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ABSTRAK
PENENTUAN KONDISI PENCACAHAN PADA PENGUKURAN AKTIVITAS
LIMBAH RADIOAKTIF DENGAN DETEKTOR LUDLUM. Limbah radioaktif
hams diukur aktivitasnya sebelum dibuang ke lingkungan. Pengukuran ini penting
dilakukan agar setelah diketahui aktivitasnya dapat diberikan arahan pengelolaannya.
Untuk limbah radioaktif yang aktivitasnya di alas nilai ambang batas hams dilakukan
pengolahan terlebih dahulu, sedang yang aktivitasnya sudah di bawah nilai ambang batas
dapat langsung dibuang ke lingkungan. Pengukuran aktivitas limbah radioaktif padat
maupun cair dapat dilakukan dengan menggunakan detektor Ludlum (Total, f3,y) yang
dihubungkan dengan alai pencacah Scaler Model-l 000. Sebelum dilakukan pengukuran
aktivitas limbah padat terlebih dahulu ditentukan kondisi pencacahan optimal, clan
diperoleh yaitu : berat contoh 3,5 gram, temperatur pemanasan 125 °C, clan waktu
pemanasan 60 menit. Sedangkan hasil pengukuran aktivitas yang dilakukan dengan
detektor Total berkisar (0,68-0,71) . 10-1 IlCi/gram, detektor f3berkisar (0,24-0,25) .
10-1 IlCi/gram, clandetektor y berkisar (0,35-0,37) IlCi/gram.

ABSTRACT
DECISION FOR COUNTING CONDITION OF RADIOACTIVE WASTE
ACTIVITIES MEASURING BY LUDLUM DETECTOR Radioactive waste must

measured for activities before be throw out to environment. Measuring will be
important in ordered to know activities can be given management direction. For
activities radioactive waste on limite threshold value must processed, but for under
limite threshold value activities can be throw out to environment. Activities measuring
for solid radioactive waste and liquid by (Total, f3,y) Ludlum detector connected Mode-
1000 Scaler Counting. Before measuring for solid waste activities decisioned optimaly
counting condition, and be obtained are: sample weight 3.5 gram, heating temperature
of 125 °C and heating time at 60 minute. Activities measuring result by total detector
ranges from (0.68-0.71) 10-1 IlCi/gram, f3 detector ranges from (0.24-0.25) 10-1
IlCi/gram and y detector ranges from (0.35-0.37) IlCi/gram.
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PENDAHULUAN

Limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang telah

terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir yang

tidak dapat digunakan lagi. 1)

Penampungan dan pengelolaan limbah radioaktif hams diatur berdasarkan

penggolongan menumt rasa, aktivitas maupun sifat-sifat fisis lainnya, dengan maksud

untuk mernudahkan pengerjaan selanjutnya, seperti pengolahan, penyirnpanan dan

pernbuangannya. Penggolongan limbah radioaktif dirnaksudadalah sebagaiberikut . 2)

. Berdasarkan rasa, yaitu : padat, cair dan gas

. Berdasarkan tinggi rendahnyakonsentrasi

. Berdasarkan panjang pendeknya waktu para

. Berdasarkansifatmudahterbakaratautidak

Sebelum limbah dibuang, terlebih dahulu hams diketahui kernungkinan

pengamhnya terhadap daerah sekitar atau lingkungan di mana limbah akan dibuang.

Untuk maksud tersebut maka perlu dilakukan upaya yang diantaranya adalah

pengukuran aktivitas lirnbah. Hasil pengukuran aktivitas limbahyang didapat kernudian

dibandingkan dengan nilai arnbang batas yang diijinkan. Apabila hasil pengukuran

aktivitas limbah ternyata masih di alas nilai ambang batas yang diijinkan, maka limbah

perlu dilakukan pengolahan untuk rnenumnkan aktivitasnya sesuai dengan arahan

pengelolaan.

Pengukuran aktivitas limbah padat maupun cair dapat dilakukan dengan cara

pengeringan dan pencacahan dengan detektor Ludlum ( radiasi total, p, y) yang

dihubungkan dengan alai pencacah Scaler Model-lOOO. Pengeringan dirnaksudkan agar

lirnbah bebas dari cairan dan air yang dapat rnenghambat radioaktivitas limbah yang

dideteksi oleh detektor. Sebelum dilakukan pengukuran aktivitas limbah padat,
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ditentukan terlebih dahulu kondisi pencacahan optimal dengan parameter berat contoh,

temperatur pemanasan, clanwaktu pemanasan yang menjadi tujuan dari penulisan ini..

Berdasarkan kondisi pencacahan optimal yang didapat, kemudian limbah padat diukur

aktivitasnya.

Limbah radioakti[ padat yang diukur aktivitasnya adalah residu pelarutan dengan

asam nitrat dari basil dekomposisi monasit dengan natrium hidroksida, berukuran butir -

200 mesh yang selanjutnyadisebut limbahpadat.

BAHAN DAN PERALATAN SERTA TATA KERJA

BAHAN DAN PERALA TAN

Bahan yang digunakan adalah contoh limbah padat, HCI ( 1M), clan alkohol.

Peralatan yang digunakan adalah detektor Ludlum (radiasi total, P, y), Scaler Model-

1000, kabel konektor, ruang cacah contoh, planset stainlessteel, pemanas, oven, clan

eksikator.

TATA KERJA

Menelltukan Kolldisi Pellcacahan Optimal

Pencacahan masing-masing dilakukan dengan parameter berat contoh limbah padat,

temperatur pemanasan, clan waktu pemanasan dengan basil cacah optimal. Parameter

berat contoh limbah padat dilakukan daD (1-5) gram dengan perbedaan penambahan

berat 0,5 gram. Parameter temperatur dilakukan dari (50-150) °C dengan perbedaan

penambahan temperatur 25 °c. Parameter waktu pemanasan dilakukan dari (30-180)

menit dengan jeda 30 menit.
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Menentukan Aktivitas Contoh Limbah Pad at

Terlebih dahulu ditentukan aktivitas sumber standar Th230pada saat dilakukan

pencacahan untuk menentukan efisiensi masing-masing detektor. Contoh limbah padat

yang akan diukur aktivitasnya dipanaskan dengan temperatur daD waktu pemanasan

sesuai dengan basil kondisi pencacahan optimal, lalu disimpan ke dalam eksikator.

Setelah tercapai suhu kamar, contoh limbah padat ditimbang seberat 3,5 gram daD

. dicacah di ruang cacah dengan menggunakan detektor Ludlum (radiasi total, 13,y) yang

dihubungkan dengan alat pencacah Scaler Model-l000 masing-masing tiga kali

pencacahan selama lima menit. Dan basil pencacahan dapat ditentukan aktivitasnya.

BASIL DAN PEMBAHASAN

BASIL

Menentukan Kondisi Pencacahan Optimal

1. Parameter berat contoh limbahpadat adalah sebagai berikut

Tabel 1 : Basil pencacahan contoh dengan parameter berat contoh
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Pencacahan radiasi
No Berat Contoh (gram) Total (cpm) Betha (cpm) Gamma

(cpm)
1 2 3 4 5

1 1 4158 4980 1395
2 1,5 5606 6818 2302
3 2 6703 7870 2844
4 2,5 7819 8036 3653
5 3 8250 9617 4202
6 3,5 9260 10580 4914
7 4 9463 10509 4947
8 4,5 9492 10553 5013
9 h- 5 9567 10604 5123
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Gani>ar 1 : Grailk berat contoh vs pencacahan radiasi

2, Parameter temperatur pemanasan adalah sebagai berkut :

Tabel 2 : Basil pencacahan contoh dengan parameter temperatur
pemanasan
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Detektor
No Temperatur rC)

Total (cpm) Betha (cpm) Gamma (cpm)
I 2 3 4 5

1 50 8424 9795 4535
2 75 8462 9803 4377
3 100 8918 9924 4716
4 125 9414 10585 4880
5 150 8920 10111 4599



3, Parameter waktu pemanasan

Tabel 3 : Basil pencacahan parameter waktu pemanasan
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GaniJar 3 : Grafik waktu pemanasan vs pencacahan radiasi
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Detektor
No Waktu pemanasan

(menit)
Total (cpm) Beta (cpm) Gama (cpm)

I 2 3 4 5

1 30 6985 9598 4399

2 60 8419 9802 4714

3 90 8511 9829 4729

4 120 8531 9898 4749

5 150 8565 9921 4763

6 180 8612 9938 4782



Menentukan Aktivitas Limbah Padat

1. Menentukan Aktivitas Sumber Standar Th230,

Aktivitas sumber pada tanggal 29 Oktober 1982 adalah 20.400 dpm.

Aktivitas saat dilakukan pencacahan pada tanggal 11 Agustus 1999 ( t =

6125 hari = 16,78 th, waktu paro 8.104tahun), adalah :

At = Ao. e -At

A = 0 693/T1/2,

At = 20.400 . e -8,6625.10-6.16,78

At = 20.397,03 dpm

2. Menentukan Efisiensi Oetektor

Penentuan efisiensi detektor (radiasi total, f3, y) dengan menggunakan

sumber standar Th230,adalah :

Tabel 4 : Hasil perhitungan efisiensi detektor

3. Menentukan Aktivitas Contoh Limbah Padat

Penentuan aktivitas contoh limbah padat berdasarkan kondisi

pencacahan optimal, adalah .

179

No. Oetektor Cacah Sumber (cpm) Efisiensi = cpm/dpm

1 2 3 4

1 Total 328 0',016
2 Betha 1020 0,05
3 Gamma 33 0,0016



Tabel 5 : Hasil perhitungan aktivitas contoh limbahpadat

Contoh perhitungan :

Untuk contoh limbah padat (R-l), berat 3,5 gram, total radiasi sebesar

8704 cpm E = 0,016 adalah :

cpm
E = ----------

dpm

8704
0,016 = -----------

dpm

8704

dpm = = 544000 = 9066,67 dps, karena (1 Ci = 3,7 . 10lOdps,
0,016

9067,67
9066,67 dps = = 2450,45. 10-10Ci, karena berat contoh 3,5 gram,

371010, .

2450,45 . 10-10
Aktivitas limbah padat = = 700,13 . 10-10Ci/gram

3,5

= 0,70. 10-1 (!lCi/gram)
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Hasil pencacahan (cpm) Aktivitas (!lCi/gr)
No. Kode

Total Betha Gamma Total Betha Gamma
6 2 3 4 5 6 7 8

1 R-l 8704 9784 4587 0,70 . 10-1 0 25 10-1 0,37, .
2 R-2 8471 9515 4582 0 68 10-1 0 24 10-1 0,37,. ,.
3 R-3 8587 9655 4389 0 69 10-1 0,25. 10-1 0,35, .
4 R-4 8551 9557 4302 0,69 . 10-1 025 10-1 0,35, .
5 R-5 8583 9664 4648 0 69 10-1 0,25. 10-1 0,37, .
6 R-6 8417 9544 4569 0,68 . 10-1 0 25 10-1 0,37, .
7 R-7 8526 9488 4355 0,68 . 10-1 0 24 10-1 0,35, .
8 R-8 8823 9861 4589 0 71 10-1 0,25. 10-1 0,37, .
9 R-9 8486 9703 4391 0 68 10-1 0,25. 10-1 0,35, .
10 R-I0 8633 9859 4610 0 69 10-1 0,25. 10-1 0,37, .



PEMBAHASAN

Kondisi Pencacahan Optimal

Berdasarkan basilpencacahan detektor Ludlum (radiasi total, P, y) dengan parameter

: berat, temperatur, clan waktu pemanasan didapatkan kondisi pencacahan optimal

(pada lampiran, Grafik: 1,2,3) adalah :

Pada basil pencacahan detektor Ludlum (radiasi total, P, y) dengan berat contoh

limbah padat mulai dan 1 gram sampai dengan 5 gram dengan penambahan berat 0,5

gram mengalami kenaikan cacahan per meDii, menunjukkan bahwa makin berat

contoh limbah padat akan mempengaruhi kenaikan jumlah cacahan per meDii.

Misalnyauntuk detektor P, basil cacahan mulai dan 4980 cpm sampai dengan 10580

cpm. Penambahan berat contoh limbah padat dan 1 gram sampai dengan 3,5 gram

sangat berpengal11hterhadap laju penambahan jumlah cacahan per meDii. Setelah

berat contoh 4 gram sampai dengan 5 gram juga teIjadi penambahanjumlah cacahan

per meDiitetapi tidak seberapa (tidak sigmfikan). Sehingga dapat ditentukan bahwa

titik optimal cacahan per meDii teIjadi pada berat contoh limbah padat 3,5 gram

(Gambar 1)

Pada basil pencacahan detektor Ludlum (radiasi total, P, y) dengan penambahan

temperatur pemanasan dan 50 °C sampai dengan 125 °C dengan penambahan

temperatur 25 °C mengalami kenaikan cacahan per meDii, menunjukan bahwa

makin tinggi temperatur pemanasan makin tinggi jumlah cacahan per meDii, tetapi

pada temperatur 150 °C basil cacahan per meDii mengalami sedikit penurunan.

Diperkirakan pada temperatur 125 °C teIjadi penguapan cairan maksimal sehingga

basil cacahan per meDii mengalami kenaikan, sedangkan pada temperatur 150 °C

sudah mulai teIjadi proses pembakaran sehingga basil cacahan per meDii mulai

mengalamisedikit penurunan, (Gambar 2). Jadi dapat ditentukan bahwa titik optimal

cacahan per meDiiteIjadi pada temperatur pemanasan 125°C.

Pada basil pencacahan detektor (radiasi total, P, y) dengan penambahan waktu

pemanasan dan (30-180) meDii dengan jeda 30 meDii menunjukan bahwa terns

mengalami kenaikan cacahan per meDii. Menunjukan. bahwa makin lama waktu
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. beratcontohlimbahpadat : 3,5 gram. temperaturpemanasan : 125 °C

. waktu pemanasan : 60 meDii



pemanasan penguapan cairan pada limbah padat makin baik sehingga cacahan per

menit mengalami kenaikan. Pada waktu pemanasan selama 30 menit sampai dengan

60 menit teIjadi kenaikan cacahan per menit yang cukup berarti, tetapi pada

penambahan waktu pemanasan selanjutnya tidak teIjadi penambahan cacahan per

menit yang berarti, (Gambar 3). Sehingga dapat ditentukan bahwa titik optimal

cacahan per menit teIjadi pada waktu pemanasan selama 60 menit.

Aktivitas Contoh Limbah Padat

Untuk mempertinggi tingkat kepercayaan pengukuran, maka limbah padat disampling

clan dibagi menjadi 10 contoh serta diukur aktivitasnya sesuai dengan kondisi

pencacahan optimal. Berdasarkan hasil cacahan per menit clan perhitungan

aktivitasnya untuk masing-masing detektor dihasilkan aktivitas yang relatip sarna,

(Tabel 5), yaitu :

. detektor radiasi total menghasilkan aktivitas berkisar

!lCi/gram

(0,68 -0,71) . 10-1

. detektor radiasi betha menghasilkan aktivitas berkisar

!lCi/gram

(0,24-0,25) . 10-1

. detektor radiasi gamma menghasilkan aktivitas berkisar (0,35-0,37) !l Ci/gram

Sehingga dapat dikatakan bahwa detektor Ludlum (Total, (3,y) dapat digunakan

untuk mengukur aktivitas limbah radioaktif padat.

SIMPULAN

Detektor Ludlum untuk radiasi (Total, (3, y) dapat digunakan untuk mengukur

aktivitas limbah radioaktif padat dengan menentukan terlebih dahulu kondisi pencacahan

optimal.
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DISKUSI

Pertanyaan

1. Subagyo ES.
Dimana pembuangan limbahakhir dilakukan (tempat tertutup/alam bebas) ?
Apakah dengan data yang diperoleh dapat dikatakan aman bagi semua meliputi semua
maWukhidup clantumbuhan.

Jawaban
Karena limbah padat berasal dari proses pelarutan skala lab (sedikit), penampungan
akhir di kolam limbah (belakang pilot plant). Tetapi khusus limbah yang diukur pacta
makalah ini disimpan di lab KKL, P2BGN.
Limbah yang aktivitasnya di bawah NAB aman bagi lingkungan (manusia, hewan clan
tumbuhan).

Pertanyaan

2. Djoli Sembogo,ST.
Detektor Ludlum (Total, f3, y) yang digunakan termasukjenis detektor apa ? (GM,
Sintilasiatau semikonduktor).Apa yang dimaksud limbahpadat dalam makalah anda ?

Jawaban
Detektor total jenis GM-detektor, detektor f3 clany jenis seintilator-detektor.
Limbah padat berasal dari proses pelarutan (RE, D, Th) hidroksida basil dekomposisi
basa dengan asam nitrat berupa residu/padatan.

Pertanyaan

3. Sugeng Waluyo
Apakah pengukuran aktivitas limbah dapat dilakukan pacta semua jenis limbah padat
yang actadi fasilitaslain, mohon penjelasan !
Apakah arti dari detektor Ludlum karena tidak pernah disinggung pacta
waktupenayangan.

Jawaban
Caralteknik pengukuran aktivitas limbah pacta makalah ini digunakan di Bidang
KKL, P2BGN, di Pusat lain mungkin memakai eara lain. Ludlum adalah nama pabrik,
sedangkanjenis detektornyaadalahuntuk total GM -detektor, f3clan y detektor
seintilasi.

Pertanyaan

4. Guswita Alwl
Disinikondisipengukurannyadisebutkandarilimbahpadat,bagaimanadenganlimbah
eairnya?

Jawaban
Untuk limbah eair teknik clankondisinya berbeda dengan kondisi limbah padat, pacta
makalah ini hanya limbahpadat.
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Pertanyaan

5. Rusmadi

Pada kondisi berat tertentu pencacahan mulaikonstan, pada kondisi waktu tertentu
pencacahan konstan clanpada kondisi panas tertentu pencacahan konstan, dari ketiga
kondisi tersebut dipengaruhi oleh apa, mohon diuraikan clandijelaskan?
Berapa contoh yang yang diteliti clancontoh darimana ?

Jawaban

Berat contoh 3,5 gram cacahanlmenit optimal walaupun ada kenaikan cpm atas
kenaikan berat. lni disebabkan karena jumlah berat akan menambah ketebalan contoh
dalam planset suhu pemanasan optimal 1250C, diperkirakan pada suhu 1500C sudah
terjadi proses pembakaran, sedangkan waktu pemanasan optimal 1 jam karena l~ju
pertambahan cpm tidak signifikandengan pertambahan waktu pemanasan.
Ada 10 contoh yang diteliti clancontoh berasal dari lab. PTPBGN
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