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ABSTRAK
PENGKAJIAN KESELAMATAN PENYIMPANAN LlMBAH TANAH OANGKAL HIPOTETIS 01 PUSAT

PENELITIAN TENAGA NUKLIR (PPTN) SERPONG.:PEMOOELAN NEAR.FIELD. Pemodelan perpindahan
radionuklida oleh fluks air sebesar 10-10 m/ detik yang melewati paket limbah dan lapisan beton berdasarkan proses
adveksi dan dispersi telah dihitung dengan menggunakan perangkat lunak PORFLOW. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa fluks tertinggi dalam orde 104 Bq/ tahun/ m2 berasal dari radionuklida Cs-135, Nb-94 dan Ni-59
Fluks menengah berasal dari radionuklida Cs-137, 1-129 and Co-60 Fluks terendah berasal dari radionuklida Ni-63 dan
C-14. Pengaruh lapisan tanah lateric setebal 1 m di bawah sistem disposal juga telah diselidiki. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa fluks tertin~gi tetap dari radionukida Cs-135, Nb-94 and Ni-59, yaitu dalam orde 104 Bq/ tahun/ m2
Fluks dari H-3 turun hingga 10- Bq/ tahun/ m2 karena terjadi peluruhan. Radionuklida yang tidak diasorbsi oleh tanah
lateric adalah C-14 dan 1-129, fluknya tidak mengalami penurunan. Seluruh radionuklida secara umum mengalami
penurunan fluk dibandingkan terhadap saat meninggalkan sistem disposal. Hal ini memberikan informasi bahwa tanah
lateric di kawasan PPTN Serpong memainkan peranan yang penting dalam menahan laju penyebaran radionuklida ke
lapisan air tanah.

ABSTRACT
SAFETY ASSESSMENT OF A HYPHOTETICAL NEAR SURFACE DISPOSAL AT PPTN SERPONG SITE:

NEAR FIELD MODELING. The near field modeling of a hyphotetical surface disposal at Serpong site has been
performed. Considering a realistic downward water flux of 10-10 m/ s throught the conditioned waste zone and the
concrete balTiers, transport of radionuclide by advection and dispersion below the bottom of the repository was
calculated using PORFLOW computer code. The result shows that the highest fluxes were observed H-3, Cs-135, Nb-
94 and Ni-59, all about 1if Bqi aI m2. Intermediate fluxes were obtained for Cs-137, 1-129 and Co-50. Lowest were due
to Ni-53 and C-14. The effect on radionuclide fluxes by having an unsaturated soil of 1.0-m depth below the bottom of
the repository also was investigated. The results indicate that the highest fluxes are due to Cs-135, Nb-94 and Ni-59,
approximately 104 Bqi aI m2. The fluxes owing to H-3 has decreased to 10-9 Bqi aI m2 owing to decay. Radionuclides
that are not absorbed onto lateric clay soil, C-14 and 1-129 are not decreased in flux. All other radionuclides has
significantly smaller fluxes compared to the ones calculated at the bottom of the repository. This indicates that the lateric
clay soil at Serpong site plays an important role in retarding and dispersing the radionuclide migration towards the
ground water.

PENDAHULUAN
Seluruh limbah radioaktif yang ditimbul-

kan dari pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek) nuklir khususnya untuk
limbah aktivitas rendah (10.6 -10.3 Ci/m3)
dan menengah (10.3-10.1 Ci/m3), setelah
diproses dan imobilisasi, disimpan di fasilitas
penyimpanan sementara. Pada akhirnya
limbah hasil olahan ini disimpan dalam
fasilitas penyimpanan limbah lestari (PLL) di
bawah permukaan tanah. Fasilitas PLL di
bawah permukaan tanah (shallow ground
repositories) secara umum disepakati
memadai dalam melindungi masyarakat dan
lingkungan dari bahaya radiologi yang akan
ditimbulkannya. Saat ini terdapat 4 jenis
fasilitas PLL yang diadopsi dan dikembang-
kan, diantaranya adalah menempatkan di
bawah permukaan tanah, dalam Qua alam
(natural rock cavities), dalam formasi geologi
(geological repositories) dan injeksi cairan
limbah ke dalam lapisan batuan yang

impermeabel (impermeable strata)[1J.

Dalam pengkajian keselamatan fasilitas
PLL di bawah permukaan tanah ditujukan
untuk mendapatkan informasi unjuk-kerja
keselamatan dari sistem tersebut, dan
membandingkannya dengan kriteria
keselamatan yang direkomendasikan serta
menyajikan hasil kajian untuk pengambilan
keputusan/pemberian izin oleh intansi yang
berwenang. Pengkajian keselamatan di-
perlukan dalam tiap tahapan pembangunan,
mulai dari pemilihan lokasi (sitting), disain,
pembangunan, pengoperasian dan
penutupan fasilitas, proses perizinan
mengikuti tiap tahapan ini.

Kebutuhan akan fasilitas PLL aktivitas
rendah dan menengah untuk Indonesia
masih lama diperlukan mengingat saat ini di
Pusat Penelitian Teknologi Nuklir (PPTN)
Serpong terdapat fasilitas tempat
penyimpanan limbah sementara yang
mampu menampung limbah hasil-olahan
sebanyak 500 sel beton 950 liter dan 1500
sel drum 200 liter. Berdasarkan hasil
pengalaman pengolahan Limbah aktivitas
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rendah dan menengah dari tahun 1989
hingga saat ini rata-rata per tahun hanya
menghasilkan 6 -10 gel beton 950 liter dan
20 -30 gel drum 200 liter. Namun demikian
metodologi pengkajian keselamatan
mengenai fasilitas PLL dalam permukaan
tanah perlu dikuasai untuk mengantisipasi
kebutuhan di masa yang akan datang.
Dalam makalah ini akan dilaporkan hasil
pengakjian pendahuluan keselamatan
fasilitas PLL dalam tanah permukaan di
lokasi hipotetis di PPTN Serpong.
Pengkajian keselamatan yang akan
disampaikan terbatas untuk simulasi di
sekitar fasilitas PLL (near-field modelling).

Fasilitas PLL yang akan dibangun
diasumsikan terdiri dari beberapa bungker
(vault). Bungker dibangun dengan konstruksi
beton dengan ukuran panjang dan lebar
masing-masing 11,0 m dan tingginya 2,5 m.
Tiap bungker dapat menampung 300 sel
beton 950 liter, total acitivitas tiap sel beton
adalah 6 Ci (3,7 x 1010 Bq) sesuai disain.
Dalam pengkajian keselamatan ini simulasi
hanya akan dilakukan untuk 1 bungker,
sehingga total aktivitas dari tiap radionuklida
penting yang akan disertakan dalam
pengkajian keselamatan adalah 1800 Ci.

Dalam pengkajian pendahuluan ini
radionuklida yang diperhatikan adalah
radionuklida yang mempunyai waktu-paro
(T1/2), sorpsi dan kelarutan yang
diharapkan dapat mewakili spektrum
radionuklida yang mungkin terdapat dalam
limbah aktivitas rendah. Radionuklida yang
dipilih adalah H-3 (T1/2 pendek dan sorpsi
oleh beton rendah), C-14 (T1/2 menengah
dan sorpsi oleh beton rendah), Cs-137 (T1/2
pendek dan sorpsi oleh beton rendah), 1-129
(T1/2 panjang dan sorpsi oleh beton
rendah), Ni-59 (T1/2 menengah dan sorpsi
oleh beton tinggi), Ni-63 (T1/2 pendek dan
sorpsi oleh beton tinggi).

DESKRIPSI FASILITAS PENYIMPANAN
Lokasi potensial (hipotetis) untuk

pembangunan fasilitas PLL dalam
permukaan tanah di PPTN Serpong
ditunjukkan dalam Gambar 1. Tinggi
permukaan tanah di lokasi PPTN Serpong :t
90 m dari permukaan laut, di bagian selatan
barat-daya (SBD) dari lokasi terdapat kali
Cisalak yang jaraknya:t 200 m dan sungai
Cisadane yang jaraknya :t 800 m[2].
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Gambar 1. Lokasi potensial (hipotetis) untuk pembangunan fasilitas PLL
dalam permukaan tanah di PPTN Serpong. (Inset menunjukkan
penahan teknis di sekitar sell -beton)



media patahan, anisotropik dan heterogen,
sumber yang berubah-ubah atau yang
terbenam (injeksi atau sumur), dan dapat
terjadi reaksi kimia atau peluruhan radioaktif.
Hal ini menampung hubungan antara fluida
dengan karakteristik media dan syarat
batas.

SIMULASI DI SEKITAR FAS I LIT AS
PENYIMPANAN

Tujuan dari simulasi di sekitar fasilitas
PLL adalah untuk mendapatkan informasi
fluk radionuklida yang meninggalkan fasilitas
PLL (bungker) dan memasuki lapisan tanah
di bawah bungker (unsaturated zone) yang
selanjutnya akan memasuki lapisan air
tanah (aquifer layers). Pengaturan Grid

Tahap awal untuk memperoleh
penyelesaian secara numerik dilakukan
pembagian ruang dari daerah yang akan
dianalisis, seperti ditunjukkan dalam
Gambar 2. Oaerah yang akan dianalisis
dibagi ke dalam elemen-elemen yang saling
berbatasan, dan masing-masingnya
merupakan alat pengontrol volume. Titik
pusat (a nodal point) dari tiap grid
merupakan titik perpotongan dari 3 koordinat
dan saling berhubungan untuk tiap elemen.

Oalam perhitungan digunakan sistem
koordinat kartesian. Pengaturan grid, batas
antara diambil ditengah-tengah garis grid
dan tiap elemen diwakili oleh satu titik grid
dan jarak antara satu titik dengan titik
lainnya adalah 0,1 m.

Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang digunakan dalam

pengkajian ini adalah PORFLOW computer
code. Perangkat lunak PORFLOW ditulis
dalam bahasa Fortran-?? dan
dikembangkan oleh Analytic and
Computational Research, Inc. [3].

PORFLOW adalah perangkat lunak
yang komprehensif untuk simulasi aliran
tluida untuk kondisi transient atau steady
state, perpindahan panas, salinitas dan
perpindahan masa dalam berbagai
perubahan aliran, kejenuhan yang bevariasi,
media berpori atau pecah-pecah (fractured)
dengan perubahan yang dinamis. Geometri
dapat untuk 2 dimensi (20) atau 3D,
kartesian atau silindrikal, media berpori atau

Gambar 2. Pengaturan grid dari fasilitas PLL
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Oalam meminimalkan pengaruh dari
dispersi numerik dalam simulasi, dalam
perhitungan transport, sel-sel grid L\x (=L\y)
dan L\t diambil sekecil mung kin untuk
memenuhi 3 kriteria yang umum digunakan.
Kriteria tersebut adalah bilangan Pecklet
(i.e., Pe < 2.0), bilangan difusi (i.e., On <
1.0) dan courant number (i.e., Cn < 1.0).

source term untuk satu bungker
berdasarkan prakiraan kandungan
radionuklida untuk fasilitas PLL aktivitas
rendah yang telah ada di negara-negara
maju[4]. Source-term ini ditampilkan dalam
Tabel1.

Dalam simulasi perpindahan
radionuklida ditetapkan hanya 2 daerah
yang berbeda, yaitu bungker dan lapisan
tanah liat lateric yang ada di bawahnya
dengan tebal 1,0 m. Densitas dan porositas
dari bungker adalah 2375 kg/m3 dan 0.40
m3/m3. Densitas dan porositas dari lapisan
tanah liat lateric masin~-masing adalah 2000
kg/m3 dan 0.40 m3/m .Air yang memasuki
bungker diasumsikan merata di seluruh
permukaan dengan fluk sebesar 10-10
m/detik. Koefisien distribusi (Kd) untuk tiap
radionuklida dalam bungker dan dalam
tanah liat ditampilkan dalam Tabel 2.

Prakiraan Source- Term
Dalam simulasi diasumsikan seluruh

radionuklida (source-term) terdistribusi
merata dalam pori-pori gel beton dan
campuran beton pengisi bungker, sehingga
konsentrasi tiap radionuklida terdistribusi
secara merata dalam bungker. Aktivitas total
untuk 300 gel beton adalah 300 x 6,0 x 3,70
E+10 Bq = 6,66 E+13 Bq. Aktivitas tiap

radionuklida di permukaan bungker adalah
6,66E+13 Bq/ (11.0m x 1.0 m) = 5,50E+11
Bq per m2. Dalam simulasi juga digunakan

Table 1. Aktivitas awal radionuklida dalam 1 bungker berdasarkan
Source-term vanQ umum untuk PLL aktivitas rendah[4]
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HASIL SIMULASI lapisan tanah liat lateric. Fluk di bawah
bungker dan di bawah lapisan tanah liat
lateric dihitung tanpa memperhitungkan
besarnya peluruhan, hasil yang diperoleh
tidak menunjukkan perbedaan yang nyata.
Perbedaannya kecil sekali, hal ini terjadi
karena sorpsi H-3 oleh beton dan tanah liat
sangat kecil. (sorpsi H-3 dalam beton nol
dan dalam tanah liat Kd = 0.003 m3f kg).

Penurunan fluk hanya disebabkan oleh
dispersi hidrodinamik dalam tanah.

Simulasi Awal
Simulasi awal dilakukan untuk

radionuklida H-3, C-14, 1-129 dan Ni-59
dengan menggunakan source term untuk
tiap-tia~ radionuklida sebesar 5,5 E+15 Bq
per m, hasil yang diperoleh ditunjukkan
dalam Gambar 3 sampai dengan Gambar 7.

Gambar 3 menampilkan fluk
(Bq/tahun/m1 dari H-3 yang keluar dari
bagian bawah bungker dan migrasi ke

3E+9

2E+9
N
.e
§

~
co
~
~=
-1E+9

OE+O

Gambar 3. Fluk H-3 keluar dari bungker dan dari lapisan tanah liat
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Gambar 4. Fluk C-14 keluar dari bungker dan lapisan tanah liat
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Gambar 4 menampilkan fluk C-14 keluar
dari bungker dan dari lapisan tanah Ijat.
Puncak fluk C-14 yang keluar dari bungker
dengan yang keluar dari lapisan tanah liat,
dengan dan tanpa peluruhan, terlihat cukup
berbeda. Perbedaan ini disebabkan nilai
sorpsi C-14 dalam beton.tinggi (Kd= 7,0
m3/kg ), sehingga hanya sebagian kecil C-14
yang keluar dari sel beton. Fluk. C-14 keluar
dari lapisan tanah liat memasuki lapisan
akuifer hampir sarna dengan yang keluar
dari bungker. Hal ini disebabkan Kd C-14
dalam tanah liat kecil, secara kimiawi dan
fisika C-14 tidak begitu diserap. Tebal

lapisan tanah liat dalam simulasi ini
hanyalah 1,0 meter relatif memberikan
kesempatan yang kecil untuk terjadinya

penyebaran.
Gambar 5 menampilkan fluk 1-129 keluar

dari bungker dan keluar dari lapisan tanah
Ijat. Waktu-paro 1-129 adalah 1,57E+07
tahun dan Kd dari 1-129 dalam beton dan
tanah liat juga kecil (0.009 dan 0.001 m3/kg),
sehingga fluk 1-129 keluar dari bungker dan
lapisan tanah liat tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata baik dengan dan
tidak memperhitungkan faktor peluruhan.
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Gambar 5. Fluk 1-129 keluar dari bungker dan lapisan tanah liat.
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Gambar 6. Fluk Ni-59 keluar dari bawah bungker dan lapisan tanah liat
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Gambar 6 menampilkan fluk Ni-59
keluar dari bawah bungker dan lapisan
tanah liat dengan dan tanpa peluruhan.
Waktu-paro Ni-59 adalah 7.6 E+04 tahun,
Kd dalam beton dan tanah liat masing-
masing adalah 0.28 and 0.65 m3/kg. Fluk Ni-
59 keluar dari lapisan tanah liat dengan
memperhitungkan faktor peluruhan
besarnya lebih kurang 1/3 dari fluk yang
keluar dari bawah bungker.

Sebagai tambahan terhadap peluruhan
dan sorpsi, pengaruh dari batas kelarutan
(solubility limits) radionuklida dalam media
berpori diselidiki. Batas kelarutan (C1im) dari
Ni dalam beton dihitung dengan

mempergunakan persamaan,

Bila konsentrasi awal (C1iq) lebih besar
dari batas kelarutan (C1im ), C1im diabaikan
dan (C1iq) digunakan sebagai source-term
dan sebaliknya jika nilai awal (C1iq) lebih
kecil, (C1im) akan digunakan sebagai source-
term. Fluk Ni-59 dengan memperhitungkan
batas kelarutan dalam beton ditunjukkan
dalam Gambar 6. Fluk maksimum

mengalami penurunan sebanyak
separuhnya bila batas kelarutan sebesar
3,OE- 08 mole per liter atau 5,29 E +06 Bq/
m3 diimplementasikan.

Gambar 7 menampilkan fluk Ni-63
keluar dari bawah bungker dan lapisan
tanah liat. Ni-63 mempunyai waktu-paro 100
tahun, waktu-paro ini memberikan
perbedaan fluk yang cukup berarti, seperti
ditunjukkan dalam Gambar 7.

C1iq=~(1)
M

Pemilihan Radionuklida Penting
Dalam pengkajian keselamatan jangka

panjang (long-term safety assessment),
tidak seluruh radionuklida akan diikut-
sertakan. Hanya radionuklida yang
memberikan dosis radiasi kepada anggota
masyarakat di atas batasan dosis yang
direkomendasikan secara internasional
(1.0E-O4 Sv/tahun) yang diperhatikan.

M = total masa, Bq
V = volume gel beton, m3,
8 = porositas
R = retardation, R = 1 + p~ * ( Kd/8 )
Kd = koefisien distribusi, m /kg
Pb = dry bulk density, Pb = ( 1 -8) Ps ,

dimana Ps adalah densitas padatan,
kg/ m3

Gambar 7. Fluk Ni-63 keluar dari bawah bungker dan lapisan tanah liat
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Dalam prakiraan dosis ini diasumsikan
bahwa anggota masyarakat mengkonsumsi
air sumur untuk keperluan air minum
(simplified drinking water scenario). Dalam
skenario ini dosis dihitung dengan

persamaan,

lebih besar dari 1 E-O4 Sv/ tahun.
Radionuklida ini selanjutnya menjadi
radionuklida acuan untuk simulasi dalam
sistem lapisan air tanah ( far-field/ aquifer

modeling).

Dgw ~ DcFxCgwxV (2)

Cc

n
Ps

~

= dosis dari mengkonsumsi air sumur,

Sv/ tahun.
= faktor konversi dosis untuk jalur air

minum, Sv.m3/Bq.tahun
= konsentrasi radionuklida dalam

media berpori dari bungker beton,

Bq/m3.
= Cc / ( n + Ps. ~)
= konsentrasi radionuklida (i) dalam

bungker, Bq/ m3.
= porositas bungker beton
= densitas bungker, kg/ m3.
= koefisien distribusi (i) dalam beton,

m3/kg.
= volume konsumsi air sumur,

m3/tahun.
v

Simulasi Tahap kedua
Dalam simulasi tahap kedua digunakan

source-term radionuklida yang terinci dalam
Tabel 1. Hasil yang diperoleh ditampilkan
dalam Gambar 9 dan Gambar 10.

Gambar 9 menampilkan fluk radio-
nuklida C-14, Co-60, Cs-137, H-3, Ni-63, 1-
129, Cs-135 dan Ni-59 keluar dari bungker
beton dan Gambar 10 untuk yang keluar dari
lapisan tanah liat. Fluk tertinggi dan waktu
terjadinya ditampilkan dalam Tabel 3.

Fluk tertinggi dari H-3 yang keluar dari
bungker beton terjadi setelah 30 tahun dan
besarnya fluk adalah 2.5E+04 Bq/m2/tahun
dan yang keluar dari lapisan tanah liat terjadi
setelah 170 tahun dan besarnya fluk adalah
1.9E-09 Bq/m2/tahun.

Fluk C-14 tertinggi yang keluar dari
bungker beton terjadi setelah 35000 tahun
dan besarnya fluk adalah 7.0E-06
Bq/tahun/m2 dan fluk tertinggi yang keluar
dari lapisan tanah liat terjadi dalam waktu
yang hampir sarna dengan yang keluar dari
bungker beton dan besarnya fluk adalah .
6.9E-06 Bq/tahun/m2.

Hasil prakiraan dosis berdasarkan jalur
konsumsi air minum yang sederhana
ditampilkan dalam Gambar 8. Dalam
gambar 8 ditunjukkan bahwa hingga 300
tahun setelah penutupan fasilitas PLL,
radionuklida Cs-137, Sr-90, Ni-63, Nb-94,
Cs-135, Ni-59 dan 1-129 memberikan dosis
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Gambar 8. Prakiraan dosis untuk simplified drinking water scenario
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Gambar 9. Fluk C-14, Co-GO, Cs-137, H-3, Ni-G3, 1-129, Cs-135 dan Ni-59
keluar dari bungker beton
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Gambar 10. Fluk C-14, Co-GO, Cs-137, H-3, Ni-G3, 1-129,Cs-135 dan Ni-59
keluar dari lapisan tanah liat

Fluk tertinggi dari Cs-135 keluar dari
bungker beton terjadi setelah 1913 tahun
dan besarnya fluk adalah 2.9E+04 Bq/a/m2
dan fluk tertinggi yang keluar dari lapisan
tanah liat terjadi setelah 262000 tahun
dengan fluk sebesar 3.3E+2 Bq/tahun/m2.

Fluk tertinggi Cs-137 keluar dari bungker
beton terjadi 137,8 tahun setelah sistem
penyimpanan lestari ditutuR dan besarnya
fluk adalah 1,3E+03 Bq/m2/tahun dan fluk

Fluk tertinggi untuk Co-60 yang keluar
dari bungker beton terjadi setelah 33 tahun
dan besarnya fluk adalah 1.6E-O1
Bq/tahun/m2 dan fluk tertinggi keluar dari
lapisan tanah liat terjadi setelah 89 tahun
dan besarnya fluk adalah 6E-29 Bql
tahun/m2.

Fluk tertinggi dan waktu terjadi untuk
tiap radionuklida keluar dari bungker beton
dan lapisan tanah liat.
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tertinggi yang keluar dari lapisan tanah liat
terjadi setelah 421 tahun dengan fluk
sebesar 3.9E-23 Bq/m2/tahun.

Fluk tertinggi 1-129 keluar dari bawah
bungker beton terjadi setelah 2170 tahun
dengan fluk sebesar 9.3E+00 Bq/tahun/m2
dan fluk tertinggi keluar dari lapisan tanah
liat terjadi setelah 2430 tahun dengan fluk
sebesar 9.3E-00 Bq/tahun/m2.

Fluk Ni-49 tertinggi terjadi setelah 1937
tahun dengan fluk sebesar 1.0E+04
Bq/tahun/m2. Fluk tertinggi yang keluar dari
lapisan tanah liat terjadi setelah 168000
tahun den pan fluk sebesar 2.90E+03
Bq/tahun/m .

Fluk tertinggi Ni-63 yang keluar dari
bungker terjadi setelah 835 tahun dengan

Tabel 3. Fluk tertinggi dan waktu terjadi untuk tiap radianuklida keluar
dari buno_ker betan dan laDisan tanah liat

Waktu-
para
(tahun)

Fluk tertinggi
keluar dari
bungker
(Bq/tahun/m1

Waktu terjadi
setelah

penutupan
fasil;itas PLL

(tahun)

Radio-
nuklida

.Fluk
keluar

lapisan
liat

(Bq/tah

Waktu

terjadi
setelah

penutupan
fasilitas
PLL
(tahun)

j H-3 1 :23E+O1 I 2.52E+O4
---

30 1.95E-09
l.05E-06 34962 6.9E-06 35000
1.59E-01 33 6.15E-29 89

I VV

! 

C-14

I 

5.73E+O35.73E+O3, 
Co-60 5.27E+OO

2.0E+O6 I 1913 I ICs-
135

2.94E+O4

1.33E+O3

3.32E+O2

262000

Cs-
137

3.01 E+01 137 3.96E-23 421

11-129 I 1.57E:;Q7 9.34E+OO [33E+OO I
I 7. 60 E-:!:M 1.04E+04 2.90~31~-59 168000, 1.00E+O2 I 3.02E-O4 I 835

18.11E-21 1641
2.03E+04 4.69E+03 13000 3.78E+01 "1-0-6000

Radionuklida Waktu-paro
(tahun)

LajUlepasan I

2. -I

I 

1.23E+O1

I 

C-14~ I

H-3

Co-6~ I
Cs-1~~ I
Cs-13L_--j
1-129 --I.

fluk sebesar 3.0E-O4 Bq/tahun/m2 dan fluk
tertinggi Ni-63 yang keluar dari lapisan tanah
liat terjadi setelah 1641 tahun dengan fluk
sebesar 8.1 E-21 Bq/tahun/m2.

Simulasi yang dilakukan hanya untuk
tiap 1 m2 luas permukaan bungker, sehingga
laju fluk total meninggalkan seluruh
permukaan bungker beton nilai yang
terdapat dalam Tabel 3 dikalikan dengan
121 m2. Laju fluk meninggalkan lapisan
tanah liat memasuki lapisan akuifer
ditunjukkan dalam Tabel 4, data ini
merupakan masukan untuk simulasi migrasi
radionuklida di dalam lapisan akuifer (far-
field modeling).

iJ

-.0.

Tabel 4~iu leDasan radionu~da memasuki laoi~n akuifer

I Nb-94---1 2.03EO4 I 4.S7E-:;03 ;

4.02E+O4
4.79E-21
1.12E+O3
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KESIMPULAN
Dalam simulasi awal dipelajari prilaku 9

radionuklida yang diprakirakan akan
terdapat dalam fasilitas PLL aktivitas
rendah. Karakteristik dari radionuklida ini
berdasarkan waktu-paro dan kapasitas
sorpsinya diprakirakan dapat mewakili untuk
pengkajian keselamatan fasilitas PLL limbah
aktivitas rendah. Perpindahan radionuklida
berdasarkan proses adveksi dan dispersi
dihitung dengan asumsi fluk air yang
memasuki bungker sebesar 10-10 mfg. Hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa fluk
tertinggi keluar dari bungker sekitar 104
Bq/tahun/m2 terjadi untuk H-3, Cs-135, Nb-
94 dan Ni-59. pengaruh dari lapisan tanah
liat lateric dengan ketebalan 1,0 meter
dibawah bungker juga telah diselidiki. Hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa tanah
liat ini menambah faktor retardasi
radionuklida menuju ke lapisan akuifer, fluk
dari H-3 menurun hingga 10-9 Bq/tahun/m2.
Radionuklida yang tidak diserap oleh lapisan
tanah liat lateric adalah C-14 dan 1-129,
sehingga tidak mengalami penurunan fluk.
Secara keseluruhan, seluruh radionuklida
mengalami penurunan fluk setelah
meninggalkan lapisan tanah liat lateric
dibandingkan sa at keluar dari bawah
bungker. Hal ini memberikan informasi
bahwa jenis tanah liat lateric yang terdapat
di PPTN Serpong berperan besar dalam
menahan laju penyebaran radionuklida
memasuki lapisan akuifer.
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