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ABSTRAK

EVALUASI RADIOAKTIVITAS UDARA BUANG SELAMA UJI PASCA-IRADIASI DI IRM.
Evaluasi radioaktivitas udara buang selama uji pasca-iradiasi di IRM telah dilakukan mulai
Januari 1993 sampai dengan Desember 1996. Aktivitas radiasi udara buang diamati selama
kegiatan uji pasca-iradiasi terhadap elemen bakar bekas dan bahan struktur teriradiasi di bilik
panas IRM. Metoda yang digunakan adalah mengukur aktivitas a dan p dari udara buang IRM
dengan alat a p aerosol model LB 150 D. Udara buang IRM dihisap dengan bantuan pompa
hisap udara berkapasitas sekitar 40 rrvVjam yang dilengkapi dengan kertas filter berdiameter
200 mm. Kemudian kertas filter tersebut dicacah dengan detektor a dan p. Aktivitas a dan p
harian yang maksimum diambil sebagai data dan dirata-ratakan secara bulanan. Dari data
aktivitas a dan p bulanan tersebut terlihat adanya peningkatan aktivitas udara buang pada
kegiatan uji pasca-iradiasi. Dari data pantau udara buang tersebut dilakukan perhitungan
konsentrasi aktivitas radioaktif di permukaan tanah dari titik lepas serta aktivitas radioaktif yang
terdeposit di permukaan tanah dengan model Gauss Plumes. Hasilnya secara keseluruhan
menunjukkan bahwa konsentrasi radioaktif a dan p pada cerobong, konsentrasi aktivitas a dan p
di permukaan tanah dan radioaktif yang terdeposit di permukaan tanah masih di bawah batas
yang diizinkan.

ABSTRACT

EVALUATION OF RADIOACTIVITY OF RELEASED AIR DURING POSTIRRADIATION
EXAMINATION AT THE RNII. Radioactivity evaluation of released air during post-irradiation
examination at RMI has been done since January 1993 to December 1996. The released air
radioactivity has been observed during post-irradiation examinations of irradiated fuels and
structure materials in the hot cell. Analysis method employed has been by air sampling
and measurement of the a and p activities by using a p aerosol LB 150 D model. Air release
from RMI was sucked by using an air pump having 40 m3/hour capacity which is equipped with a
200 mm diameter filter paper. The filter paper is automatically counted by the detector of the
instrument. The average of the daily maximum counting results in a month has been used as
monthly data. It has been shown that there have been increase in the released air radioactivity
caused by the post-irradiation examination activity. The data of the released air radioactivity
obtained have been used to calculate the radioactivity concentration and radioactivity on the soil
surface based on Gauss Plumes. The calculation results have shown that the a and p
radioactivity concentration at stacks and on the soil surface are less then the set maximum
permissible concentration (MPC).

PENDAHULUAN

Sejak diresmikannya Instalasi
Radio-metalurgi (IRM) pada tanggal 12
Desember 1990 telah beberapa kali
melakukan uji pasca iradiasi. Uji pasca
iradiasi pertama kali dilakukan tahun 1993
dan untuk pertama kali elemen bakar bekas
jenis U3OB masuk ke dalam bilik panas !RM
pada tanggal 23 Januari 1993. IRM bertugas
melakukan kegiatan uji pasca iradiasi (UPI)
berbagai bahan bakar, bahan struktur serta
komponen reaktor. Untuk melaksanakan
kegiatan UPI di IRM dilengkapi 12 bilik
panas yang terdiri dari 3 bilik beton berat
dan 9 bilik baja. Bilik beton berat dimulai dari
bilik ZG 101 sampai dengan ZG 103 dan

bilik baja dimulai dari bilik ZG 104 sampai
dengan ZG 112. Elemen bakar yang telah
diiradiasi diterima dalam bilik ZG 101.
Selanjutnya elemen bakar yang telah siap
diuji dikirim ke bilik ZG 102 untuk dilakukan
pemeriksaan visual, yaitu untuk mengetahui
apakah elemen bakar mengalami kerusakan
atau cacat selama iradiasi. Kemudian
dilakukan proses pembongkaran dan
pemotongan elemen bakar (proses
dismantling). Setelah dipreparasi di dalam
bilik ZG 102 elemen bakar tersebut dikirim
ke bilik ZG 103 untuk dilakukan pengujian
tidak merusak yang meliputi : pengujian
perubahan dimensi elemen bakar, uji
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ultrasonik, gamma scanning, x-ray radiografi
dan sebagainya. Kemudian cuplikan elemen
bakar tersebut dikirim ke bilik ZG 104
sampai dengan bilik ZG 107 untuk
pemeriksaan metallografi. Sedangkan bilik
ZG 108 dan bilik ZG 109 tempat melakukan
uji kimia fisik dan kimia basah. Adapun bilik
ZG 110 dan bilik ZG 111 tempat melakukan
uji mekanik dan perlakuan panas. Terakhir,
bilik ZG 112 tempat persiapan cuplikan
SEM/TEM dan pengujian cuplikan dengan a,
P dan y autoradiografi.181

Suplai udara bersih IRM berasal dari
luar gedung IRM. Udara dari luar gedung
IRM masuk ke dalam gedung IRM melalui
prefilter. Kemudian udara bersih tersebut
didinginkan sesuai dengan standar yang
diinginkan. Udara buang yang berasal dari
bilik panas sebelum dibuang melalui
cerobong, terlebih dahulu difilter dengan
filter HEPA yang terdapat di dalam bilik
tersebut. Kemudian udara buang tersebut
berikut untuk bilik-bilik yang lain diteruskan
ke ruang 202 (ruang filter) untuk difilter
kembali dengan filter HEPA yang
berefisiensi sebesar 99,97 % untuk partikulat
berukuran lebih besar dari 0,3 \im.
Selanjutnya udara buang tersebut dibuang
ke luar gedung IRM melalui cerobong yang
berdiameter 2 meter dan tinggi cerobong
60 meter.181

Udara di luar lingkungan IRM dapat
terkontaminasi oleh zat-zat radioaktif yang
ditimbulkan akibat adanya berbagai jenis
pekerjaan penanganan bahan nuklir di
dalam bilik panas, jika terjadi kebocoran
pada sistem ventilasi udara buang
instalasi tersebut. Adanya zat-zat radioaktif
yang keluar dari cerobong udara buang
dan melebihi batasan yang diizinkan dapat
membahayakan lingkungan sekitar IRM.
Untuk itu IRM diwajibkan agar selalu
memantau besarnya aktivitas radiasi udara
buang tersebut. Menurut Ketentuan
Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi,
batasan turunan kadar di udara untuk
U-alam dan U-235 dalam harian adalah :
20 Bq/m3.111 IRM mengacu pada aturan ini
untuk buangan udara buangnya. Sedangkan
untuk udara di dalam laboratorium tempat
pekerja radiasi bekerja batasannya adalah
1 Bq/m3. Mengingat tinggi cerobong gas
buang IRM setinggi 60 m dengan kecepatan
14.277 rrvVjam dan aktivitas gas buang tidak
melebihi 20 Bq/m3, lingkungan sekitar IRM
diharapkan tidak akan menerima dosis
radiasi melebihi batasan yang diizinkan yaitu

sebesar 0,1 Bq/m3.[6i Untuk batasan aktivitas
radioaktif yang terdeposit di tanah,
diasumsikan dari kontaminasi di permukaan
laboratorium sebesar 3.700 Bq/m2 |1).
Mengingat batasan yang diberlakukan untuk
masyarakat umum sepersepuluhnya, maka
besarnya batasan aktivitas radioaktif yang
terdeposit di tanah sebesar 370 Bq/m2 untuk
pemancar a (untuk p = 3.700 Bq/m2).
Dengan adanya aturan-aturan tersebut di
atas maka perlu dipantau udara buang di
IRM secara terus menerus agar terdeteksi
aktivitas radioaktifnya tidak melebihi dari
20 Bq/m3.

TEORI

Pemantauan aktivitas radioaktif
udara buang tersebut dilakukan dengan
menggunakan alat a p aerosol tipe LB 150
buatan laboratorium Berthold.121 Sistem dari
alat pantau ini menggunakan metoda Alpha
Beta Pseudocoinsidence Difference atau
biasa disingkat menjadi metoda ABPD.
Kelebihan-kelebihan dari sistem ABPD ini
adalah:
1. Pengukuran aerosol a dan- (3 dapat

dilakukan secara simultan.
2. Laju alir udara tinggi (40 m3/jam)

sehingga mewakili sampel yang diambil.
3. Tidak bergantung pada energi

radionuklida.
4. Tidak bergantung kepada rasio

Radon/Thoron.
5. Pengukuran dilakukan secara ajeg.
6. Tidak bergantung pada kesetimbangan

peluruhan Radon dan Thoron.

Metode ABPD ini dapat dijelaskan
melalui deret peluruhan Radon dan Thoron
seperti berikut:
Deret peiuruhan Radon seperti RaA, RaC
dan RaC digunakan sebagai sumber alpha.
Dalam deret Thoron ada ThA, ThC dan
ThC. ThD adalah unsur stabil, sedangkan
RaD memiliki waktu paro yang panjang
sehingga tidak akan ada bagian RaD yang
memancarkan alpha di dalam filter. Waktu
paro ThA dan RaA sangat singkat, sehingga
ThA dan RaA tidak mengakumulasi di filter
untuk jangka waktu yang lama. Metode
ABPD membantu pengukuran spesifik dari
RaC/RaC dan ThC/ThC untuk kompensasi
aktivitas alpha alamiah. Kelompok RaC/RaC
memiliki aktivitas a alam terbesar di filter
dan ThC/ThC memiliki aktivitas terkecil.
Pengukuran spesifik RaC/RaC' didasarkan
pada fakta bahwa peluruhan beta RaC
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Gambar 1. Deret peluruhan Radon dan Thoron

dengan waktu paro 19,7 menit menjadi RAC
dengan waktu paro 160 ^s, diikuti oleh
peluruhan a menjadi RaC" dengan waktu
paro 1,32 menit. ThC memiliki waktu paro
60,5 menit, setiap peluruhan beta dari ThC
menjadi ThC' dengan waktu paro 0,3 (is
diikuti oleh peluruhan a oleh ThC" dengan
waktu paro 31,1 menit. Pseudocoinsidence
merupakan gambaran karakteristik dari hasil
peluruhan Radon dan Thoron. Jadi
pseudocoinsidence memungkinkan untuk
menentukan aktivitas kontaminan secara
spesifik, d/mana aktivitas total pada filter
langsung dikurangi dengan aktivitas alam
pada saat pencacahan. Metoda ini disebut
sebagai metoda selisih pseudokoinsidensi
a (3 (a p Pseudocoinsidence-Difference) dan
disingkat metoda ABPD.t2' Dalam metoda

ABPD ini terdapat dua modul
pseudokoinsidensi yaitu pseudokoinsidensi
untuk pengukuran aktivitas alamiah mumi
dan modul untuk pengukuran cacahan
terkoreksi. Dengan demikian, pengukuran
aktivitas alamiah dan non-alamiah akan
dapat dilakukan secara bersamaan. Data
keluaran merupakan cacahan terkoreksi dari
pengurangan cacahan alpha dan beta total
terhadap aktivitas alamiah I2). Untuk
memperkirakan besarnya penyebaran
radioaktif ke lingkungan digunakan
persamaan matematik dari Pasquill |3l4l?1'
Rumus dasar yang digunakan dalam
perhitungan ini atas dasar anggapan bahwa
keluaran zat radioaktif dari cerobong
mengikuti distribusi Gauss. Konsentrasi
radioaktif di udara pada jarak x dari titik lepas
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dan pada jarak y dari pusat beluk serta
ketinggian z dari permukaan tanah ialah :

Q y2 (z - H)2

X (x,y,z) = exp ( ) {exp (- ) +

•d)

2% u cry az

(z - H)2

exp( )
2az2

di mana
Q = laju aktivitas radioaktif yang ter-

lepas di udara, Bq/detik.
u = kecepatan angin, m/detik.
H = tinggi cerobong, m.
ay, az = parameter penyebaran horizontal

clan vertikal dari kurva Pasquill.m.
X(x,y,z) = konsentrasi aktivitas radioaktif di

udara pada titik (x,y,z) dari titik
lepas, Bq/m3.

Konsentrasi aktivitas radioaktif maksimum
diperoieh jika y = 0 dan z = 0, sehingga
persamaan (1) menjadi:

•(2)

Q i-r
X (x,0,0) = exp (

ji u ay oz 2 az2

Sedangkan besarnya aktivitas radioaktif yang
terdeposit adalah

W(x,0,0) = X(x,0,0) . Vd •(3)

dimana
Vd = kecepatan deposit dalam m/detik,

nilainya bervariasi antara 0,001
sampai dengan 0,01, untuk partikulat
Vd = 0,002 m.detik"1

Harga ay dan az dicari dari kurva Pasquill
(Gambar 2) tentang hubungan antara jarak
dari sumber dengan koefisien dispersi vertikal
(az) dan horizontal (ay) di lampiran.
Pemakaian persamaan (2) perlu memperhati-
kan katagori stabilitas atmosfer (A sampai
dengan F)I3A5!. Untuk daerah Serpong
dipakai katagori D dengan kecepatan angin
berkisar4 m.detik"1

TATA KERJA

Data aktivitas radiasi udara buang
IRM diambil dari cerobong secara kontinyu
dan secara otomatis dicacah. Alat yang
digunakan ialah a p aerosol monitor tipe
LB 150 D buatan Berthold. Efisiensi untuk
detektor a sebesar 31% dan untuk detektor p
sebesar 23 %. Adapun langkah-langkah

penggunaan alat a p aerosol adalah sebagai
berikut:
1. Sumber listrik alat a p aerosol

dihidupkan.
2. Data parameter operasi alat sesuai

dengan kondisi lingkungan dimasukkan,
parameter tersebut meliputi faktor a, p
dan cacah latar.

3.. Waktu record untuk printer diatur setiap
30 menit.

4. Data dosis ambang dimasukkan sesuai
dengan ketentuan keputusan Dirjen
BATAN tentang nilai batas radioaktivitas
di lingkungan ( 20 Bq/m3).

5. Kertas filter berdiameter 200 mm
dipasang dan dihidupkan pompa hisap
udara.

6. Pengambilan data siap dilakukan setiap
30 menit kertas filter setiap minggu
diganti.

Pada prakteknya, alat alpha-beta
aerosol akan menghasilkan keluaran berupa
konsentrasi aktivitas alpha dan beta dalam
Ci/m3. Data aktivitas tersebut akan tercetak
secara otomatis menurut selang waktu yang
diinginkan. Apabila data aktivitas ingin dicetak
setiap 30 menit maka dalam sehari (24 jam)
akan diperoieh 48 data aktivitas. Alat ini
dilengkapi juga dengan sistem alarm, di
mana apabila batasan aktivitas radiasi
dicapai alarm akan aktif.

HASIL DAN BAHASAN

Data aktivitas radiasi udara buang
IRM diambil setiap saat dalam harian.
Perekaman data aktivitas radioaktif a dan p
dilakukan setiap 30 menit, jadi dalam 24 jam
operasi dihasilkan maksimal 48 data.
Berdasarkan data rekaman harian ini diambil
aktivitas yang maksimal kemudian dirata-rata
dalam bulanan. Data rata-rata aktivitas
radioaktif a dan p dalam bulanan ini diamati
fluktuasinya. Adanya fluktuasi data pantau ini
dikaitkan dengan kegiatan uji pasca iradiasi di
IRM. Dari tahun 1993 hingga tahun 1996 IRM
telah melakukan uji pasca iradiasi terhadap
elemen bakar bekas jenis U3O3 sebanyak
2 kali dan jenis U3Si2 sebanyak satu kali.
Sementara uji pasca iradiasi terhadap bahan
struktur hingga akhir Desember 1996 telah
dilakukan sebanyak 8 kali (lihat Tabel 1).
Data rata-rata aktivitas radiasi a dan p dalam
bulanan juga dapat dilihat di Tabel 1. Data di
Tabel tersebut sudah terkoreksi dengan
efisiensi detektor.
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Berdasarkan data di Tabel tersebut
jelas terlihat adanya peningkatan aktivitas
radioaktif udara buang IRM setelah elemen
bakar bekas masuk ke dalam bilik panas. Hal
ini disebabkan karena setelah elemen bakar
bekas tersebut masuk ke dalam bilik,
dilakukan pekerjaan pemotongan pelat
elemen bakar tersebut. Pemotongan pelat
elemen bakar bekas tersebut dilakukan untuk
pengambilan sebagian dari inti elemen bakar
bekas tersebut. Dalam pekerjaan
pemotongan sudah tentu ada sebagian
bahan nuklir lepas ke udara. Pelepasan
bahan nuklir tersebut sebagian besar ditahan
oleh filter HEPA. Namun demikian adanya
gas mulia hasil produk fisi yang terdapat
diantara inti elemen bakar dengan penutup
inti elemen bakar bekas akan lepas ke udara
saat pemotongan/pengambilan inti elemen
bakar tersebut. Gas mulia hasil produk fisi ini
akan lolos saat melalui filter HEPA dan
memberi sumbangan yang dominan atas
peningkatan aktivitas radioaktif a dan (3 di
udara buang IRM. Sedangkan untuk target
yang masuk ke dalam bilik panas IRM, terjadi
peningkatan aktivitas radioaktif a dan p udara
buang IRM saat pengeluaran target tersebut
dari dalam kelongsongnya. Peningkatan
aktivitas radioaktif tersebut sangat jelas
terlihat dari pantauan udara buang, kecuali
untuk targef yang masuk pada bulan Februari
1996. Peningkatan radioaktivitas tersebut
lebih besar jika dibandingkan dengan saat
pemotongan elemen bakar bekas. Hal ini
disebabkan gas mulia yang terdapat diantara
kelongsong dan target lebih besar
aktivitasnya jika dibandingkan dengan gas
mulia yang terdapat di elemen bakar bekas
yang dipotong. Gas mulia tersebut akan lolos
dari filter HEPA, karena filter HEPA tersebut
tidak mampu untuk menahan gas mulia.
Namun secara keseluruhan aktivitas
radioaktif udara buang di IRM untuk periode
pantauan ini tidak pernah melebihi batasan
yang diizinkan.

Hasil perhitungan konsentrasi aktivi-
tas radioaktif di permukaan tanah X(x,0,0)
dari titik lepas 0,5 km, 1 km dan 5 km masih
jauh di bawah batasan yang diizinkan. Hasil
perhitungan tersebut dapat dilihat di Tabel 2.
Harga X(x,0,0) untuk a terbesar terjadi pada
bulan Juni 1996, sebagai gambaran nilai
X(x,0,0) untuk a pada jarak 1 km dari
cerobong udara buang IRM tersebut sebesar
5,316.10"10 Bq/m3. Sedangkan batasan untuk
nilai X tersebut sebesar 0,1 Bq/m3 [6', dengan
demikian nilai X(x,0,0) untuk a pada jarak 1
km dari cerobong IRM masih sangat jauh di

bawah batasan yang diizinkan. Begitu juga
nilai X(x,0,0) untuk p terbesar yang terjadi
pada jarak 1 km dari cerobong udara buang
IRM di bulan Agustus 1996 masih sangat
jauh di bawah batasan yang diizinkan.
(MPC p = 1 Bq/m3 , X(x,0,0) p jarak 1 km
adalah 7594.10"10 Bq/m3). Aktivitas radioaktif
a terbesar yang terdeposit di permukaan
tanah W(x,0,0) terjadi di bulan Juni 1996,
yaitu sebesar 10,63 . 10"10 Bq. m"2. detik"1.
Dengan asumsi jika aktivitas ini terdeposit
secara terus menerus selama 4 tahun pada
posisi yang tetap, maka besarnya kontaminan
di permukaan tanah tersebut sebesar
10,63. 10-10 Bq. nrf2.detik"1 x (365 x 4 x 24 x
60 x 60) detik = 0,134 Bq/m2. Sedangkan nilai
batasan yang berlaku untuk ini sebesar
370 Bq/m2 (untuk a). Begitu juga untuk
asumsi yang sama, nilai W(x,0,0) untuk p
terbesar yang terjadi di bulan Agustus 1996
pada jarak 1 km dari cerobong udara buang
IRM, nilainya masih di bawah batasan yang
diizinkan. (MPC p = 3.700 Bq/m2, W(x,0,0) p
jarak 1 km 4 tahun adalah 0,192 Bq/m2).
Dengan demikian aktivitas radiasi udara
buang selama uji pasca iradiasi yang
dilakukan IRM dari tahun 1993 sampai
dengan 1996, tidak memberikan dampak
radiologis ke lingkungan.

SIMPULAN

Dari evaluasi aktivitas radioaktif
udara buang selama uji pasca iradiasi di IRM
untuk periode pantauan mulai awal Januari
1993 sampai dengan akhir Desember 1996
dapat diambil beberapa kesimpulan :
1. Terjadi adanya peningkatan aktivitas

radiasi udara buang di IRM saat uji pasca
iradiasi.

2. Peningkatan aktivitas radiasi udara
buang di IRM saat pengerjaan target
aktivitasnya lebih besar jika dibandingkan
dengan saat pengerjaan elemen bakar
bekas.

3. Konsentrasi aktivitas radioaktif di
permukaan tanah dan aktivitas radioaktif
yang terdeposit di permukaan tanah yang
diakibatkan oleh aktivitas udara buang
IRM masih di bawah batasan yang
diizinkan
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TANYA JAWAB

M. Dhandhang Purwadi
• Apakah kecepatan angin telah dikoreksi

dengan faktor laminaritas atau
turbulensi ? Apabila telah dikoreksi, data
laminaritas yang digunakan merupakan
hasil pengamatan selama berapa tahun
dan pada kondisi ketinggian berapa ?

• Apakah perhitungan aktivitas sudah
dikoreksi dengan faktor peluruhan dari
material dan atau udara pembawa
aktivitas ?

• Apakah sudah dilakukan perhitungan
aktivitas pada suatu titik kritis yang akan
menerima aktivitas tertinggi ?

Budi Prayitno
• Kecepatan angin dikoreksi secara tidak

langsung. Dalam penelitian ini sudah
memperhitungkan kategori stabilitas
atmosfir. Untuk daerah Serpong
termasuk kategori D guna mencari harga
ay dan crz.

• Perhitungan aktivitas sudah dikoreksi
dengan efisiensi detektor, cacah latar dan
radioaktif berumur pendek dari peluruhan
Rn222 dan Rn220. Alat cacah a(3 aerosol
tipe LB 150 bekerja dengan metode
ABPD ( Alpha Beta Pseudocoinsidence
Difference).

• Titik kritis tersebut jaraknya 1.000 m dari
cerobong udara Instalasi Radiometalurgi.

Titi Wismawati
• Apa dasar penelitian ini dengan

mengambil jarak pengukuran 0,5; 1; dan
5 km?

• Apakah faktor cuaca (hujan dan angin)
tidak mempengaruhi peneiitian ini ?

Budi Prayitno
• Pengukuran diambil pada jarak 5 km dari

cerobong udara IRM karena stasiun
pengamatan radioaktivitas lingkungan
PTPLR (Pusat Teknoiogi Pengolahan
Limbah Radioaktif) untuk lepas kawasan
PUSPIPTEK maksimum berada pada
radius 5 km. Pengukuran diambil pada
jarak 1 km dari cerobong • udara IRM
karena merupakan titik maksimum
aktivitas radioaktif yang terdeposit.

• Faktor cuaca akan mempengaruhi hasil
penelitian ini. Faktor cuaca tersebut
cenderung memperkecil nilai aktivitas
radioaktivitas yang terdeposit di
permukaan tanah.

Pratomo B.S
• Apakah juga dilakukan distribusi

radioaktivitas menurut arah mata angin
disamping menurut jarak dari cerobong ?

Budi Prayitno
• Distribusi radioaktivitas menurut mata

angin tidak perlu dilakukan. Hal ini
dilakukan dengan asumsi konsentrasi
aktivitas radioaktif alpha yang lepas dari
cerobong buang IRM selama 4 tahun
terus-menerus terdeposit di suatu titik
(misalnya pada jarak 1 km dari cerobong)
aktivitasnya ternyata masih jauh di bawah
batas yang diijinkan. W(x,0,0)alpha
maksimum pada bulan Juni 1996
selama 4 tahun adalah 0,134 Bq/m2

dan MPC = 370 Bq/m2.
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Tabel 1. Data aktivitas radioaktif a dan B udara buang IRM dalam rata-rata bulanan

Bulan/Tahun

Tahun 1993

Januari

Februari

Ma ret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Tahun1994

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Aktivitas a
(10"12Ci/m3)-

30,30

24,03

6,70

0,35

12,80

3,25

3,25

2,13

2,05

1,05

2,15

1,19

0,97

1,27

2,31

1,73

2,68

2,65

12,89

28,31

38,35

16,15

9,65

1,32

Aktivitas p
(10"12Ci/m3)

58,30

77,83

5,50

0,28

13,01

8,63 '

19,65

1,05

3,10

2,02

1,50

1,93

1,01

8,57

2,58

3,35

5,33

5,49

22,92

33,02

6,94

30,90

6,11

2,67

Material

1 buah Plat U3O8

1 buah pelat U3Si2

1 buah pelat U3O8
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Bulan /Tahun

Tahun1995

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Tahun1996

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Aktivitas a
(10"12Ci/m3)

23,37

1,08

1,67

0,77

1,25

1,13

68,93

1,27

1,82

0,91

1,406

121,90 .

0,84

1,08

0,89

2,40

2,70

210,00

16,00

49,00

2,85

0,83

1,14

0,96

Aktivitas (3
(10"12Ci/m3)

44,23

3,43

8,87

0,97

3,01

2,02

200,30

17,95

16,59

52,71

26,45

229,50

2,46

3,40

2,83

8,80

65,00

3,10

40,00

300,00

11,3

2,81

5,08

6,48

Material

target Zr/U/AI

Target Zr/U/ZrO2

target Zr/U/Mg

target Zr/U/Zr

Target Zr/Ni - U/SS

Zr/U/SS

Zr/Cu-U-Cu/SS

Zr/Ni-U-Ni/AI

MPC udara buang = 20 Bq/m3 = 541 x 10"12 Ci/m3(untuk alpha)
dan untuk beta = 5410 x 10 "12 Ci/m3
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Tabel 2. Aktivitas radioaktif a dan p yang terdeposit dipermukaan tanah untuk radius 0,5 km,
1 km dan 5 km dari cerobong udara buang IRM.

BULAN/TAHUN

JANUARI 1993

AGUSTUS 1994

J U L I 1995

DESEMBER1995

J U N I 1996

AGUSTUS 1996

Q
(lO^Bq.dt"1)

124,56
(untuk a)

239,68
(untuk p)

116,38
(untuk a)

135,75
(untuk p)

283,38
(untuk a)

823,38
(untuk P)

501,14
(untuk a)

943,50
(untuk p)

863,33
(untuk a)

12,74
(untuk P)

201,44
(untuk a)

1233,33
(untuk p)

X
(10"10Bq.m"3)

137,64
766,98
118,76
264,64
1475,84
227,90
128,50
716,62
110,66
149,89
835,89
129,09
312,90
1467,84
269,45
909,22
5070,50
782,99
553,33

3085,80
476,51
104,18

5809,65
897,13
953,25

5316,00
820,90
14,07
78,45
12,11

222,42
1240,38
191,54
1361,78
7594,29
1172,71

JARAK
(km)
0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

0,5
1
5

W
(10"10Bq.m"2.df1)

0,27
1,53
0,24
0,53
2,95
0,46
0,26
1,43
0,22
0,30
1,67
0,26
0,63
2,94
0,54
1,82

10,14
1,57
1,11
6,17
0,95
2,08
11,62
1,79
1,91

10,63
1,64
0,03
0,16
0,02
0,44
2,48
0,38
2,73
15,19
2,35

MPC untuk x = 0,1 Bq/m (a), untuk p = 1 Bq/m
MPC untuk W = 370 Bq/m2 (a), untuk p = 3700 Bq/m'
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