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PENYEBARAN ZAT RADIO AKTIF DIPERAIRAN UJUNG
LEMAHABANG
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ABSTRAK
PENYEBARAN ZAT RADIOAKTIF DI PERAIRAN LAUT UJUNG

LEMAHABANG. Pengkajian penyebaran zat radioaktif, X/Q, di perairan Ujung
Lemahabang telah dilakukan dengan model difiisi 2 dimensi. Data parameter fisis
perairan laut U. Lemahabang hasil penelitian NEWJECT diikut-sertakan dalam
perhitungan. Hasil pengkajian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai X/Q pada
musim kemarau dan musim hujan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.
Dengan diperolehnya nilai X/Q ini dapat dilakukan prakiraan dampak radiologi
berdasarkan jalur ekosistem laut ke lingkungan hidup untuk tiap jenis Pembangkit
Listrik Tenaga Nuklir dapat diprediksi.

ABSTRACT
THE DISPERSION OF RADIONUCLIDES IN THE OKHORE OF THE

UJUNG LEMAHABANG. The dispersion of radionuclides X/Q in the ofshore of
Ujung Lemahabang has been conducted. The assessment of the X/Q was
performed with the diffusion model in two dimensions. The survey data from
NEWJECT was take it into account for the calculation. The results indicated that
the X/Q in the rainy and summer session insignificantly difference. With these
value of X/Q, the radiological impact of Nuclear Power Plant through marine
ecosystem into human being could be predicted.

PENDAHULUAN
Pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), panas yang dihasilkan

dari reaksi inti yang terjadi dalam teras reaktor diambil oleh sistem pendingin
primer. Uap air yang terbentuk selanjutnya dialirkan untuk menggerakkan turbin
dan menghasilkan listrik. Air dalam fasa uap ini setelah mengerakkan turbin
selanjutnya didinginkan oleh sistem pendingin sekunder dan kembali ke teras
reaktor dalam fasa air. Air pendingin primer merupakan sistem yang tertutup. Air
pendingin sekunder merupakan sistem yang terbuka, dan air diambil dari sumber
yang kapasitasnya besar sehingga kenaikkan suhu dari reservoir ini dapat ditekan
sekecil mungkin. Air sistem pendingin sekunder untuk kasus Ujung Lemahabang
adalah air laut dari perairan sekitarnya.

Pengambilan panas dari sistem primer oleh sistem sekunder adalah melalui
sistem penukar panas {heat exchanger). Uap jenuh dan air yang bersirkulasi dalam
sistem primer dan sekunder mempunyai laju aliran dan tekanan yang tinggi,
sehingga dapat saja terjadi perpindahan air/ gas jenuh dari sistem primer ke sistem
sekunder bila terjadi kebocoran pada sistem primer [1].

1 Pusat Teknologi Pengolahan Limbah Radioaktif- BATAN
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Air sistem primer melalui teras reaktor, melewati kisi-kisi bahan bakar,
sehingga sejumlah kecil zat radioaktif yang hasil fisi ataupun aktivasi dapat
terdifusi kedalam air sistem primer. Maka bila terja di kebocoran, air sistem
sekunder dapat terkontaminasi. Karena sistem sekunder merupakan sistem yang
terbuka, maka radionuklida yang terdapat didalamnya dapat terlepaskan ke badan
air dan selanjutnya disebarkan. Radionuklida yang tersebarkan dalam badan air ini
selanjutnya melalui berbagai komponen lingkungan akhirnya akan sampai pada
manusia dan meningkatkan penerimaan dosis. Besarnya penerimaan dosis oleh
manggota masyarakat dan lingkungan haruslah dapat diperkirakan, baik untuk
operasi normal maupun bila terjadi pelepasan yang abnormal. Untuk dapat
memeprkirakan besar dosis yang diterima oleh anggota masyarakat ini perlu
diketahui besamya faktor penyebaran, X/Q, yang terjadi di laut Ujung
Lemahabang.

Pada penelitian ini akan dilakukan prakiraan besarnya nilai X/Q di laut
Ujung Lemahabang. Prakiraan akan dilakukan berdasarkan model difusi
sederhana dengan menggunakan data parameter setempat. Nilai X/Q yang
diperoleh ini selain dapat digunakan untuk prakiraan dampak radiologis dari
ekosistem laut hingga ke manusia, juga sebagai data masukan untuk mendesain
sistem sekunder untuk PLTN yang akan di bangun di Ujung Lemahabang,

MODEL
Bila suatu larutan yang mengandung kontaminan dengan konsentrasi (C)

masuk ke suatu badan-air dan mengalir mengalir ke arah sumbu-x, larutan ini
mengalami penurunan konsentrasi sebesar (- dC/ dx). Konsentrasi kontaminan
yang dipindahkan diasumsikan adalah sebesar q(x), besarnya q(x) adalah
sebanding dengan penurunan konsentrasi (C) yang terjadi,

q(x) q(x + Ax)

O X X + A x

dC
q(x) = - K x — (i)

Pada saat t = 0, konsentrasi kontaminan adalah (C)
Pada saat t = At, konsentrasi kontaminan adalah (C + AC)

Perubahan masa garam dalam suatu volume untuk satuan permukaan dapat
dinyatakan sebagai, AC = Ax, sehingga dari persamaan ini dapat dikatakan bahwa
perubahan masa adalah sebanding dengan perubahan konsentrasi kontaminan
selama waktu At,
AC. Ax = [ q(x) - q (x + Ax)] At
Bila Ax -» 0 dan At -> 0, maka;
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dC

et ax
(2)

Dari persamaan (1) dan (2) diperoleh,

at dx ax2 (3)

Untuk 3 dimensi dapat ditulis,

a2.c a2.c
at a.x2 a.Y2 a.z2 (4)

Diasumsikan air laut adalah medium yang mengalir sepanjang sumbu-x dengan
kecepatan (U),

U.C + q(x)

•> U

U(C+AC)+q(x+Ax)

X X + Ax

Persamaan konversi masa adalah,

AC. Ax = ( U. C + q (x) - (U. ( C + AC) + q(x + Ax)). At

Pada saat Ax -> 0 dan At->0,

a c U.C-U.(C+.dC) dq(x)
at

ac
at

ac aq(x)
—

ax ax

ac ac__aq_
at ax~ ax~ xax2

Dari persamaan (3) dan (5 ), untuk 3 dimensi diperoleh,

(5)

(6)
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Aplikasi untuk perairan Ujung Lemah Abang,

Laut Jawa

Ujung
Lemah Abang

Gambarl. Ilustrasi penyebaran kontaminan yang terlepas ke perairan Ujung
Lemah Abang.

Pendekatan pertama diasumsikan bahwa penyebaran kontaminan ke arah
sumbu-z adalah homogen karena daerah pantai relatif tidak dalam,

K -

Konsentrasi yang masuk kedalam air laut sepanjang tahun relatif konstan,

dC , d2C
—- = 0,maka K — i ~ = 0,
ot dx

sehingga persamaan (6) untuk kasus perairan Lemahabang dapat ditulis,

(7)

Bila kontaminan masuk ke dalam badan air tegak-lurus arah aliran
(sumbu-x), berdasarkan hukum Gauss persamaan (7) mempunyai solusi,

(8)
2.K.

U 8

2.K,
2 5 - "
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(5) adalah standar deviasi penyebaran kontaminan setelah masuk ke dalam badan

air, berdasarkan distribusi Gauss, 5 = —, (L) adalah diameter saluran
4

pembuangan sistem pendingin sekunder ke dalam badan air. Pada saat x= 0,

Dimana q: laju buangan kontaminan/ radionuklida (Bq/detik); H: kedalaman air
laut (m); U: kecepatan air laut (m/detik).

Berdasarkan persamaan (9) diperoleh,

1 H.UV2.7T.6

Karena lingkungan laut dibatasi oleh pantai (semi infinite plan) persamaan (9)
menjadi,

(10)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data sekunder mengenai kemiringan dasar laut (sea bad level slope), arah

aliran dan kecepatan aliran air laut Ujung Lemahabang ditunjukkan dalam Tabel
1. Data sekunder ini selanjutnya digunakan untuk memprakirakan faktor
penyebaran X/Q dan hasil yang diperoleh ditunjukkan dalam Gambar 1.

Kecepatan arus laut pada musim hujan relatif jauh lebih besar
dibandingkan pada musim kemarau, hal ini berdampak pada besarnya nilai X/Q.
Pada musim kemarau dan musim hujan nilai X/Q sebagai fungsi jarak dari titik
buangan air sistem sekunder hingga jarak 20 km akan turun secara eksponensial
dengan faktor seratus kali lebih kecil. Nilai X/Q pada musim hujan walau relatif
lebih kecil dibandingkan pada musim kemarau namun tidak menunjukkan suatu
perbedaan yang nyata.

Laju pengambilan air sistem pendingin sekunder dari badan-air umumnya
besar untuk suatu PLTN, dapat mencapai ratusan meter kubik per detik.
Kandungan radionuklida yang terdapat dalam air pendingin sekunder bila terjadi
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kebocoran relatif kecil karena akan mengalami faktor pengenceran hingga seratus
kali lebih.

Nilai X/Q untuk kasus perairan Ujung Lemahabang ini perlu dikaji
kembali berdasarkan model lainnya yang dapat mewakili keadaan perairan yang
mendekati sbenarnya, sehingga penggunaan nilai X/Q ini dalam desain pendingin
sekunder ataupun prakiraan dampak radiologi terhadap masyarakat dan
lingkungan dapat diperoleh hasil yang optimal.

SIMPULAN
Dengan diperolehnya nilai X/Q untuk perairan Ujung Lemahabang selain

dapat dilakukan analisis dampak radiologi terhadap anggota masyarakat dan
lingkungan, juga digunakan untuk mengevaluasi desain sistem pendingin sekunder
suatu jenis PLTN yang akan diintroduksi. Nilai X/Q untuk perairan Ujung
Lemahabang ini masih perlu dibandingkan dengan hasil pengkajian berdasarkan
model lainnya yang mewakili keadaan perairan setempat.
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Tabel l.Data perairan Ujung Lemahabang [2,3]

1.

2.

3.

4.
5

Data

Kemiringan dasar laut
• daerah pantai
• daerah lepas pantai
Arah alira
• musim panas
• musim hujan
Kecepatan aliran
• musim panas
• musim hujan
Kedalaman daerah pantai
Faktor difusi lateral

Besaran

1/50 -1/80
1/300 -1/400

East North East
West North West

1 - 36 Cm/ detik
8-19 Cm/detik

0 - 4 m
0,5-5,0 m2/detik

Tabel 2. Faktor penyebaran X/Q di perairan Ujung Lemahabang

Jarak dari titik
pembuangan, m.

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
6000
8000
10000
15000
20000

X/Q
Musim panas

0
3,09E-01
l,56E-01
1.04E-01
7,85E-02
6,28E-02
5,24E-02
3,93E-02
3.15E-02
2,62E-02
1.97E-02
l,58E-02
l,05E-02
8,08E-03

X/Q
Musim hujan

0
6,78E-02
3,47E-02
2,32E-02
1.74E-02
1.40E-02
l,16E-02
8.74E-03
7,00E-03
5,83E-03
4,38E-03
3,50E-03
2,34E-03
l,80E-03
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