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ABSTRAK

KAJIAN KESELAMATAN FASILITAS PEMISAHAN RADIOISOTOP YANG BERBASISKAN AQUEOUS HOMOGENEOUS REACTOR 
(AHR). Aqueous Homogeneous Reactor merupakan suatu reaktor nuklir dengan bahan bakar larutan dan dicampurkan secara homogen 
dengan moderatornya yang sedang dikembangkan sebagai sarana produksi isotop bagi dunia kedokteran. Untuk melakukan fungsinya 
memproduksi radiosiotop, AHR yang berfungi sebagai penghasil radiosiotop akan membutuhkan suatu fasilitas pemisahan radioisotop. 
Secara umum, fasilitas pemisahan radioisotop yang terhubung dengan AHR, akan terdiri dari beberapa bagian yaitu seperti bagian ekstraksi, 
bagian pengelolaan limbah dan gas, bagian pemisahan iodin, bagian pemurnian, bagian pengiriman dan bagian penghubungnya. Dari hasil 
kajian diperoleh beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait keselamatan pada fasilitas pemisahan radioisop dari AHR. Paparan radiasi yang 
tinggi dari larutan bahan bakar yang akan memasuki fasilitas pemisahan radioisotop akan membutuhkan ruangan berperisai untuk menahan 
atau mengurangi paparan terhadap pekerja. Penggunaan material terutama pada pemipaan harus yang memiliki ketahanan terhadap korosi 
ataupun terhadap radiasi. Selain itu juga perlu diperhatikan adalah potensi kebocoran ataupun kejenuhan penjerap dari gas iodin dan produk 
fisi lainnya. Perlu juga diperhatikan terkait limbah yang berpotensi dihasilkan dari fasilitas ini seperti larutan bahan bakar yang telah tidak 
dapat dipakai, material penjerap gas-gas produk fisi, pipa-pipa ataupun material proses lainnya.

Kata kunci: Aqueous homogeneous reactor, fasilitas pemisahan radioisotop, paparan radiasi, ekstraksi

ABSTRACT

SAFETY ASSESSMENT OF RADIOISOTOPE SEPARATION FACILITY BASED ON AQUEOUS HOMOGENEOUS REACTOR (AHR). Aqueous 
Homogeneous Reactor is a nuclear reactor with fuel solution and homogeneously mixed with a moderator and being developed as a means to produce 
medical isotopes. To perform its function of producing radiosiotopes, AHR will require radioisotope separation facility. In general, radioisotope separation 
facilities connected with AHR, will consist of several parts, such as extraction section, waste and gas management section, iodine separation section, 
purification section, delivery section and also the connecting sections. Results of the assessment shows that several safety related things needs to be considered 
for the radioisopes separation facility of AHR. Exposure to high radiation from the fuel solution that will enter radioisotopes separation facilities will need a 
shielded room to hold or reduce exposure to workers. The use of materials particularly on the piping must be resistant to corrosion or against radiation. The 
potential leak or absobtion gas saturation of iodine and other fission products also needs to be considered. It should also be noted related waste generated 
from this facility such as fuel solution, absorbtion materials, fission product gases, pipes or other process materials.

Keywords: Aqueous homogeneous reactor, radioisotope separation facility, radiation exposure, extraction

1. PENDAHULUAN
Aqueous Homogeneous Reactor (AHR) merupakan salah satu 

jenis reaktor nuklir dengan bahan bakar yang berupa larutan 
(uranium sulfat atau uranium nitrat) dan dicampurkan secara 
homogen dengan moderatornya (air ringann atau air berat). 
Saat ini AHR sedang dikembangkan oleh beberapa negara 
sebagai sarana produksi isotop bagi dunia kedokteran yaitu 
molybdenum-99 [1]. 

Dalam melakukan fungsinya memproduksi radiosiotop, AHR 
yang berfungi sebagai penghasil radiosiotop, akan membutuhkan 
suatu fasilitas pemisahan radioisotop. Pada fasilitas produksi 
radioisotop ini, larutan bahan bakar yang telah mengalami proses 
fisi di AHR, akan diambil kandungan radioisotopnya melalui 
suatu proses kimia tertentu. Proses produksi radioisotop melalui 
metode ini memiliki berbagai keunggulan bila dibandingkan 
dengan metode yang banyak dilakukan sekarang ini yaitu metode 
iradiasi target di reaktor riset. Oleh sebab itu, untuk memproduksi 

radioisotop akan membutuhkan dua buah instalasi nuklir yaitu 
jenis reaktor non daya (AHR) serta instalasi nuklir non reaktor 
(fasilitas pemisahan radioisotop) yang saling terkait antara satu 
dan lainnya. 

Sampai saat ini, telah banyak penelitian yang dilakukan 
tentang reaktor jenis AHR ini terutama yang difokuskan pada 
keselamatan kekritisan dan kapasitas produksi Mo99 dari AHR 
[2], analisis desain dan karakteristik keselamatannya [3], analisis 
perubahan reaktivitas pada AHR [4] dan lainnya. Namun 
demikian, penelitian terkait dengan aspek keselamatan dari fasilitas 
pemisahan radioisotop ini sendiri belum banyak dilakukan. 
Padahal fasilitas pemisahan radiosiotop ini juga membutuhkan 
perhatian karena akan menangani dan memisahkan larutan 
bahan bakar yang telah teriradiasi dari AHR.

Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian terkait keselamatan 
pada fasilitas pemisahan radioisotop untuk memisahkan larutan 
bahan bakar yang berasal dari AHR.
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2. LANDASAN TEORI

2.1. Aqueous Homogeneous Reactor (AHR)

Pada umumnya, instalasi produksi radioisotop dengan 
menggunakan AHR terdiri dari dua instalasi yang saling 
berhubungan yaitu antara AHR sebagai fasilitas pembuat 
radioisotop (reaktor non daya) serta fasilitas pemisahan radioisotop 
dari bahan bakar (instalasi nuklir non reaktor). Pada fasilitas 
pemisahan radioisotop, larutan bahan bakar yang telah mengalami 
proses fisi akan diambil kandungan radioisotopnya dan kemudian 
akan diumpankan kembali ke dalam AHR untuk mengalami proses 
fisi berikutnya. Tentu saja sebelum memasuki AHR, larutan bahan 
bakar tersebut disesuaikan kembali konsentrasi bahan fisil ataupun 
sifat fisika dan kimianya.

Teras dari AHR terdiri dari bahan bakar cair yang homogen 
dan biasanya terbuat dari uranyl nitrat ataupun uranyl sulfat 
dengan pengkayaan rendah ataupun tinggi. Ketika dioperasikan, 
semua produk fisi (termasuk Mo99) akan terakumulasi pada larutan 
bahan bakar, dan setelah beberapa hari maka larutan bahan bakar 
dapat dipompa atau dialirkan ke instalasi pemisahan radioisotop 
untuk diambil kandungan Mo99 [5]. Setelah melalui proses 
pengambilan Mo99, larutan bahan bakar dapat dialirkan kembali ke 
dalam reaktor (setelah disesuaikan kandungan bahan fisil ataupun 
lainnya) untuk kembali menjadi bahan bakar AHR. 

Salah satu contoh dari desain AHR yang dikembangkan oleh 
Babcock & Wilcock dari Amerika Serikat dapat dilihat pada 
Gambar 1 berikut.

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa larutan bahan bakar 
terdapat pada suatu bejana dengan beberapa sistem pendukungnya 
seperti sistem pendingin, batang kendali reaktor, sistem pengaturan 
gas hasil fisi dan lainnya. Pada gambar dapat dilihat bahwa setelah 
mengalami proses fisi di AHR, larutan akan dikeluarkan melalui 
lubang di bawah bejana untuk kemudian memasuki fasilitas 
pemisahan radioisotop. 

2.2. Fasilitas Pemisahan Radioisotop Pada AHR 

Sebagai fasilitas produksi radioisotop, maka AHR terhubung 
dengan suatu fasilitas pemisahan radioisotop yang berfungsi untuk 
mengambil atau mengekstrak radioisotop dari larutan bahan bakar 
AHR dan juga dari gas hasil produk fisi.

Secara umum, informasi terkait fasilitas pemisahan radioisotop 
yang berasal dari AHR masih sangat sedikit yang tersedia. 
Meskipun demikian, secara prinsip, proses pemisahan yang berasal 
dari AHR dapat didekati dengan proses pemisahan radioisotop 
Mo99 yang dihasilkan melalui proses fisi. Yang membedakan adalah 
pada produksi dengan jalur proses fisi di reaktor riset, target yang 
berupa padatan dilarutkan terlebih dahulu sebelum dipisahkan, 
sedangkan pada AHR target sudah dalam bentuk larutan sehingga 
dapat langsung dipisahkan.

Gambar 1: Desain Medical Isotop Production System (MIPS) [6]

Meskipun demikian, terdapat beberapa patent terkait 
penggunaan AHR untuk produksi radioisotop termasuk juga 
desain serta proses yang ada pada fasilitas pemisahan radioisotop. 
Informasi dari patent-patent tersebut dapat digunakan untuk 
menggambarkan desain serta proses yang akan dilakukan pada 
fasilitas pemisahan AHR.

Salah satu patent yang cukup lengkap terkait fasilitas 
pemisahan radiosiotop adalah patent dengan nomer US 
8,449,850 B2 pada tanggal 28 Mei 2013 terkait Metode dan 
Peralatan untuk Ekstraksi dan Pengolahan Molybdenum-99 
oleh Daniel E. Glen et al. dari perusahan Babcock & Wilcox 
Amerika Serikat [7]. Pada patent ini dijelaskan tentang desain 
proses ekstraksi serta pemurnian Mo99 termasuk juga sistem 
pemindahan larutan bahan bakar yang telah teriradiasi yang 
mengandung iodin, molybdenum serta produk fisi lainnya. Pada 
desain tersebut, larutan bahan bakar yang digunakan merupakan 
uranium berpengkayaan rendah yang terlarut dalam asam nitrat 
serta menggunakan kembali larutan bahan bakar tersebut yang 
telah teriradiasi sebagai bahan bakar sehingga sangat mengurangi 
jumlah limbah yang dihasilkan.

Pada Gambar 2 dapat dilihat skema dari fasilitas pemisahan 
radioisotop yang terhubung dengan AHR yang terdiri 
dari  berbagai bagian seperti bagian ekstraksi (102), bagian 
pengelolaan limbah dan gas (108), bagian pemisahan iodin (200), 
bagian pemurnian (300), bagian pengiriman (400) dan bagian 
penghubungnya (500) [7]. 

Secara umum, proses yang terjadi pada fasilitas pemisahan 
radioisotop AHR dimulai dari pemindahan larutan bahan bakar 
(sekitar 180-260 liter) dari kolom pendingin (114) menuju bagian 
sel ekstraksi (102) melalui tekanan nitrogen ataupun secara 
vakum. Larutan bahan bakar pada kolom pendingin sebelumnya 
berasal dari AHR yang telah mengalami proses iradiasi dan 
pendinginan di kolom pendingin. Larutan bahan bakar tersebut 
merupakan larutan jenuh gas sehingga akan mengeluarkan gas 
yang sewaktu pemindahannya. Oleh sebab itu, bagian sel ekstraksi 
dilengkapi dengan ventilasi yang langsung berhubungan dengan 
bagian pengelolaan gas (108). Larutan bahan bakar kemudian 
dilewatkan ke kolom ekstraksi yang telah berisi penjerap dengan 
suatu kecepatan dan waktu jenuh tertentu, dan kemudian 
dialirkan ke bagian pengelolaan bahan bakar (108). 

Bagian umpan reagen seperti udara, air, asam dan basa 
digunakan untuk keperluan pembersihan ataupun pengeringan di 
kolom ekstraksi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengalirkan 
HNO3 atau air ke kolom ekstraksi untuk menghilangkan 
residu asam pada penjerap, dan kemudian mengalirkan udara 
bertekanan ke kolom ekstraksi untuk mengeringkan penjerap 
sebagai persiapan proses elusi. Pada tahap ini maka produk yang 
di antaranya Mo99 telah berada di penjerap yang kering pada 
kolom ekstraksi.

Gambar 2: Skema Fasilitas Pemisahan Radioisotop Pada AHR [7]
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Pengambilan produk dilakukan dengan mengalirkan NaOH 
ke dalam penjerap dalam kolom ekstraksi sehingga produk 
terlarut dan dialirkan ke sistem pemurnian. Pada tahap ini, 
harus dipertimbangkan kemampuan penjerap untuk melakukan 
proses ekstraksi kembali. Apabila akan digunakan kembali, maka 
penjerap dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu ataupun 
apabila tidak digunakan kembali maka harus diganti dengan 
penjerap lainnya.

Karena larutan bahan bakar yang dialirkan pada sistem 
ekstraksi merupakan larutan bahan bakar yang memiliki tingkat 
radiasi tinggi, maka bagian-bagian 102, 104 serta 108, 112 harus 
diberi perisai untuk menahan atau mengurangi paparan radiasi 
yang ada. Selain itu, pekerja mengendalikan proses dengan cara 
membuka ataupun menutup katup pada setiap proses. 

Setelah tahap ekstraksi, proses selanjutnya dari pemisahan 
radioisotop merupakan proses pemurnian yang terdiri dari 
proses pemisahan iodine dan pemurnian radioisotop. Hasil elusi 
pada tahap ekstraksi dipindahkan ke bagian pemisahan iodine 
melalui pipa stainless steel dengan cara dipompa ataupun metode 
tekanan/vakum. 

Hasil elusi ini kemudian mengalami proses pengasaman agar 
memiliki pH tertentu dan dialirkan ke material penangkap iodin 
untuk memindahkan I2, IO3 serta IO4-, dan kemudian dialirkan 
kolom konsentrasi yang terdiri dari alumina ataupun TiO2 dan 
sisanya dialirkan ke tangki limbah asam. 

Produk molybdenum serta pengotor lainnya sekarang ini 
terdapat pada kolom konsentrasi yang kemudian dielusi kembali 
dengan NaOH dan kemudian dialirkan ke bagian pemurnian.

Pada bagian pemurnian, larutan kemudian dialirkan ke 
kolom ekstraksi sebagai media penjerap radioisotop dan sisanya 
dialirkan ke bagian limbah. Pada kolom ekstraksi ini, diidentifikasi 
kontaminan yang tersisa dengan menggunakan spektrometer 
gamma. Berdasarkan proses yang ada, kontaminan yang mungkin 
ada pada tahapan ini adalah iodin, ruthenium, antimony, 
zirkonium serta tellurium. Setelah itu, dengan menggunakan 
NaOH, produk dilarutkan, dibersihkan, dikeringkan dipindahkan 
ke bagian pengiriman produk. 

Pada bagian pengiriman produk, dilakukan perubahan 
produk menjadi produk akhir Na2MoO4 dalam bejana yang 
kemudian disaring yang menghasilkan produk akhir yang siap 
diuji dan dipasarkan.

3. METODOLOGI
Metode kajian yang dilakukan pada penyusunan makalah ini 

adalah dengan cara studi pustaka terhadap berbagai dokumen 
terkait dengan AHR baik yang berasal dari IAEA ataupun 
negara lainnya. Kajian pada makalah ini hanya dibatasi pada 
aspek keselamatan pada fasilitas pemisahan radioisotop untuk 
memisahkan radioisotop yang diproduksi pada AHR.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada AHR, meskipun memiliki perbedaan yang mendasar, 

tetap dapat dianalogikan serupa dengan proses produksi 
radioisotop Mo99 konvensional. Perbedaan yang mendasar 
adalah bentuk dan metode iradiasi target yang pada AHR, target 
merupakan larutan homogen yang bertindak sebagai bahan 
bakar reaktor itu sendiri. Dengan demikian pada AHR, telah 
terjadi penyederhanaan proses dibandingkan pada proses yang 
telah ada. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. Secara 
konvensional, untuk membuat Mo99, diperlukan beberapa 
tahapan seperti penyiapan target, pemasukan ke dalam kapsul 
untuk kemudian diiradiasi di reaktor riset, pengambilan target 
dari kapsul, pelarutan target serta pemisahannya secara kimia. 

Gambar 3: Perbandingan Proses di AHR dengan Proses Fisi di 
Reaktor [8]

Sedangkan pembuatan Mo99 dengan menggunakan AHR 
telah menyederhanakan proses dibandingkan dengan metode 
konvensional. 

Setelah mengalami proses fisi di reaktor, larutan bahan bakar 
hanya perlu untuk dipisahkan secara kimia pada suatu fasilitas 
pemisahan radioisotop. 

Penyederhanaan proses ini akan memberikan beberapa 
keuntungan, yang diantaranya adalah mempercepat proses 
produksi, mengurangi tingkat kesalahan yang mungkin ada pada 
proses serta mengurangi volume limbah. Selain itu, penggunaan 
ulang larutan bahan bakar setelah pengambilan radiosiotop di 
fasilitas pemisahan radiosiotop akan meningkatkan sisi ekonomis, 
penanganan serta banyaknya limbah yang dihasilkan. Pada fasilitas 
pemisahan radioisotop, larutan bahan bakar yang telah diambil 
radioisotopnya akan dikondisikan ulang sebelum dimasukan 
kembali ke AHR sebagai bahan bakar AHR. 

Meskipun demikian, perlu diperhatian beberapa hal terkait 
keselamatan pada proses pemisahan radioisop dari AHR yang 
diantaranya adalah:
1. Paparan Radiasi

Pada proses konvensional, sebagian besar proses dilakukan 
di dalam hotcell yang membatasi paparan radiasi bagi pekerja. 
Pada instalasi pemisahan radioisotop AHR, karena target 
sudah berbentuk larutan, maka larutan dari AHR akan 
dialirkan ke fasilitas pemisahan melalui pipa-pipa. Perlu 
dilakukan analisis keselamatan terkait proses pemindahan 
ini karena yang dipindahkan merupakan larutan uranium 
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TANYA JAWAB

1. Penanya: Hermawan P.Y

Pertanyaan:

Judulnya “Keselamatan fasilitas pemisahan radioisotop” 
batasan masalahnya ada di mana? Apakah faktor jenis larutan 
dipertimbangkan dalam judul makalah ini atau seperti apa?

Jawaban:

Makalah ini secara umum menjabarkan faktor-faktor 
keselamatan yang harus dipertimbangkan dalam suat fasilitas 

pemisahan radioisotop yang berdasarkan AHR. Faktor jenis 
larutan bahan bakar tidak dipertimbangkan pada makalah ini, 
namun demikian jenis larutan bahan bakar (Uranyl Nitrat atau 
Uranyl sulfat) akan berpengaruh terhadap jenis material yang 
digunakan pada fasilitas pemisahan radioisotop tersebut. Hal ini 
disebabkan jenis larutan yang berbeda dapat memberikan dampak 
yang berbeda juga terhadap materialnya sehingga material pada 
fasilitas radioisotop harus disesuaikan dengan jenis larutan bahan 
bakar yang digunakan.

dengan tingkat radiasi tinggi yang apabila tidak diperhatikan 
berpotensi memberikan paparan radiasi yang lebih bagi para 
pekerja. Pada fasilitas pemisahan radioisotop, proses-proses 
dilakukan didalam ruangan yang berperisai untuk menahan 
atau mengurangi paparan terhadap pekerja.

2.  Pemindahan larutan 
Selain itu juga perlu diperhatikan material pipa yang 

digunakan. Pemipaan ini akan banyak terdapat pada AHR 
dan fasilitas pemisahan radioisotop sehingga membutuhkan 
pemilihan komponen pipa yang tepat. Hal ini karena larutan 
bahan bakar bersifat asam sehingga akan meningkatkan 
kemungkinan korosi dan ataupun kebocoran. Hal ini akan 
menimbulkan permasalahan apabila tidak diperhatikan dengan 
baik. Perlu dipilih material yang tahan korosi sekaligus juga 
tahan terhadap paparan radiasi. Selain itu perlu diperhatikan 
pengendalian proses menggunakan katup-katup oleh operator. 
Penggunaan katup tersebut juga harus dipertimbangkan 
sebagai salah satu alat untuk memutus aliran larutan proses di 
saat terjadi suatu keadaan yang tidak terkendali.

3. Pemisahan gas iodin dan produk fisi lainnya
Seperti juga pada proses pemisahan secara konvensional, 

maka pada AHR juga harus dipisahkan iodin dan gas hasil fisi 
lainnya. Hal ini penting untuk dilakukan karena selain gas-
gas ini sangat berbahaya, gas-gas ini juga dapat dimanfaatkan 
atau digunakan untuk keperluan lainnya. Pada AHR, terdapat 
suatu kalang tersendiri yang berfungsi untuk mengambil dan 
memisahkan gas-gas hasil produk fisi. Yang perlu diperhatikan 
adalah potensi kebocoran ataupun kejenuhan penjerap 
terhadap gas-gas tersebut. Hal ini juga termasuk pemilihan 
dan persyaratan ventilasi yang ada di fasilitas tersebut. Hal ini 
penting untuk menjaga apabila terjadi kebocoran dari kalang 
pengolahan gas tersebut, gas radioaktif tidak dapat langsung 
terbebas ke lingkungan.

4. Limbah
Secara teori, larutan bahan bakar AHR dapat diumpankan 

kembali ke dalam AHR setelah proses pemisahan radioisotop 
dan dikondisikan ulang. Hal ini akan mengurangi jumlah 
limbah yang terbentuk apabila dibandingkan dengan metode 
lainnya. Meskipun demikian, dengan proses operasi yang 
berlangsung terus menerus dan juga kapasitas yang jauh lebih 
besar dari proses yang ada sekarang, maka akan dihasilkan 
limbah-limbah radioaktif yang dapat berasal dari larutan 
bahan bakar yang telah tidak dapat dipakai, material penjerap 
gas-gas produk fisi, pipa-pipa ataupun material proses lainnya. 
Hal ini harus dipertimbangkan dalam fasilitas pemisahan 
radiosiotop.

5. KESIMPULAN
Dari hasil kajian yang telah dilakukan terkait keselamatan 

fasilitas pemisahan radioisotop pada AHR, dapat disimpulkan 
bahwa:
1. Perlunya dilakukan analisis keselamatan radiasi terhadap 

ruangan-ruangan dimana terdapat proses pemisahan 
radioisotop. Hal ini untuk menahan ataupun membatasi 
paparan bagi pekerja akibat pemrosesan larutan bahan bakar 
yang telah mengalami proses fisi di AHR.

2. Pemindahan larutan yang sebagian besar menggunakan sistem 
pemipaan membutuhkan perhatian besar terutama pada 
pemilihan material yang digunakan. Pemilihan material yang 
digunakan harus dipertimbangkan dengan tepat, terutama dari 
sisi ketahanan terhadap korosi dan juga radiasi.

3. Perlu diperhatikan potensi kebocoran ataupun kejenuhan 
penjerap terhadap gas iodine dan gas hasil fisi lainnya. Hal ini 
juga termasuk pemilihan dan persyaratan ventilasi yang ada di 
fasilitas tersebut. 

4. Fasilitas pemisahan radioisiotop berpotensi untuk 
menghasilkan berbagai macam limbah radioaktif yang perlu 
dikelola seperti larutan bahan bakar yang telah tidak dapat 
dipakai, material penjerap gas-gas produk fisi, pipa-pipa 
ataupun material proses lainnya. 
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