir R-C101 [K-1] 
•Laju alir R-C107 [K-1] 

•Laju alir R-C101 [K-2] j 
•Laju alir R-C107 [K-2] | 

Gambar 4. Hasil pengukuran laju alir udara dalam Ruang R-C 101 dan Ruang R-C107. 

K-1: Sistem VAC beroperasi normal tanpa pengoperasian unit hasil rekayasa. 
K-2 : Sistem VAC beroperasi normal disertai dengan pengoperasian unit hasO rekayasa 
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Kenaikan suhu udara ruang lebih jelas terlihat 
sebagai pengaruh dari dioperasikannya unit 
pemanas hasil rekayasa seperti ditunjukkan pada 
Gambar S. Pada rentang pengubahan putaran 
motor blower yang sama, setelah dioperasikannya 
unit pemanas hasil rekayasa maka rentang 
temperatur udara ruang R-C101 berkisar antara 
22,3 "C sampai 25,3 "C dan pada ruang R-C107 
berkisar antara 23,5 "C sampai 25,3 °C Dengan 
demikian pengoperasian unit pemanas hasil 
rekayasa mampu menaikkan temperatur udara 
iuang menjadi tidak terlalu dingin. Temperatur 
udara ruang antara 22 °C sampai 25 ffC merupakan 
temperatur udara ideal untuk ruang keija 
laboratorium. Di bawah 22 X dirasakan 
kebanyakan pekerja di daerah tropis sebagai terlalu 
dingin, sedangkan di atas 25 °C mulai terasa terlalu 
panas. 

Putaran motor blower agaknya memberikan 
pengaruh pada penurunan kelembaban udara 
walaupun tidak terlihat cukup signifikan, ditandai 
dengan kemiringan kurva kelembaban udara yang 
tidak terlalu besar. Fenomena penurunan 
kelembaban udara lebih terlihat jelas sebagai 
akibat dioperasikannya unit pemanas hasil 
rekayasa. Diduga pengoperasian unit pemanas 
hasil rekayasa mengakibatkan peningkatan 
kereaktifan moisture trap yang meningkatkan 
kapabilitas penangkapan molekul dan/atau uap air. 
Pada ruang R-C101 yang semula terukur 
kelembaban udara antara 50,3 % sampai 55,6 % 
berkurang menjadi 40.4 % sampai 49.3 % dengan 
dioperasikannya unit pemanas hasil rekayasa, 
owtangfain pada mang R-C107 diperoleh 
penurunan kelembaban udara dari 50,7 % sampi 
55,3 % menjadi sekitar 40,4 % sampai 47,4 %. 

600 800 1000 1200 
Putaran motor blower (rpm) 

1400 

-»—Teiqp.udai&R-CK)l [K-]) 
-X—Temp, udara R-C107 [K-1] 
-fs—Kelembaban udara R-C101 [K-1] 
-B— Kdctitaban udataR-C107[K-lj 

-Terap, udara R-C101JK-2] 
-Temp, udara R-C107 [K-2] 
-Kelembaban udara R-C101 {K-2] 
-Kete ubahan udara R-C107 [K-2] 

Gambar 5. Temperatur dan kelembaban udara dalam Ruang R-C101 dan R-C107. 

K-1: Sistem VAC beroperasi normal tanpa pengoperasian nnit hasil 
rekayasa. 

K-2 : Sistem VAC beroperasi normal disertai dengan pengoperasian unit 
hasil rekayasa. 

Pada Tabel 4 ditunjukkan resume 
pencapaian besaran k^ndi^i udara pada pengaturan 
putaran pompa blower antara 750 sampai 1350 
rpm. Terlihat bahwa tanpa dukungan operasional 
unit hasil rekayasa maka besaran kelembaban 
udara sebagaimana disyaratkan, yaitu antara 40 -
50 %, tidak terpenuhi. Pada mang R-C101 

temperatur udara ideal antara 22 - 25 X baru dapat 
dicapai dengan putaran pompa blower sebesar 
1200 rpm atau lebih. Pengoperasian blower 
dengan atau pada putaran motor yang lebih 
tinggi akan mendorong 
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Tabel 4. Resume perbandingan kondisi udara Ruang R-C 101 dan R-C107 pada pengoperasian sistem 
VAC tanpa dan dengan dukungan operasional unit hasil rekayasa. 

TANPA OPERASI UNIT HASIL REKAYASA DENGAN OPERASI UNIT HASIL 
REKAYASA 

PUTARAN 
MOTOR 

BLOWER 
(rpm) 

"730" 
T 2 r 
W 
975 

"T050" 
TI25~ 
W 
1275 
1350 

Laju aliran" 
[m/det] 

"CIUT 
~I7T 
TW 

T55" 
T5T 
"RS" 

1W 
-Z3S" 
~~Z5T 

XIUT 
"59" 
95 

" W 
"TT3" 
TTT 
• w 
151 

152" 
TTT 

Temperatur 
K J 

"CIUT 
T T 
2^1 

" T O " 

"2IT 
T T T 
ITT 

"2ZT 

"CIU7 
72,1 
2lA 

27,9 
T 3 T 
"23T 
W 
"233T 

Kelembaban 
m 

TTOT 
55.6 

"3TT 
"57T 
52.8 

3 T T 
~50~ 
50̂ 6 

3DX 

"CIUT 
w 

"3?T 
W 
W 
"523T 
"53T 
T I T 
"3077" 

Laju aliran" 
[m/det] 

XIUT 
T35" 
"145" 
T50~ 
T5T 
TTT 

"Z25" 
"Z3T 
"T7T" 

W 
IT 
96 

"105" 
"TTT 
" W 
T32~ 

"155" 
T75" 

Temperatur 

C101 

KETERANGAN; Daerah Tabel yang diarsir menunjukkan kondisi udara (temperatur dan/atau kelembaban udara) 
vang memenuhi persyaratan, yaitu temperatur antara 22 - 25«C dan kelembaban antara 40-50 

potmsi kelelahan dan resiko kerusakan yang lebih 
besar. Di sisi lain. dengan putaran motor pompa 
blower yang lebih kecil dari 1200 rpm. temperatur 
udara ruang adalah lebih kedi dai 22 °C, dan 
keadaan ini dirasakan terlalu dingin bagi kebanyakan 
pekerja Dengan dukungan operasional unit hasil 
rekayasa, temperatur dan kelembaban udara yang 
ideal (22 - 25 C dan 40 - 50 %) telah dapat 
dipenuhi pada putaran pompa blower sebesar 750 
rpm. 

KESIMPULAN. 

Penyediaan produk radioaktif dalam bentuk 
radioisotop primer maupun senyawa bertanda serta 
Kit radiofarmaka untuk pemakaian dalam litbang dan 
aplikasi teknik nuklir, dapat dilaksanakan dengan 
baik. Sediaan yang dominan dibutuhkan pihak 
pengguna adalah radioisotop '^SmC^, Na^MoO^ 
dan Na1S6Re04 serta senyawa bertanda 153Sm-
EDTMP. Penggunaan yang dominan adalah untuk 
penelitian dan pengembangan teknologi proses dan 

aplikasi dalam kedokteran untuk uji diagnosis 
maupun terapi. 

Fungsi operasional sarana penunjang dan utilitas 
dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 
Walaupun terjadi gangguan atau anomali fungsi 
kinerja beberapa unit sistem secara parsial, total jam 
operasional sistem dapat memenuhi kebutuhan 
dengan tetap memelihara keamanan dan keselamatan 
sistem, ptoses maupun personel. 

Unit pemanas hasil rekayasa yang dilengkapi 
dengan sistem kendali dan kontrol operasi telah 
dapat difungsikan sebagaimana yang diharapkan. 
Fungsi operasi unit hasil rekayasa ini meningkatkan 
kapabilitas fungsi kinerja sistem pengaturan udara di 
Gedung P2RR. 

Unit hasil rekayasa ini tidak memberikan 
pengaruh signifikan terhadap laju aliran udara, tetapi 
memberikan pengaruh nyata pada temperatur dan 
kelembaban udara dalam ruang atau daerah kerja. 
Kondisi temperatur udara antara 22 - 25 <C dan 
kelembaban udara antara 40 - 50 % sebagaimana 
diyaratkan, dapat dipenuhi pada putaran pompa 
blower sebesar 750 rpm. 
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Penanya : N. Nababan 
Penangan : 

1. Komponen mana yang paling berperan menurunkan kelembaban sampai dengan 40-50% ? 

2. Bagaimana karakteristik komponen tersebut ? 
Jawaban: 
1. Masalah kelembaban dipengaruhi oleh kerja gabungan secara sinergis elemen penangkap uap air 

(moisture trap) dan pemanas hasil rekayasa 
2. Spesifikasi pemanas hasil rekayasa : 

Bahan: nickei-chronium berbentuk fm (kipas) 
Kapasitas panas : 2000 watt 
Tegangan : 220 volt 

Spesifikasi elemen moisture trap saya tidak ingat benar, dilihat didokumen lapangan elemen ini adalah bagian 
dari instalasi insfrastruktur gedung 11 asli dari awalnya. 
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