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ABSTRAK

RANCANGAN FASILITAS PROSES 153SAMARIUM-EDTMP. Arah aliran udara untuk

pembuatan produk farmasi secara umum berlawanan arah dengan aliran udara untuk
instalasi radioaktif. Hal ini menjadi sulit ketika merancang ruang farmasi yang mengandung
radioaktif. Mengatasi hal tersebut telah dibuat modul ruangan dengan penyekat udara
tingkat kebersihan kelas 0 dan G yang dilengkapi glove box dengan lapisan perisai radiasi
dan memiliki kelas kebersihan B dan A. Sistem tata udara dalam glove box itu dibuat
terpisah untuk menghindari kontaminasi udara. Dinding modul ruang proses 153Samarium
EDTMP dibuat dari bahan Polyurethane sedangkan glove box dari bahan stainless steel.
Adapun din ding glove box dilapisi timbal setebal 5 cm untuk me nahan radiasi dan dilengkapi
dengan hand glove serta jendela dari lead glass setebal 3 cm. Pengaturan system tata
udara dilakukan dengan menggunakan Fan Filter Unit yang dapat diatur kecepatanya
menggunakan variable speed control. Udara dari ruang A dan B di dalam glove box
disambungkan ke sistem tata udara gedung dan dilengkapi dengan volume damper. Untuk
menghindari percampuran udara antar ruang, pintu-pintu dilengkapi dengan system
interlock. Desain ini telah berhasil mengkompromikan sistem tata udara untuk ruang farmasi
dan sistem tata udara untuk fasilitas radioaktif. Kedepan desain ini diharapkan dapat pula
dipakai untuk ruang proses senyawa bertanda yang lain.

Kala kunci : rancangan fasilitas proses, 153Samarium-EDTMP, mang farmasi, sistem tata udara

ABSTRACT

A FINAL FACILITY DESIGN OF 153SAMARIUM-EDTMP PROCESSING. The Airflow pattern
between pharmaceuticals room and radioactive laboratorial installations are contradictory.
Therefore, it seems difficult to design a room for pharmaceuticals containing radioactive. To
solve this problem, the room module with insulating air cleanliness level of class 0 and G
has been developed. This room has been equipped with a radiation shielded glove box that
have a cleanliness level of class B and A. VAG Systems in the glove box is made separately
from the room to avoid air contamination. The wall of room module is made of polyurethane
panel and glove box chasing is made of stainless steel. To protect from radiation, glove box
is shielded by 5 cm lead brick and 3 cm lead glass for windows. Airflow of the room was
controled by Fan Filter Unit that can be adjusted using variable speed controler. Air
circulation from both room A and room B inside glove box was conected to the building
exhaust system equipped with the volume damper. To avoid mixing of air among rooms,
each door utile zed an interlock system. This design has successfully compromised both VAG
system for pharmaceutical lab and the air system for radioactive facilities.

Key words: process facility design, 153Samarium-EDTMP, pharmaceutical room, VAC system
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PENDAHULUAN

153Samarium-EDTMP (Ethylene Oiamine
Tetra Methylene Phosphonate) merupakan obat
terapetik untuk terapi kanker tulang [1]. Sebagai
produk obat, maka cara pembuatan dan
fasilitasnya harus mengacu kepada pedoman
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari
Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM). Dalam CPOB ketentuan arah aliran
udara ruang proses pembuatan obat, udara
mengalir dari area produk menuju ke ruang
sekitarnya. Arah aliran udara yang demikian
bertujuan agar produk ada dalam kondisi paling
bersih. Sedangkan di sisi lain 153Samarium
EDTMP mengandung bahan radioaktif yang
tidak diizinkan adanya aliran udara yang menuju
ke ruang sekitar. Hal ini disebabkan bahan
radioaktif berpotensi mengkontaminasi udara,
karena itu udara yang bersentuhan denganya
tidak diperbolehkan mengalir ke area lain.
Karena pertentangan dari segi aliran udara ini,
maka desain fasilitas proses 153Samarium
EDTMP memerlukan perancangan khusus yang
dapat mengkompromikan kedua ketentuan
tersebut, serta untuk mengamankan pekerja
dan lingkungan dari paparan radiasi maka area
kerja proses pembuatan 153Samarium-EDTMP
perlu dilengkapi perisai anti radiasi. [3]

Dari beberapa pertimbangan di atas
maka perlu dibuat fasilitas proses 153Samarium
EDTMP yang berupa modul ruangan yang
dilengkapi glove box dengan perisai radiasi
pada seputar dindingnya. Proses pembuatan
153Samarium-EDTMP di dalam glove box
dengan tingkat kebersihan kelas A [4]. Untuk
akses masuk barang / peralatan, pada glove box
ini menggunakan pass box dengan sistem
interlock. Sehingga kebersihan udara dalam
glove box dapat tetap terjaga. Glove box proses
produksi samarium ini diletakan dalam sebuah
ruang pendukung dengan tingkat kebersihan
kelas C. Akses masuk ke ruang ini perlu
dibatasi, untuk meminimalisir potensi debu,
karena pekerja sendiri (manusia) merupakan
sumber debu yang paling besar.

METODOLOGI

Tahap prarancangan dilakukan dengan
terlebih dahulu mempelajari proses produksi
senyawa bertanda 153Sm-EDTMP, meliputi dari
bahan dan peralatan yang diperlukan, besarnya
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paparan radiasi serta peralatan keselamatan
yang dibutuhkan. Selain mempelajari proses
produksi, juga perlu dipelajari persyaratan Cara
Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang
berkaitan dengan proses produksi sediaan obat
oral. Karena proses Pembuatan radiofarmaka
secara khusus belum termuat dalam panduan
CPOB dari Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM), maka perlu juga mengacu
kepada Guidelines on Current Good
Radiopharmaceutical Practice (cGRPP) yang
dikeluarkan oleh International Atomic Energy
Agency.

Setelah diketahui persyaratan yang
harus dipenuhi dan rincian kebutuhan alat,
dibuat rancangan layout ruangan yang meliputi
tata letak dan ukuran fasilitas yang akan dibuat.
Kegiatan perancangan ini juga mendesain
sebuah glove box dengan perisai radiasi, yang
terdiri dari dua ruang yaitu kelas kebersihan A
dan B dengan ukuran menyesuaikan kebutuhan.
Glove box menggunakan bahan stainless steel
dan perisai radiasi dari bahan timbal. Glove box
tersebut memiliki system tata udara tersendiri
menggunakan HEPA Filter dan aliran udara
laminar [3]. Glove box ditempatkan dalam
.sebuah modul ruang dengan tingkat kebersihan
kelas C [4]. Sebelum masuk ruang kelas C
dibuat juga ruang dengan tingkat kebersihan
kelas D dan ruang air lock.

Untuk menahan radiasi dari dalam,
dinding glove box diberi perisai radiasi dari bata
timbal (lead brick). Tebal lead brick ditentukan
menggunakan perhitungan teoritis, dengan
asumsi aktivitas maksimal 153Samarium-EDTMP

sebesar 1 Curie. Bahan perisai radiasi adalah
timbal dan pekerja tidak boleh menerima
paparan lebih dari 8 mRem/ hari. Selain
perhitungan tebal perisai radiasi perhitungan
juga dilakukan terhadap kebutuhan tata udara
agar diperoleh pertukaran udara 50 hingga 90
kali per jam di dalam glove box, serta 20 hingga
40 kali pertukaran per jam untuk ruang kelas C
[5].

Setelah diperoleh ukuran hasil
perhitungan kemudian dibuat gambar detail dari
perancangan yang dibuat, serta menentukan
alur masuk barang dan orang secara terpisah.
Gambar dibuat untuk menetukan detail desain

glove box dan konstruksi ruang penyangga
termasuk perencanaan tata letak fan blower,
penempatan filter udara, system interlock antar
ruang, konstruksi perisai radiasi, ruang
penyangga serta penempatan komponen
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Gambar 1. Denah Fasilitas Proses 153Sm-EDTMP

Gambar 2. Sistem tata udara fasilitas proses
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Berdasarkan perhitungan yang telah
dilakukan maka Fasilitas proses 153Samarium
EDTMP membutuhkan 4 ruangan dengan
tingkat kebersihan A, B, C dan 0 seperti terlihat
pada denah Gambar 1. Ruang proses kelas A
dan B berada di dala glove box, kelas C
merupakan ruang penyangga dan kelas 0
sebagai ruang Antara.

Dalam pedoman CPOB sistem tata udara
hanya mencantumkan nilai minimal, karena itu
untuk keperluan perancangan dipergunakan
batasan nilai maksimal yang mengacu pad a
standart Federal 209E yang ditampilkan pada
tabel 1 :

sebagian udara dari glove box dibuang ke
sistem exhaust eksisting dan sebagian
disirkulasi ulang setelah melewati HEPA filter.
Dari kelas C udara mengalir ke kelas D.

pendukung seperti pass box dan anti-static
curtain. Gambar dibuat dalam 2 dimensi
maupun 3 dimensi agar lebih mudah merinci
penempatan bagian-bagianya, sebagaimana
terlihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar layout spesifikasi alat dan
bahan dikonsultasikan dengan BPOM untuk
mendapatkan masukan dan saran-saran yang
sesuai dengan ketentuan dalam pedoman
CPOB. Setelah gambar disetujui oleh BPOM
dibuatlah detail desain serta dilakukan
pembelian komponen-komponenya seperti :
hand glove, lead glass, Pre dan HEPA Filter,
pipa ducting, lampu Ultra Violet, Fan Filter Unit
(FFU) dan sebagainya.

Setelah gambar detail selesai dibuat,
dilakukan tahap konstruksi yaitu pembuatan
modul ruangan dan glove box. Modul ruangan
dibuat menggunakan dinding dari Panel
polyurethane. Modul ruangan terdiri dari tiga
ruang, yaitu air lock, ruang kelas 0 dan ruang
kelas C. Antara air lock dan luar disekat

menggunakan anti-static curtain. Pembatas
ruang air lock, ruang kelas 0 dan ruang kelas C
dibuat pintu dengan sistem interlock. Setelah
konstruksi selesai dilanjutkan dengan
pemasangan sarana sistem tata udara, seperti
FFU, ducting exhaust dan sistem kelistrikan,
penerangan dan pelapisan lantai menggunakan
cat epoxy setebal1000 mikron.

Setelah ruangan siap dilanjutkan
dengan pembuatan glove box. Pekerjaan Glove
box terdiri dari beberapa tahap, yaitu pembuatan
rangka dan dinding glove box, perisai radiasi,
sistem tata udara dan sistem kelistrikan. Untuk

menjaga agar ruangan dalam glove box tetap
bersih, akses masuk barang ke dalam glove box
dilengkapi pass box dengan pintu sistem inter
lock. Suplai udara ke dalam glove box juga
menggunakan FFU dengan ukuran yang sama
yang dipergunakan pada modul ruangan.
Exhaust glove box dengan dilengkapi volume
damper disambungkan ke exhaust eksisting
yang ada di gedung 11.

Pada fasilitas proses yang telah selesai
selanjutnya dilakukan pengaturan kecepatan
aliran udaranya. Pengaturan kecepatan aliran
udara ini dilakukan dengan menseting variable
speed control blower FFU pada masing masing
ruang. Pengaturan kecepatan ini dilakukan
untuk mendapatkan perbedaan tekanan udara,
kecepatan dan jumlah pertukaran udara per jam.
Udara dari dalam glove box tidak boleh masuk
ke ruang penyangga kelas C. Karena itu
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Untuk memenuhi persyaratan CPOB
maka dibuat sistem tata udara fasilitas proses
153Samarium-EDTMP yang terpisah dari ruang
laboratorium sekitarnya di gedung 11. sehingga
pembuatan ruangan ini tidak mempengaruhi
kestimbangan dan arah flow patern dari ruangan
disekitarnya. Untuk mendapatkan tingkat
kebersihan seperti persyaratan CPOB, suplai
udara pada ruang kelas D, ruang kelas C dan
glove box, menggunakan FFU yang sudah
dilengkapi dengan HEPA Filter. Udara dari kelas
A dan B dibuat tidak mengalir keluar glove box,
namun sebagian disirkulasi ulang dan sebagian
dibuang ke saluran exhaust eksisting di gedung
11 sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.
Aliran udara ini dibuat untuk menjamin tidak ada
kontaminasi udara akibat dari pelaksanaan
proses 153Samarium-EDTMP. Ducling exhaust
ruangan ditempatkan di ruang kelas D sehingga
udara mengalir dari kelas C menuju kelas D.

Adapun suplai udara yang digunakan
pada sistem tata udara ini menggunakan input
dari udara di AHU gedung 11, yang sudah
dingin dan terkontrol kelembabanya.
Sedangkan untuk meminimalisir debu FFU
sebagai suplai udara diletakan di atas plafon
ruangan dan lobang exhaust diletakan di ruang
kelas D di posisi bawah dekat lantai. FFU
merupakan kesatuan unit yang terdiri dari pre
filter, blower dan HEPA filter.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 5,
dinding modul ruangan terbuat dari poly
urethane berukuran luar 2 x 2,9 m. Moduli
ruangan terdiri dari 3 ruang yaitu ruang
penyangga, ruang antara dan ruang penyekat
udara (air lock). Antara ruang penyangga dan
ruang Antara dibatasi pintu dengan sistem
interlock, untuk menjamin terbatasnya udara
yang masuk ke ruang tersebut. Sedangkan
pembatas ruang penyekat dan luar
menggunakan tirai dari bahan plastik anti static.
Sudut ruangan berbentuk radius (curving) untuk
memudahkan pembersihan dan tidak ada debu
yang terjebak. Lantai dilapis dengan cat epoxy
agar tidak ada pori dan mudah dibersihkan.

Tabel1. Data sistem tata udara Fasilitas Sm 153
Kelas

B C

0,398 8,25

210 90

50 437

Vol (m3)
Max Pertukaran

udaral jam
Flow (CFM)

A

0,797

600

281

o
4,025

35

83

Bagian penting dari fasilitas proses
153Samarium-EDTMP ini adalah Glove box yang
merupakan fasilitas utama untuk proses
pembuatan samarium-EDTMP tersebut.
Chasing luar glove box terbuat dari bahan
stainless steel dilengkapi dengan Filtrasi udara
efisiensi tinggi HEPA Filter. Glove box dibuat
untuk melindungi produk dari pencemaran udara
sekitar serta dilengkapi dengan lapisan dinding
penahan radiasi lapisan timbal (lead brick)
setebal 5 cm. Ruang dalam Glove box disekat
menjadi dua ruang yaitu ruang A dan ruang B.
Ruang A merupakan ruang untuk memproses
samarium sedangkan B merupakan penyangga
yang sekaligus berfungsi sebagai air lock agar
tidak ada kontaminasi udara. Akses masuk

barang ke dalam glove box melalui pass box
dengan pintu sistem interlock. Glove box juga
dilengkapi dengan jendela berkaca anti radiasi
dari lead glass dan ada lampu Ultra Violet untuk
sterilisasi ruang dalam.

Gambar 3. desain 3D Glove Box 153SM-EDTMP
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Gambar 4. Desain 3 dimensi fasilitas

proses 153Sm-EDTMP

Gambar 5. Hasil perancangan Fasilitas
Proses 153Sm-EDTMP

KESIMPULAN

Rancangan Fasilitas proses 153Samarium
EOTMP di PTRR telah dapat
mengkombinasikan persyaratan ruang proses
obat secara umum dan kebutuhan instalasi
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nuklir sesuai dengan persyaratan dalam CPOB.
Produk menjadi lebih aman dari kontaminasi
udara sekitar serta pekerja lebih terlindung dari
paparan radioaktif karena adanya lapisan perisai
radiasi pada glove box.

Modifikasi ruangan Inl menggunakan
system udara yang mandiri sehingga tidak
mengganggu balancing udara terhadap ruangan
sekitarnya di gedung 11.
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