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ABSTRAK
PENGELOLAAN LlMBAH RADIOAKTIF HASIL SAMPING PRODUKSI RADIOISOTOP

MOLlBDENUM-99. Radioisotop 99Mo diproduksi terutama sebagai radionuklida induk untuk
memperoleh radioisotop 99mTcyang dalam kedokteran nuklir dipakai sebagai bahan radiodiagnostik
beberapa penyakit. Indonesia memproduksi 99Mo menggunakan target dengan uranium diperkaya
tinggi yang diiradiasi dalam reaktor. Pada proses produksi 99Mo akan ditimbulkan limbah radioaktif
sebagai hasil samping dengan karakteristik yang tergantung antara lain dari pengkayaan uranium
dalam target dan lama iradiasinya. Karakteristik limbah dapat ditentukan secara langsung dari hasil

analisis laboratorium maupun dengan program komputer ORIGEN 2. Pada peng~unaan target dengan
uranium diperkaya tinggi akan dihasilkan limbah dengan kandungan 235U sisa, 38 U dan hasil belah,
sedangkan pada penggunaan target dengan uranium diperkaya rendah akan dihasilkan aktinida 239pU
yang cukup besar. Plutonium-239 adalah aktinida berumur paro panjang yang memerlukan pemisahan

dari hasil belah karena orientasi pengelolaan yang berbeda. Hasil belah setelah men~alami peluruhan
dapat dikategorikan sebagai limbah aktivitas rendah atau sedang, sedangkan aktinida 9pU dan lainnya
digolongkan sebagai limbah transuranium. Penyimpanan lestari limbah aktivitas rendah dan sedang
dilakukan pada penyimpanan dekat permukaan sedangkan untuk limbah transuranium penyimpanan
lestari dilakukan pada formasi geologi.

ABSTRACT
TREATMENT OF RADIOAKTIF WASTE GENERATED FROM THE PRODUCTION OF

MOLlBDENUM-99 RADIOISOTOPE. The 99Mo is produced as the parent radionuclide for 99mTc
radioisotope which is used as medical radiodiagnostic for certain disease. In Indonesia 99Mo is
produced by irradiating target of high enriched U in the reactor. The characteristics of radioactive waste
from the production of 99Mo depend on the U enrichment of the target and the irradiation time. The
characteristic of the radioactive waste can be directly determined by laboratory analysis or by ORIGEN
2 code. Producing 99Mo from high enriched uranium target will produce radioactive waste containing 235
U, 238U and fission product, while from low enriched uranium target will produce radioactive waste
containing large amount of 239pU . Plutonium-239 is a long half life actinide that need to be separated
from the fission product due to a different treatment is required. The fission product, after it is allowed to
decay then needs to be categorized as low or medium level waste, while 239pU are categorized as
transuranic waste. The disposal of low and medium level waste are stored in near surface disposal,
while the disposal of transuranic waste is stored in a geologic formation.

PENDAHULUAN

Radioisotop Molibdenum-99 (99Mo)
dan anak luruhnya Tecnisium-99m (~9mT)

merupakan radioisotop penting dala~l
kedokteran nukhr. Radioisotop 99mT d' k'
h . 8 a' C Ipa al

amplr 0 Va dan seluruh diagnostik dalam
kedokteran nukhr, seperti untuk mendapatkan

gambaran \ulang, otaK, thyroid, paru-paru, hati

clan ginial. Radioisotop 99Mo diproduksi
terutama sebagai radioisotop induk untuK

memperoleh radioisotop 99mTc[1].
Molibdenum-99 dengan waKtu paro

66,02 jam meluruh dengan memancarkan sinar

W dan menghasilkan 99mTcdengan prababilitas
87,5% dan 99Tc sebesar 12,5%, sedangkan
99mTc meluruh secara transisi isomer (TI)
menjadi 9~C dan dengan probalitas yang kecil
maka 99mTcakan meluruh menjadi rutenium-
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~9 (99Ru) seperti yang disajikan pada Gambar
d' MoIJbdenu~-99 dan 99Tc tergolong isotopengan radlotoksisitas yang sedang

sedangk~n 99mTc tergolong isotop den a~
radlotokslsltas rendah. Waktu paro efektif 9~M

yang didasark~n pad a seluruh anggota tUbU~

adalah 1,8 hart denqan organ kritis adalah hati
Sd \, 99ml1d9 .

e ~ngl\an. c, Ie waKtu para efektifnya
masmg-maslng adalah 0,2 dan 1 hari un\uk
seluruh anggota tubuh (1,2).

Ada beberapa metode yang dapat

digunakan dalam memproduksi radioisotoP
99Mo yaitu melalui iradiasi dalam reaktor
terhadap target dengan pengkayaan uranium
tinggi maupun rendah, iradiasi target 98Mo
(aktivasi 98Mo) dan reaksi aktivasi
menggunakan partikel bermuatan misalnya
menggunakan akselerator (3,4J. Produksi 99Mo

----------
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melalui proses reaksi pembelahan 235U baik
menggunakan target dengan pengkayaan
uranium tinggi maupun rendah memerlukan
fasilitas yang sangat khusus untuk produksi
skala besar. Untuk produksi skala kecil dapat

menggunakan ~roses alternatif yaitu melalui
proses aktivasi BMo. Proses ini menggunakan
bahan target yang mengandung 9BMo atau Mo
alam atau bahan yang diperkaya dengan9BMo

~ang kemudian diiradiasi dalam reaktor. Hasil
~9Mo yang diperoleh mempunyai aktivitas
spesifik yang lebih rendah jika dibandingkan
dengan hasil produksi 99Mo melalui reaksi
pembelahan 235U. Oalam skala penelitian dan

pengembangan sedang dipelajari ~enggunaan
akselerator untuk memproduksi 9 Mo melalui

woses reaksi ,ooMo(p,2n) 99Mo dan
ooMo(p,pn) 99Mo. Namun demikian untuk skala

industri di beberapa negara maju termasuk
Indonesia, secara ekonomis produksi 99Mo
dilakukan dengan proses iradiasi target
uranium dengan pengkayaan tinggi.

Tentu saja adanya beberapa metode
proses pembuatan 99Mo, akan ditimbulkan
limbah radioaktif sebagai hasil samping
dengan karakteristik yang berbeda.
Penggunaan target dengan pengkayaan 235U
tinggi akan menghasilkan limbah yang masih
banyak mengandung sisa 235U yang tidak
terbakar, dimana 235Usisa ini jumlahnya masih
cukup ekonomis sehingga memerlukan proses
untuk pengambilan kembali 235Usisa tersebut..
Sedangkan pada penggunaan target dengan
pengkayaan 235U rendah akan dihasilkan
limbah yang mengandung aktinida seperti
239pU yang berumur paro panjang, sehingga
memerlukan pengelolaan limbah yang lebih
kompleks.

Oalam makalah Inl akan

dikemukakan beberapa metode produksi 99Mo
dari beberapa negara maju termasuk produksi
99Mo dari Indonesia serta karakteristik limbah

yang ditimbulkan guna menentukan metode
pengelolaan limbah radioaktif tersebut.
Karakteristik limbah ditentukan berdasarkan
computer code ORIGEN 2

Produksi 99Mo di Chalk River Laboratories

(CRL) Canada [5].
Canada melakukan produksi 99Mo

menggunakan bahan target yang mengandung
93% uranium metal diperkaya yang dipadukan
dengan aluminium dan diiradiasi dalam reaktor

Nasional Research Universal (NRU) den~an
fluks netron termal 3x10' n.cm' s",

Pengambilan radioisotop 99Mo dilakukan

melalui proses seperti ~ang disajikan pad a
Gambar 2. Gas xenon C3 Xe) yang timbul dari
proses pelarutan dapat diproses ataupun tidak
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sesuai dengan kebutuhan, Larutan yang
mengandung uranium dan hasil belah dialirkan
melalui kolom alumina (AI203) dimana
molibdenum akan tertahan. Kolom dicuci
untuk menghilangkan hasil belah dan uranium.
Molibdenum dielusi dari kolom dengan
menggunakan amonium hidroksida .. Limbah
yang timbul dari proses pemurnian 99Mo ini
mengandung campuran dari 235U, 23BUsisa
dan hasil belah.

Produksi 99Mo di Institut National des

Radioelements (IRE), Be~ia [6]
Proses produksi Mo yang dilakukan

di Belgia mirip dengan proses yang dilakukan
di Canada, yaitu menggunakan target dengan
89 - 93% uranium metal diperkaya yang
dipadukan dengan aluminium dan diiradiasi
dalam reaktor dengan fluks netron termal
1,5x1 0'4 n.cm'2s" selama 120 jam. Namun di
Belgia proses ini dimanfaatkan untuk
Imemproduksi 3 jenis isotop sekaligus yaitu
99Mo, 131,,dan 133Xedengan skema proses
seperti yang disajikan pada Gambar 3. Target
yang telah diiradiasi dilarutkan dalam 3M
NaOH dan 4M NaN03, gas 133Xeyang keluar
dari target selama pelarutan diproses untuk
dijual. Uranium dan sebagian hasil belah
diendapkan sebagai hidroksida, sedangkan
yodin dan molibdenum tetap berada dalam
bentuk ion sebagai r dan Mool', Yodin dan
molibdenum dipisahkan dari uranium dan hasil
belah lainnya. Oalam proses ini akan
dihasilkan 99Mo dengan kemurnian 85 - 90%.
Limbah yang timbul dari proses pemurnian
99Mo ini mengandung campuran dari 235U
sisa, 23BUdan hasil belah.

F;'roduksi 99Mo di Institute of Physics and
Power Engineering (IPPE), Rusia [6].

_Oi Rusia terdapat 2 pabrik yang
memproduksi 99Mo yaitu di Institute of Physics
and Power Engineering (IPPE) dan di Moscow
Physico Chemical Research Karpov Institute
dimana ke duanya memggunakan proses yang
mirip satu dengan lain seperti skema proses
yang disajikan pada Gambar 4. Target yang
digunakan mengandung uranium dioksida
(U02) yang dipadu dengan magnesium oksida
(MgO) dengan pengkayaan uranium sampai
dengan 90%, Sedangkan kelongsong target
dibuat dari baja tahan karat. Target diiradiasi
dalam reaktor riset dengan fluks netron termal
3x1014 n.cm'2s·1. Setelah pendinginan, target
dilarutkan dalam asam nitrat. Gas 133Xe•
isotop-isotop lain dan isotop dari yodin C31r,
1~21dan 1331) diproses dan dimurnikan untuk
dijual. Larutan asam dan hasil belah
diekstraksi sehingga terpisah antara 99Mo dan
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sedikit hasil belah dalam fase organik dan
sebagian besar hasil belah akan tertinggal
dalam fase air. Reekstraksi dilakukan untuk
memperoleh larutan utama 99Mo dan
pemurnian lebih lanjut dilakukan untuk
memperoleh 99Mo dengan karakteristik yang
sesuai dengan yang dikehendaki. Limbah yang
timbul dari proses pemurnian 99Mo ini
mengandung campuran dari 235U sisa, 238U
dan hasil belah.

Produksi 99Mo di Batan Teknologi (PT.

BA TEK), Indonesia [7st-
Oi Indonesia Mo diproduksi oleh PT.

Batan Teknologi (PT. BATEK) yang berlokasi
di Kawasan Badan Tenaga Nuklir Nasional
Serpong. Proses produksi 99Mo ini mirip
dengan yang dilakukan di Canada dengan
skema proses seperti yang disajikan pada
Gambar 5. Target U30e digunakan dalam
bentuk serbuk yang dilarutkan dalam HN03
pekat dengan pengkayaan uranium 92,3%
yang diiradiasi dalam reaktor GA Siwabessy
selama 96 jam pada daya reaktor 15 MW.
P~oses pengambilan 99~110 dilakukan setelah
target dikeluarkan dari reaktor dan didinginkan
selama 6 jam. Penangkapan gas Xe dilakukan
sebelum pelarutan target dalam larutan asam
nitrat dan asam sulfa!. Larutan 99Mo diperoleh
setelah pemurnian larutan 99Mo melal0i
karbon aktif. Oalam keadaan normal produksi
99Mo dilakukan 1 kali dalam seminggu. Limbah
yang timbul dari produksi 99Mo muncul dari
tahap pengendapan 99Mo. Limbah ini
mengandung campuran 235U sisa, 2~8Udan
hasil belah.

KARAKTERISTIK LlMBAH RADIOAKTIF
HASIL SAM PING PRODUKSI 99Mo

Produksi 99Mo melalui reaksi

pembelahan 235U baik untuk target dengan
pengkayaan uranium tinggi maupun rendah
yang telah dipakai oleh beberapa negara
dalam skala industri, akan menimbulkan hasil
samping limbah radioaktif dengan kandungan
nuklida yang kompleks yang terbentuk selama
reaksi pembelahan 235U.

Komposisi kandungan limbah yang
terbentuk dari hasil sam ping produksi 99Mo ini
dapat ditentukan dengan cara analisis secara
langsung limbah tersebut, ataupun dapat
diprediksi berdasarkan program komputer
ORIGEN 2. Sebagai contoh adalah

perhitungan den~an ORIGEN 2 yang dilakukan
dalam produksi 9Mo di Canada. Perhitungan
ini didasarkan pada proses produksi nyata

~ang terdiri dari 9 target dengan jumlah total
35U 35,4 gram, diiradiasi pada fluks netron

1,54x1014 n cm'2s'\ waktu iradiasi selama
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103,5 jam dengan komposisi awal target
seperti yang disajikan pada Tabel 1. Oari
perhitungan ini dapat diketahui komposisi
limbah yang terdiri dari 235U,radionuklida hasil
belah dan aktinida. Sedangkan hasil aktivasi
akan terikut dalam kelongsong target. Pada
kenyataannya limbah ini akan bercampur
menjadi satu, namun hasH perhitungan dengan
ORIGEN 2 dapat disajikan terpisah antara
komposisi hasil belah dan aktinida yang
terkandung dalam Iimbah.[5,8].

Komposisi hasil belah dalam limbah
Pad a saat target keluar dari reaktor,

maka akan timbul hasil belah dalam jumlah
879 jenis nuklida dengan total aktivitas 4x1 010

MBq. Setelah 1 tahun peluruhan, maka total
aktivitas menurun menjadi 7,1x106 MBq dan
setelah 2 tahun peluruhan aktivitasnya menjadi
2,6x106 MBq. Jika radionuklida setelah
peluruhan 1 tahun aktivitasnya kurang dari 1
MBq diabaikan, maka akan terdapat 33 jenis
radionuklida dengan aktivitas antara 1 MBq
dan 1,9x1 06 MBq seperti yang disajikan pada
Tabel 2.

Komposisi aktinida dalam limbah
Aktinida akan timbul jika

menggunakan target dengan pengkayaan
uranium rendah dan waktu iradiasi yang cukup
lama, karena dari 238U itulah akan dihasilkan
aktinida. Oalam perhitungan ORIGEN 2
didasarkan pada produksi 99Mo yang
menggunakan target dengan pengkayaan
uranium tinggi dan waktu iradiasi yang
tergolong pendek yaitu 103,5 jam, maka
aktinida yang timbul aktivitasnya sangat kecil
sehingga diabaikan. Jika kandungan aktinida
dalam limbah lebih kecil dari 5 IlCi/g maka
limbah dikategorikan limbah non transuranium,
karena kandungan aktinida yang sangat kecil
tidak berpotensi menimbulkan dampak
radiologis.

Komposisi hasil aktivasi dalam limbah

Berdasarkan ~erhitungan ORIGEN 2
maka dalam produksi 9Mo akan ditimbulkan
hasil samping berupa hasil aktivasi yang
berasal dari bahan kelongsong targe!. Pada
saat target keluar dari reaktor maka akan
terbentuk 688 hasil aktivasi termasuk hasil

peluruhannya dengan total aktivitas sekitar
2x108 MBq dengan 157 diantaranya adalah
radioaktif lemah dan hasil aktivasi ini tetap
berada dalam kelongsong target. Kelongsong
akan dilepaskan dari target terlebih dahulu
sebelum proses pengambilan hasil 99Mo. Hal
ini berarti hasil aktivasi akan terikut di dalam

kelongsong dan tidak terikut dalam proses
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pengambilan 99Mo, sehingga di dalam limbah
radioaktif tidak terikut hasH aktivasi.

BAHASAN PENGELOLAAN LfMBAH RADIO
AKTIF HASIL SAM PING PRODUKSI 99Mo

Berdasarkan pada perhitungan
ORIGEN 2 dan keadaan nyata proses produksi
99Mo yang menggunakan target dengan
pengkayaan uranium yang tinggi, maka limbah
yang timbul sebagai hasil samping mempunyai
komposisi yang didominasi dengan 235U sisa
yang tidak terbakar, 238Udan radionuklida hasil
belah. Limbah ini mempunyai paparan radiasi
yang eukup besar karena kandungan
radionuklida hasil belah yang eukup tinggi.
Untuk mengelola limbah radioaktif ini maka
terlebih dahulu dilakukan proses pemisahan
antara 235Usisa, 238U dan hasil belah dengan

proses pengelolaannya sep,erti :J;ang disajikan
pada Gambar 6. Sisa 23 U, 2 U dan hasil
belah dalam limbah awal dipisahkan seeara
ekstraksi menggunakan pelarut diethyl hexyl
phosphoric acid. Pada ekstraksi ini akan
terpisah antara limbah yang mengandung 235U,
238Udan limbah yang mengandung hasil belah.
Uranium-235 yang diperoleh masih eukup
besar karena dalam kenyataannya U235 yang
terbakar hanya sekitar 7% berarti masih tersisa
93% 235Udan ini masih eukup ekonomis untuk
digunakan lagi. Limbah yang hanya
mengandung hasil belah ini mempunyai
paparan radiasi yang eukup tinggi sehingga
memerlukan penyimpanan sementara untuk
menurunkan paparannya. Untuk itu limbah
disimpan dalam drum baja tahan karat 60 liter,
kemudian disimpan di tempat Penyimpanan
Sementara Limbah Aktivitas Tinggi (PSLA T).
Setelah penyimpanan 1-2 tahun di dalam
PSLAT maka limbah dapat dikategorikan
sebagai limbah eair aktivitas rendah/sedang,
karena tidak mengandung aktinida berumur
panjang, sehingga dapat diimobilisasi dengan
semen. Selanjutnya limbah hasil olahan
disimpan di tempat penyimpanan sementara
limbah aktivitas rendah dan sedang.
Penyimpanan lestari limbah olahan ini
dilakukan pada sistem penyimpanan dekat
permukaan.

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
memiliki Tempat Penyimpanan Sementara
Limbah Aktivitas Tinggi (PSLA T) yang berupa
sumur-sumur untuk menyimpan drum baja
tahan karat 60 liter yang berisi limbah hasil
produksi radioisotop .. Sumur fasilitas PSLAT
mempunyai diameter 60 em, tinggi 6 m dan
tebal10 em. Kapasitas penyimpanan PSLAT di
PTLR adalah 200 drum dengan aktivitas
60.000 Ci seperti yang disajikan pada Gambar
7 [9]. Serain memiliki PSLAT, PTLR juga
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memiliki tempat penyimpanan sementara
limbah aktivitas rendah dan sedang. Tempat
penyimpanan ini diperuntukkan bagi limbah
hasil olahan yang berupa shell beton 950 liter,
350 liter maupun shell drum 200 liter seperti
yang disajikan pada Gambar 8 dengan
kapasitas penyimpanan 500 buah shell 950
liter maupun 350 liter dan 500 buah shell drum
200 liter.[9]

Produksi 99Mo yang menggunakan
larget dengan pengkayaan uranium rendah
juga telah dilakukan di ANSTO Australia,
Kaslsruhe Jerman dan ANL Amerika. Saat ini

Indonesia bekerja sama dengan Argonne
National Laboratory (ANL) melakukan litbang
menggunakan target dengan pengkayaan
uranium rendah untuk memproduksi 99Mo [10].
Tentu saja proses ini akan menimbulkan
limbah sebagai hasil samping dengan

komposisi ~ang berbeda dengan limbah hasil
produksi 9Mo yang menggunakan target
uranium dengan pengkayaan tinggi. Produksi
99Mo yang menggunakan target uranium
dengan pengkayaan rendah akan

menimbulkan limbah aktinida ¥,ang cukup
tinggi, salah satunya seperti 23 Pu dengan
jumlah lebih dari 25 kali lebih banyak
dibandingkan dengan menggunakan target

dengan ~engkayaan uranium tinggi [11].
Aktinida 2 9pU dan aktinida yang lainnya yang
terkandung dalam limbah ini mempunyai waktu
para yang panjang sehingga menjadikan
limbah memerlukan pengelolaan yang lebih
~umit. Gambar 9 menyajikan skema proses
pcngelolaan limbah jenis ini yang rnengandung
earnpuran 235U sisa, 23RU, hasil belah dan
aktinida. Pertarna kali limbah diekstraksi

menggunakan pelarut diethyl hexyl phosphoric
acid. Pada ekstraksi ini akan terpisah antara
limbah yang rnengandung 235U, 238U dan
limbah yang mengandung hasil belah dan
aktinida. Ekstraksi ke dua dilakukan
menggunakan pelarut Tri Buthyl Phosphat
(TBP) dan dodekan. Pada ekstraksi ke dua
akan terpisahkan antara limbah yang
mengandung hasil belah dan limbah yang
mengandung aktinida. Limbah yang hanya
mengandung hasil belah mempunyai paparan
radiasi yang cukup tinggi sehingga
memerlukan penyimpanan sementara untuk
menurunkan paparannya. Proses selanjutnya
sama dengan pengolahan limbah dari target
dengan pengkayaan uranium tinggi yaitu
setelah penyimpanan selama 1-2 tahun dalam
PSLAT maka limbah dapat dikategorikan
scbagai limbah aktivitas rendah atau sedang
dan diimobilisasi dengan semen. Sedangkan
limbah yang mengandung banyak aktinida
diimobilisasi dengan polimer. Limbah jenis ini
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mengandung radionuklida dengan umur paro
yang panjang sehingga tidak bisa diimobilisasi
dengan semen. Oleh karena itu untuk
keamanan manusia dan lingkungan maka
penyimpanan lestari limbah ini dilakukan pada
formasi geologi pad a kedalaman 500 - 1000
meter di bawah permukaan tanah.

KESIMPULAN

Limbah yang timbul sebagai hasil
samping produksi 99Mo mempunyai
karakteristik yang berbeda tergantung antara
lain dari jenis target yang digunakan apakah
menggunakan target dengan pengkayaan
uranium tinggi maupun rendah. Pada
penggunaan target dengan pengkayaan

uranium ting~5 akan dihasilkan limbah dengan
kandungan U sisa, 238U dan hasil belah.
Proses ekstraksi dilakukan untuk memisahkan

235U sisa, 238U dan hasil belah. Limbah yahg
mengandung hasil belah ini disimpan
sementara untuk menurunkan paparannya,
sehingga dapat dikategorikan sebagai limbah
aktivitas rendah yang kemudian diimobilisasi
dengdn sem2n. Limbah hasil imobilisasi
kemudian disimpan sementara di tempat
penyimpanan sementara yang selanjutnya
disimpan lestari pad a penyimpanan dekat

permukaan. Limbah yang timbul d~ri
penggunaan target dengan penj!kayaan
uranium rendah akan mengandung 2 U sisa,
238U, hasil belah dan aktinida termasuk 239pU
dengan jumlah sampai 25 kali lebih besar
daripada penggunaan target dengan
pengkayaan uranium tinggi. Proses ekstraksi
dilakukan untuk memisahkan 235U sisa, 238U
hasil belah dan aktinida. Limbah hasil belah

setelah mengalami peluruhan dikategorikan
sebagai limbah aktivitas rendah dan
diimobilisasi dengan semen, dilakukan
penyimpanan sementara di tempat
penyimpanan sementara dan selanjutnya
disimpan lestari pada penyimpanan dekat
permukaan. Sedangkan limbah yang
inengandung aktinida diimobilisasi dengan
polimer. Limbah hasil imobilisasi setelah
disimpan sementara kemudian disimpan lestari
pada formasi geologi agar aman bagi manusia
dan lingkungan baik untuk generasi saat ini
maupun generasi yang akan datang.
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Gambar 1. Skema Peluruhan 99Mo [2]
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Gambar 2. Skema proses produksi 99Mo di CRL, Canada [5]
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Gambar 3, Skema proses produksi 99Mo d,i Belgia [6]

32



Prosiding Seminar Teknologi Pengelolaan Limbah V
Pus at Teknologi Limbah Radioaktif - BATAN

ISSN 1410-6086

Pemotongan target Penan gkapa n gas kriog en

Pelarutan target dengan HN03 Pekat

D2EHPA 25% d alam dodecane

l<elonQso nQ

Fase air
Ekstraksi

Fase organik

Fase olg anik

23~ U, 238 U dan hasil bela h (I40Ba/I40La.
103+106Ru, 137Cs)

Gambar 4. Skema proses produksi 99Mo di Rusia [6]
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Gambar 5. Skema proses produksi 99Mo di Indonesia [7J
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Gambar 6, Skema pengelolaan limbah radioaktif hasil sam ping produksi 99Mo

dari target dengan pengkayaan uranium tinggi

Gambar 7. Tempat penyimpanan limbah aktivitas tinggi (PSLAT)
di PTLR -BA TAN [9]
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Gamb8r 8. Tempat penyimpanan sementara limbah aktivitas rendah dan sedang
di PTLR-f3.L\ TAN [9J

Ha·oil belah dan aktinid.'1 : Ekstrak,o! Pelarut TBP + Dodekan

H.1Sil helall

Penyimpanan sementara
di PSlJI.T

Limbah ahtivitas rendah

Imobllisasi dengan semen

Penyimp~1nan sementara
11n1bat1t1asilimobilisasi

Penyimpanan lestari
dekat permuf:aan taml)

Aklilli<l,l

Imobllisasi dengan pol/mer

Penyimpanan sementara
limbal1 hasil imobilisasi

Perwimpanan lestari
pa,ja fmmasi geologl

Gambar 9. Skema pengelolaan limbah radlOaktif hasil samping produksi 99Mo

dari target dengan pengkayaan uranium rendah
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Tabel 1. Komposisi Target Sebelum Irradiasi [5,8]

Komposisi
Gram%(U)

234U

4,3E-011,15

235U
3,54E+0193,20

236U
7,60E-030,02

238U
2,15E+005,65

U total

3,80E+01

Komposisi

Gram% total

Ag

7,60E-051,92E-05

AI

3,19E+028,05E+01

S

3,23E-028,15E-04

C

5,17E-031,30E-03

Ca

3,23E-048,14E-05

Cd

2,17E-035,47E-04

Co

7,60E-051,92E-05

Cr

6,13E-031,55E-03

Cu

8,36E-032,11E-03

ISSN 1410-6086

Komposisi
Gram% total

Fe

7,52E-011,90E-01

Li

3,23E-038,15E-04

Mn

1,44E-023,63E-03

Mg

7,77E-031,96E-03

Mo

3,45E-038,71E-04

Ni

1,33E-033,35E-04

P

4,94E-041,25E-04

Pb

3,61 E-049,10E-05

Si

2,10E-015,30E-02

Sn

3,80E-049,58E-05

Ti

4,79E-021,21 E-02

W

2,28E-045,75E-05

Zr

5,13E-041,29E-04

Zn

3,51 E-028,86E-03

Total

3,96E+02

Tabel 2. Komposisi Hasil Selah dalam Target Setelah 1 Tahun [5,8]

Hasil Selah
Aktivitas
%

(MSq)
144Ce

1,89E+0626,53

144Pr
1,89E+0626,53

147Pm
4,40E+055,18

137CS
1,30E+051,83

90y
1,27E+051,78

90Sr
1,27E+051,78

137mSa
1,23E +051,73

106Ru
1,28E+051,80

106Rh
1,28E+051,80

95Nb
1,04E+0514,63

85Kr
1,55E+040,22

144mpr
2,26E+040,32

95Zr
4,69E+056,59

91y
3,27E+054,60

125Sb
5,49E+030,08

37

Hasil Selah
Aktivitas
%

(MSa\
155Eu

3,38E+030,05

151Sm
2,48E+030,03

125mTe
1,32E+030,02

89Sr
1,56E+052,20

3H
5,550E+020,01

127mTe
4,11E+030,06

127Te
4,03E+030,06

123Sn
1,16E+030,02

134CS
1,13E+020,00

95mNb
3,48E+030,05

103Ru
3,15E+040,.44

103mRh
2,84E+040,40

141Ce
1,88E+040,26

Total

7,11E+06100,00
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TANYA JAWAB

Ruminta Ginting:
Limbah yang diolah dalam bentuk apa?
Bagaimana cara pengolahannya?

Aisyah:
Dari produksi Mo-99 yang dilakukan PT.
BATEK ditimbulkan limbah radioaktif padat
berupa kapsul baja tahan karat (kelongsong
target) dan limbah radioaktif cair yang
ditimbulkan dari proses pengambilan dan
pemurnian Mo-99 dalam target.
Limbah padat dan cair ini disimpan sementara
guna peluruhan radioaktif yang terkandung di
dalamnya. Setelah itu limbah pad at dapat
dikondisioning dalam shell beton 350 liter
disimpan sementara dalam tempat
penyimpanan sementara limbah radioaktif.
Limbah cair dikelola sesuai dengan skema
pada gambar 6 dan 9 tergantung dari jenis
targetnya.
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