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MIGRASI 60Co dan 137Cs DALAM TANAH JENUH DAN TAK JENUH
DI PPTA SERPONG

Erwansyah Lubis, Untara
Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif - BAT AN

ABSTRAK
MIGRASI *°Co dan 137Cs DALAM TANAH JENUH DAN TAK JENUH DI PPTA SERPONG.

Migrasi 60Co dan l37Cs dalam tanah jenuh dan tak-jenuh di PPTA Serpong telah diteliti. Tujuan penelitian ini
adalah untuk memperoleh nilai berbagai parameter geologi dan hidrogeologi untuk desain sistem Penyimpanan
Limbah Tanah Dangkal (PLTD), khususnya untuk perkiraan perpindahan radionuklida berdasarkan persamaan
advections-dispertions. Hasil percobaan menunjukkan bahwa porositas (n) dan densitas (p) dari tanah jenuh
adalah 27,6 % dan 1,35 g/cm3, dan untuk tanah tak jenuh masing-masing adalah 18,9 % dan 1,41 g/cm3. Nilai
koefisien distribusi (K,-n untuk 60Co dan 137Cs dalam tanah jenuh dan tak jenuh masing-masing adalah 1,6 - 8,9
dan 3,2 - 7,7. Nilai koefisien hidrodinamis (Dx) dan dispersivitas (ax\ untuk 60Co dalam tanah jenuh dan tak
jenuh masing-masing adalah 0,85 cmVdetik dan 2,40xlO3 cm, dan untuk 137Cs masing-masing adalah 0,91
cmVdetik dan 2,54+103 cm.

ABSTRACT
MIGRATIONS OF 60Co AND 137Cs IN SATURATED AND UNSATURATED SOIL AT SERPONG

NUCLEAR RESEARCH CENTER. The migrations of 60Co and I37Cs in saturated and unsaturated soil at
Serpong nuclear research center was investigated. The objectives of this investigation are to find the geological
and hidrogeological parametres, especially for estimating the migrations of radionuclides in porous media with
advection-dispersion equations. The results showed that the porosity (n) and density (p) of saturated soil are
27.6 % and 1.35 g/cm3, and in the unsaturated soil are 18.9 % and 1.41 g/cm3. The coeficients distributions (K^)
of 60Co and l37Cs in saturated and unsaturated soils are 1.6 - 8.9 and 3.2 - 7.7 respectively. The hydrodinamic
coeficients (Dx) and dispersivity (ax) of Co60 in saturated and unsaturated soils are 0.85 cmVsecond and 2.4 x 103

cm, and for l37Cs are 0.91 cnrVsecond and 2.54 x 103 cm.

PENDAHULUAN

Penyimpanan limbah hasil olahan
untuk limbah aktivitas rendah dan menengah
umumnya adalah di dalam lapisan tanah
dangkal (Shallow Land Burial). Fasilitas
Penyimpanan Limbah Tanah Dangkal (PLTD)
ini harus didesain sedemikian rupa agar
memenuhi kriteria keamanan dan keselamatan,
sehingga setelah pasca-operasi upaya pe-
meliharaan ataupun perbaikan tidak perlu
dilakukan dan dampak radiologi yang
diakibatkannya jauh di bawah batasan dosis
yang direkomendasikan untuk anggota
masyarakat [1].

Pengkajian keselamatan suatu sistem
PLTD meliputi beberapa tahapan. Pertama
adalah menetapkan persyaratan sistem PLTD
yang akan dibangun. Persyaratan ini erat
kaitannya dengan kondisi alam daerah calon
lokasi, seperti halnya kondisi geologi, hidro-
geologi, geokimia, klimatologi, sifat fisika-
kimia dari penahan teknis (engineered barrier),
bentuk limbah dan kontainer, buffer material
serta struktur sistem PLTD itu sendiri. Kedua
adalah mengindentifikasi jalur perpindahan
radionuklida yang tcrlcpas dari sistem hingga

ke lingkungan hidup. Tahap ketiga adalah
mengembangkan metodologi pengkajian
keselamatan yang meliputi skenario pengkajian,
model dan code serta pangkalan data (data
base). Tahap berikutnya adalah mengevalusi
sistem PLTD, pada tahapan ini seluruh aspek
dikaji untuk mendapatkan informasi mengenai
kemungkinan dan probabilitas potensi dampak
radiologi yang dapat terjadi dan tahap terakhir
adalah membandingkan hasil pengkajian
dengan kriteria keselamatan sebagai jaminan
bahwa sistem PLTD yang akan dibangun
berada di bawah batas keamanan dan
keselamatan yang direkomendasikan [2].

Pada tahap ketiga untuk perhitungan
kuantitatif potensi dampak radiologi
memerlukan skenario, model dan data dari
parameter yang terdapat dalam model. Dampak
radiologi diperkirakan berdasarkan analisis
pelepasan, penyebaran dan perpindahan
radionuklida dalam berbagai komponen.
Analisis dan interpretasi data perpindahan
radionuklida setelah ke luar dari sistem PLTD
dapat dilakukan dengan berbagai model
matematika. Model matematika yang umum
digunakan untuk tujuan ini adalah persamaan
advection-dispersion. Persamaan ini diperoleh
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dengan mengasumsikan bahwa perpindahan
radionuklida dalam media berpori merupakan
jumlah dari proses dispersi hidrodinamika dan
advection. Dispersi hidrodinamika meng-
gambarkan penyebaran radionuklida yang
ditentukan oleh dispersi mekanik dan difusi
molokuler. Adveksi merupakan perpindahan
radionuklida oleh sistem aliran. Bila persamaan
advection-dispersion dipilih sebagai model
perpindahan radionuklida, maka nilai terbaik
yang dapat mewakili tiap parameter yang
digunakan dalam model seperti kecepatan
aliran air tanah rata-rata dan koefisien dispersi
hidrodinamik harus ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan selain untuk
melengkapi pangkalan data, juga untuk
memperoleh nilai yang dapat mewakili
parameter-parameter geologi dan hidrogeologi
yang berperan dalam perpindahan radionuklida
dalam tanah jenuh dan tak jenuh untuk
kawasan Pusat Pengembangan Tenaga Atom
(PPTA) Serpong.

MODEL PERPINDAHAN

Persamaan advection-dispertion
adalah model deterministik yang digunakan
untuk mempcrkirakan perpindahan/migrasi
radionuklida dalam media berpori. Persamaan
ini adalah berdasarkan asumsi bahwa aliran
bergerak ke satu arah dengan kecepatan tetap
dimana media berpori adalah isotropik dan
homogen, sehingga interaksi antara masa
terlarut (solute) dengan fasa padat adalah sama
untuk semua titik [2, 3].

o.C „ /7C ^ /7C

d.t c)-£ c?.V ^^
-V— (0

C = aktivitas jenis radionuklida,
Bq/ml.

Dx, Dy, Dz = koefisien difusi hidrodinamik,
nr/t.

Koefisien hidrodinamik untuk media
yang homogen dan isotropik adalah sama
(Dx=Dy=Dz), koefisien ini merupakan jumlah
dari dispersi mekanik (ccjj dan dispersi
molekular (D*),

V
c^ V + D*
kecepatan aliran air tanah, m2/t.

Penyebaran radionuklida yang disebab-
kan oleh difusi molekuler relatif sangat kecil
dibandingkan dengan dispersi mekanik
sehingga (D*) dapat diabaikan [3],

D

Persamaan (I) untuk kasus 1 dimensi
adalah.

dC-Dxd-C VdC

d.t fry} dX
(2)

Solusi Persamaan (2) untuk masukan
berupa fungsi O(t), untuk kondisi awal C(x.t) =
0 pada saat t=0 dan C(x,t) = 0 pada saat x=oo
adalah [3],

BAHAN DAN TATA KERJA.

BAHAN DAN ALAT

Tanah tak jenuh dan tanah jenuh

Tanah tak jenuh dan tanah jenuh
kawasan PPTA Serpong yang digunakan dalam
penelitian ini diambil pada saat penggalian
fondasi pembuatan tempat penyimpanan
limbah aktivitas tinggi (tgl. 23 Mei '95), lokasi
pengambilan ditunjukkan Gambar 1. Tanah tak
jenuh diambil pada kedalaman 0 s/d 2 meter.
Contoh tanah ini langsung dimasukkan ke
dalam pipa pralon dengan diameter (O) dalam
7,6 cm panjang (L) 150 cm, yang kedua
ujungnya kemudian ditutup dengan "dop" dan
selanjutnya dibawa ke laboratorium. Tanah
jenuh diambil dari lokasi yang sama pada
kedalaman 8 s/d 10 meter. Contoh tanah ini
langsung dimasukkan ke dalam pipa paralon
dengan O dalam 7,6 cm, L= 150 cm, yang
kedua ujungnya kemudian ditutup dengan
"dop" dan selanjutnya dibawa ke laboratorium.

Larutan 60Co dan 137Cs

Larutan 60Co dan 137Cs yang digunakan
diperoleh dari PSKR dalam bentuk senyawa
klorida dengan konsentrasi jcms (Co) masing-
mrising adalah 0,41 Bq/1.
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Alat cacah

Aktivitas Co dan Cs dicacah
dengan spektrometer-y, yang dilengkapi dengan
detektor HPGe dan perangkat lunak Gamma
track untuk analisis jenis dan jumlali tiap
radionuklida pemancar y.

TATA KERJA

Penentuan kerapatan tanah tak jenuh dan
tanah jenuh

Densitas tanah (p) jenuh dan tak jenuh
ditentukan secara langsung, yaitu dengan
mengambil contoh tanah tersebut masing-
masing sebanyak 1 liter. Contoh tanah ini
kemudian ditimbang dan kerapatannya dihitung
dengan persamaan,

Wt

P =

wt
= berat tanah, g.
= volume tanah. cm3

Penentuan porositas tanah tak jenuh dan
tanah jenuh

Porositas (n) ditentukan dengan
memotong lapisan tanah jenuh dan tak jenuh
setebal 5 cm, dalam pipa pralon O dalam 7,6
cm. Selanjutnya lapisan tanah ini direndam
dalam air selama 24 jam, dibiarkan dalam
udara terbuka (30°C) selama 24 jam,
kemudian ditimbang (Wo) dan dikeringkan
dalam oven pada suhu 105 C selama 2 jam
dan ditimbang kembali (W,). Porositas (n)
ditentukan dengan persamaan;

Wo -W,
n =

W j

x 100 %

w0
= berat basah (g.).
= berat kering (g).

Penentuan kecepatan aliran air dalam tanah
jenuh

Penentuan kecepatan aliran air (V)
dalam tanah jenuh dilakukan dengan rancangan
percobaan sepcrti ditunjukkan pada Gambar 2.

Penentuan V dilakukan dengan mengisi bak air
I sampai pada batas tertentu, ketinggian
permukaan air dari dasar kolam diukur (H^.
Selanjutnya kran air (Ki) dibuka dan
ketinggian permukaan air pada bak I
dipertahankan dengan penambahan air dari
reservoar. Air yang tumpah dari bak II
ditampung dan tiap interval waktu 1 jam diukur
volumenya (Va, ml/jam). Percobaan ini
diulangi untuk beda ketinggian (AH) : 80, 100
dan 140 cm. (V) untuk tiap (AH) dihitung
dengan persamaan,

V =
n. A

(6)

Q

A

= volume air yang keluar dari kolom
(cm3/jam).

= luas penampang kolom (cm2)

(4)
Koefisien permeabilitas (k, cm/det.) lapisan
tanah tersebut dihitung dengan persamaan ,

Q.L
k = (7)

L
AH

AH. A

= panjang kolom (cm)
= beda permukaan air (cm)

Penentuan kecepatan aliran air dalam tanah
tak jenuh

Kecepatan aliran air dalam tanah tak
jenuh (infiltrasi) dilakukan dengan rancangan
percobaan seperti ditunjukkan pada Gambar 3.
Kecepatan aliran air dalam tanah tak jenuh
dilakukan dengan mengalirkan air dari
reservoar, ketinggian permukaan air dalam
pipa paralon dipertahankan tetap dengan cara
mengatur aliran air dari reservoar. Air yans
tumpah ditampung dan tiap interval waktu 1
jam diukur volumenya. Dari percobaan ini
diperoleh data kecepatan aliran air dalam tanah
tak jenuh sebagai fungsi perbedaan tinggi muka
air (AH) yang dihitung dengan Persamaan (3).
Koefisien permeabilitas dihitung dengan
Persamaan (4).
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Percobaan penyerapan 60Co dan 137Cs dalam
tanah jenuh

Percobaan ini seperti pada percobaan
kecepatan aliran air dalam tanah jenuh, akan
tetapi air yang dialirkan mengandung 60Co dan
137Cs dengan konsentrasi awal (Co) 0,40 Bq/1.
Air keluaran yang terdapat dalam bak II di
sampling tiap interval waktu 24 jam dan
dicacah aktivitasnya untuk mengetahui
konsentrasi 60Co dan l37Cs. Data ini dapat
menggambarkan konsentrasi 60Co dan I37Cs
yang terserap (Ca) dalam tanah jenuh sebagai
fungsi waktu. Setetelah percobaan selesai
kolom percobaan (pipa paralon) dipotong-
potong dengan interval 5 cm dan selanjutnya
dicacah. Data ini dapat menggambarkan
distribusi penyerapan 60Co dan 137Cs dalam
tanah jenuh.

Percobaan penyerapan 60Co dan 137Cs
dalam tanah tak jenuh

Percobaan ini sama seperti pada
percobaan kecepatan aliran air dalam tanah tak
jenuh, akan tetapi air yang dialirkan
mengandung 60Co dan 137Cs dengan konsentrasi
(Co) 0,40 Bq/1. Air keluaran yang terdapat
dalam bak di sampling tiap interval waktu 24
jam dan dicacah aktivitasnya untuk mengetahui
konsentrasi 60Co dan 137Cs. Data ini dapat
menggambarkan besarnya 60Co dan 137Cs yang
terserap dalam tanah tak jenuh sebagai fungsi
waktu. Setelah percobaan selesai kolom
percobaan (pipa pralon) dipotong-potong
dengan interval 5 cm dan selanjutnya dicacah.
Data ini dapat menggambarkan distribusi
penyerapan 60Co dan 137Cs dalam tanah tak
jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lapisan tanah disekitar sumur pantau
(SP.4), pada kedalaman 0 - 2,0 m adalah
lapisan laterit yang berwarna coklat dengan
porositas sedang. Kedalaman 2,0 - 4,0 m
adalah lempung laterit yang berwarna
kemerahan dengan porositas sedang.
Kedalaman 4,0 - 11,8 m adalah lempung
pasiran yang berwarna abu-abu keputihan dan
pada kedalaman 11,8 - 17.9 m adalah lapisan
pasir yang berwarna abu-abu kehitaman yang
mengandung bahan-bahan vulkanik [4].

Data densitas dan porositas lapisan
tanah jenuh dan tak jenuh di PPTA Serpong
ditampilkan dalam Tabel 1. Densitas (p) dan
porositas (n) dan lapisan tanah jenuh masing-
masing adalah l,35±0,05 g/cm3 dan 27,6±
0,9%. (p) dan (n) lapisan tanah tak jenuh
masing-masing adalah l,41±0,02 g/cm3 dan
18,9±1,3%. Hasil pengukuran ini menunjukkan
bahwa (p) tanah jenuh dan tanah tak jenuh
tidak berbeda nyata dalam tingkat kepercayaan
95%, sedangkan nilai (n) menunjukkan
perbedaan yang nyata. Tanah jenuh
mempunyai (n) lebih besar dari tanah tak
jenuh. Hal ini disebabkan pada lapisan tanah
jenuh banyak mengandung air yang ter-
perangkap dalam rongga-rongga diantara butir-
butir tanah, sehingga memperbesar nilai (n).

Kecepatan air (V) dalam tanah jenuh
dan tanah tak jenuh ditampilkan dalam Tabel 2
dan Gambar 4. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa (V) dalam tanah jenuh
dipengaruhi oleh tinggi muka air (AH). (V)
dalam tanah jenuh untuk AH=1.4 m, AH= 1,0
m dan AH=0,8 m masing-masing adalah 0,40 ±
0,04 m/hari, 0,31 ± 0,01 m/hari dan 0,24 ±
0,01 m/hari, data hasil percobaan ini memenuhi
persamaan V = 0,253 AH + 0,587 dengan
R2=0,93. (V) dalam tanah tak jenuh untuk AH=
1,0 m adalah 0,66 ± 0,03 m/hari. Data (V) di
dalam tanah jenuh dan tak jenuh untuk
kawasan PPTA Serpong terlihat mempunyai
nilai relatif cukup besar. Koefisien
permeabilitas (k) dari tanah jenuh dan tak-
jenuh masing-masing adalah 2,05 x 10"4

m/detik dan 7,00 xlO"6 m/detik.

Konsentrasi 60Co dan 137Cs dalam air
umpan (C/Co) setelah dilewatkan ke dalam
kolom yang berisi tanah jenuh dan tak jenuh
ditunjukkan dalam Gambar 5 dan Gambar 6.
Gambar 5 menampilkan (C/Co, %) 60Co dan
137Cs yang terkandung dalam air umpan setelah
dilewatkan dalam kolom berisi tanah jenuh.
Data ini menunjukkan bahwa selama 1 - 7 hari
pertama penyerapan 60Co dan 137Cs oleh tanah
jenuh mendekati 100 %. Setelah waktu > 7 hari
C/Co terns meningkat dan mencapai maksimal
setelah pengaliran selama 23 hari. Data ini
memberikan informasi bahwa tanah jenuh
tersebut telah menyerap C0Co dan 137Cs secara
maksimal setelah pens: aliran umpan selama + 7
hari. Total 60Co dan ' Cs yang diserap selama
7 hari relatif sama yaitti 4132,8 Bq dan total
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tanah jenuh yang terdapat dalam kolom adalah
6126,7 g. Konsentrasi 60Co dan 137Cs dalam
tanah jenuh masing-masing adalah 0,67 Bq/g,
koefisien distribusi (Kd) masing-masing adalah
sebesar ±1,6.

Gambar 6 menampilkan 60Co dan
137Cs dalam air umpan setelah dilewatkan
dalam kolom yang berisi tanah tak-jenuh. Data
ini menunjukkan bahwa penyerapan selama 1 -
7 hari meningkat dengan slope yang kecil,
namun setelah > 7 hari meningkat dengan tajam
dan mencapai maksimal setelah 23 hari. Data
ini menunjukkan bahwa selama pengaliran
umpan 1-7 hari penyerapan e0Co dan 137Cs >
97 %. Total 60Co dan 137Cs yang terserap ±
8351,7 Bq. Aktivitas jenis 60Co dan 137Cs
dalam tanah tak-jenuh masing-masing adalah
1,3 Bq/g setara dengan nilai Kd sebesar 3,2.
Nilai Kd 60Co dan 137Cs dalam tanah tak-jenuh
2 kali relatif lebih besar dibandingkan dalam
tanahjenuh.

Distribusi penyerapan 60Co dan 137Cs
dalam tanah jenuh dan tak jenuh setelah
pengaliran umpan selama 23 hari ditunjukkan
dalam Gambar 7 dan 8. Gambar 7
menampilkan penyerapan Co dan 37Cs dalam
tiap interval 5 cm (306 g) kolom yang berisi
tanah jenuh setelah pengaliran umpan selama
23 hari. Data ini menunjukkan bahwa
konsentrasi 60Co dan 137Cs menurun secara
eksponensial terhadap panjang kolom/
ketebalan. Pada ketebalan 35 - 60 Cm serapan
menunjukkan konstan, pada kondisi ini nilai Kd
rata-rata masing-masing adalah 6,4 untuk 60Co
dan 9,9 untuk 137Cs.

Gambar 8 menampilkan penyerapan
60Co dan I37Cs dalam tiap interval 5 cm (320 g)
kolom yang berisi tanah tak-jenuh setelah
pengaliran umpan selama 23 hari. Data ini
menunjukkan bahwa konsentrasi 60Co dan 137Cs
menurun secara eksponensial terhadap
ketebalan. Pada ketebalan 55 - 75 cm
konsentrasi relatif konstan. Nilai K^ rata-rata
masing-masing adalah 8,9 untuk 60Co dan 7,7
untuk 137Cs.

Data hasil percobaan yang terdapat
dalam Gambar 7 dan Gambar 8 selanjutnya
digunakan untuk mendapatkan nilai koefisien
hidrodinamis (Dx) dan dispersivitas (ax) dalam
tanah jenuh dan tak jenuh berdasarkan
Persamaan (4) dengan metode iterasi.
Kecepatan aliran air tanah untuk tanah jenuh

yang digunakan adalah untuk AH = lm, hal ini
berdasarkan data lapangan untuk kali Cisalak
dengan muka air di daerah PPTA Serpong.
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai
(Dx) dalam tanah jenuh dan tak jenuh untuk
Co-60 masing-masing adalah 0,84 cm2/detik
dan 0,86 cm2/detik, sedangkan (a^) masing-
masing adalah 2,33 E+03 cm dan 2,40 E+03
cm. Nilai (Dx) dalam tanah jenuh dan tak jenuh
untuk Cs-137 masing-masing adalah 0,93 cm2/
detik dan 0,89 cm2/detik, sedangkan nilai (o^)
masing-masing adalah 2,5 9 E+03 cm dan
2,48E+03 cm. Data ini menunjukkan bahwa
nilai (Dx) dan (ccj,) untuk radionuklida yang
berbeda dalam tanah jenuh dan tak jenuh
menunjukkan perbedaan yang nyata.

KESIMPULAN

Porositas (n) dan densitas (p) tanah
jenuh dan tak jenuh PPTA Serpong masing-
masing adalah 27,6 % dan 1,35 g/cm3 serta
18,9% dan 1,41 g/cm3. Permeabilitas (k) dan
kecepatan aliran air tanah (U) tanah jenuh dan
tak jenuh PPTA Serpong masing-masing
adalah 2,1 E-04 m/detik dan 0,31 m /hari serta
7,0E-06 dan 0,66 m/hari. Koefisien distribusi
(Kd) dari 60Co dan 137Cs dalam tanah jenuh
PPTA Serpong masing-masing adalah 1,6 -
8,9 dan 3,2 - 7,7. Nilai koefisien difiisi hidro-
dinamis (Dx) dan dipersivitas (cc )̂ untuk tanah
jenuh dan tak jenuh untuk 60Co masing-masing
adalah 0,85 enr/detik dan 2,40 E+03 cm. Nilai
koefisien difusi hidrodinamis (Dx) dan diper-
sivitas (a^) untuk tanah jenuh dan tak jenuh
untuk l37Cs masing-masing adalah 0,91 cm2/
detik dan 2,54 E+03 cm.
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DISKUSI

Fransisca - PAIR :
Apakah hasil penelitian ini sudah diaplikasikan
untuk mendesain PLTD ?. Sejauh mana
penerapannya ?
Erwansyah Lubis :
PTPLR saat ini (khususnya Bidang
Keselamatan Kerja dan Lingkungan) sedang
melakukan studi yang terintegrasi untuk desain
PLTD dan data yang diperoleh akan
diimplementasikan dalam desain PLTD tsb.
Sebagian besar data yang diperoleh akan
diadopsi dalam desain karena merupakan "site
specific data".

Mulyono Hasyim - PSPKR :
1. Apakah maksud/definisi/kriteria "tanah

jenuh dan tanah tak jenuh" ?
2. Apakah kriteria tanah ada hubungannya

dengan kandungan unsur makro dan mikro,
atau dengan pH tanah dan struktur tanah ?

Erwansyah Lubis :
1. Tanah jenuh adalah tanah yang terdapat

dalam lapisan akuiver pertama. Jadi tanah
tersebut selalu jenuh oleh air.

2. Ya. Kandungan unsur makro dan mikro
serta pH berkaitan erat dengan mekanisme
perpindalian zat radioaktif/radionuklida
dalam tanah.

Rofiq Syaifudin - PSPKR :
1. Apakah perbedaan tanah jenuh dan tak

jenuh , apakah hanya dari konsentrasi air
saja ?

2. Apakah parameter lain yang membedakan
tanah jenuh dan tak jenuh.

Erwansyah Lubis :
1. Sama dengan pertanyaan Bapak Mulyono.
2. Jenuh dengan kandungan air.

Tabel 1 : Densitas (p) dan porosilas (n) tanah jenuh dan
tanah tak jenuh di PPTA Serpong

Percoba
an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Rerata

Tanah jenuh
p(gr/cm3)

1,39
1,44
1,39
1,32
1,30
1,35
1,30
1,35
1,29
1,35

l,35±O,O5

n(%)

27,6
27,7
28,9
28.9
26,7
28,8
26,8
26,0
27,2
27,8

27,6±0,9

Tanah tak jenuh
p(gr/cm3)

1,41
1,38
1,39
1,39
1,44
1,42
1,43
1,37
1,39
1,43

1,41+0,02

n(%)

17,7
18,9
20,1
17,3
19,4
21,0
19,8
17,6
17,3
20,4

18,9±1,3

Tabel 2 : Kecepatan aliran air (v) dalam tanah jenuh dan
tanah tak jenuh di PPTA Serpong

Percoba
an

1
2
3
4
5
6

Rerata

v(m/hari)
Lapisan tanah jenuh

AH=140
0,42
0,40
0,40
0,38
0,37
0,42

0,40±0,04

AH=100
0,34
0,31
0,30
0,30
0,32
0,31

0,31±0,01

AH=80
0,25
0,31
0,22
0,23
0,24
0,24

0,24±0,01

Tanah
tak jenuh
AH=100

0,688
0,640
0,611
0,682
0,680
0,662

0,66±0,03
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Gambar 1 : Peta aliran air tanah dangkal di PPTA
Serpong (Laporan ITB, tahun 1978)

BAK :

BAK II

Tonah jenuh

K

Gambar 2 : Rancangan penelitian kecepatan aliran air
dalam tanah jenuh di PPTA Serpong.

Gambar 3 : Rancangan penelitian kecepatan aliran air
dalam tanah tidak jenuh di PPTA Serpong
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Gambar 4 : Kurva regresi kecepatan aliran air tanah di
PPTA Serpong
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Gambar 5 : Konsentrasi Co-60 dan Cs-137 dalam air
setelah melewati kolam tanah jenulT
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Gambar 6 : Konsentrasi Co-60 dan Cs-137 dalam air
setelah melewati kolam tanah tak jenuh
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Gambar 7 : Konsentrasi Co-60 dalam tanahjenuh dan
tak jenuh setelah 23 hari percobaan
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Gambar 8 : Konsentrasi Cs-137 dalam tanah jenuh dan
tak jenuh setelah 23 hari percobaan
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