
APLIKASI APNC UNTUK ANALISIS KANDUNGAN UNSUR
D ALAM PAR TIKULA T UD ARA

Elln Nuraini , Ngasifudin, Sunardi, Elisabeth
P3TM

ABSTRAK
APLIKASI APNC UNTUK ANALISIS KANDUNGAN UNSUR DALAM PARTIKULAT UDARA. Te/ah
di/akukan pene/itian tentang ana/isis kandungan unsur da/am partiku/at udara di kawasan /a/u /intas non
industri daerah Surakarta dan kawasan /a/u /intas padat industri di Karanganyar dengan metode Analisis
Pengaktifan Neutron Cepat (APNC). APNC merupakan suatu metode ana/isis unsur yang prinsip dasarnya
ada/ah timbu/nya radioaktiyitas dari cup/ikan sete/ah ditembak dengan neutron. Ana/isis kua/itatif
didasarkan pada pengukuran tenaga spesiflk yang dipancarkan o/eh inti radioaktif dan ana/isis kuantitatif
didasarkan pada pengukuran intensitas masing-masing tenaga .?;amma yang dipancarkan. Dari hasi/
ana/isis secara kua/itatif dipero/eh beberapa macam unsur yaitu ..J V, 208Pb, 27 A/ dan J2Cr. Kadar Pb pada

pene/itian ini cukup tinggi yaitu 2,21 :t O,09xl0"1 mg/mJ pada kawasan /a/u /intas non industri daerah
Surakarta dan 2,78:t 0,11 xl 0"1 mg/mJ pada kawasan /a/u /intas padat industri di Karanganyar, dan telah
me/ewati harga ambang batas maksimum yaltu 6.0xI0"2mg/mJ,

Kata 

kunci ..partikulat udara. APNC

ABSTRACT
APLlCATION OF FAST NEUTRON ACTIVITY FOR ANALYSING. ELEMENT CONTENT ON THE AIR
PARTICULATE. The research on application of fast neutron activation analysis for analysing element
content on the air particulate has been done. The research about analysis of the particulate matters
contained ill non industrial traffic teritory of Surakarta and full industrial traffic teritory of Karanganyar,
had been done using Fast .Veutron Activation Analysis Method. Fast Neutron Activation Analysis method is
one of the element analysis method which it's basic principle causes radioactivity appearance from the
samples after being iradiated by neutron. The qualitative analysis method is based on the measuring of
specific energy which was radiated by radioactive's nucleus and quantitative analiysis method is based on
the measuring of the intensity of each peak gamma energy. The qualitative analysis results showed, some
eleml!nt were identified i.e ..SI V; 'OOpb, 21 Al and s'Cr. The result showed that Pb level is 2,21 :t O,O9xl(JI

mg/ms in non indutrial traffic teritory of Sura kart a and 2,78 :to,11 xl(JJ mg/mJ and 2,78 :to,11 xl(JI mg/mJ
full industrial traffic teritory of Karanganyar, this value greater than threshold value according 6,Oxl(J

'mg/mJ. 6,Oxlo-'mg/mJ.

Key words: Air particulate, FNAA

digunakan untuk mengetahui kadar kandungan
pencemaran udara adalah metode Analisis Peng-
aktifan Neutron Cepat (APNC) , yang merupakan
metode analisis unsur-unsur dalam suatu bahan atau
cuplikan. Salah satu keunggulan yang menonjol
ialah bahwa teknik Analisis Pengaktifan Neutron
Cepat ini dapat mencapai kepekaan yang sangat
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa APNC
merupakan suatu teknik anal is is unsur dalam
jurnlah/kadar yang sangat rendah dengan selektivitas
tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui kandungan unsur dalam partikulat udara
di kawasan lalu lintas sekitar daerah industri clan
dibandingkan dengan kawasan lalu lintas non
industri di beberapa lokasi di daerah Surakarta clan

Karanganyar.

PENDAHULUAN

U dara merupakan sumber daya alami yang

memenuhi hajat hidup orang banyak,

sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar
tetap bermanfaat bagi kehidupan rnanusia clan
makhluk hidup lainnya. Pencernaran udara meru-
pakan salah satu jenis pencernaran lingkungan[I].
Salah satu bentuk pencernaran udara disebabkan
karena kepadatan lalu lintas yang makin hari rnakin
padat. Hal ini sejalan dengan sernakin meningkatnya
aktivitas manusia yang diikuti dengan peningkatan
akan sarana transportasi. Dampak yang ditimbulkan
adalah meningkatnya pencernaran lingkungan oleh
gas huang sisa pembakaran kendaraan bermotor clan
kegiatan industri. Salah satu metode yang dapat
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TEOR! Analisis Pengaktifan Neutron Cepat (APNC)

Analisis Pengaktifan Neutron Cepat merupa.
kan metode analisis unsur dalam suatu bahan dengan
menggunakan neutron cepat. Dalam APNC cuplikan
yang akan dianalisis diirad~asi menggunakan ne.utron
cepat yang dihasilkan oleh generator neutron. Akibat
iradiasi neutron maka inti-inti atom dalam cuplikan
menangkaP neutron clan menjadi radioisotop.
Setelah paparan radiasi dianggap cukup, iradiasi
dihentikan clan cuplikan dikeluarkan dari ruang
iradiasi generator neutron. Sinar gamma yang
dipancarkan dari berbagai radioisotop dalam
cuplikan kemudian dianalisis dengan menggunakan

spektrometer gamma.

Pada APNC, analisis dapat dilakukan secara
kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif
digunakan untuk mengetahui unsur-unsur yang
terkandung dalam cuplikan clan jenis reaksi inti yang
terjadi. Hal ini dapat dilakukan karena untuk setiap I
isotop akan memancarkan radiasi karakteristik yang
berbeda-beda. Sedangkan analisis kuantitatif untuk
menentukan kadar unsur-unsur yang terkandung
dalam cuplikan, dengan tara membandingkan
aktivitas isotop yang terbentuk dati cuplikan yang
diteliti dengan aktivitas cuplikan standard yang telah
diketahui komposisi clan kadarnya.

Pemilihan reaksi yang tepat akan
meningkatkan analisis unsur yang dikehendaki clan
menekan reaksi pengaktifan unsur-unsui lain yang
dapat mengganggu analisis. Reaksi inti yang sering
digunakan pada APNC adalah reaksi inti (n,p),

(n,a), (n,2n).

lnteraksi Neutron Dengan Materi

lnteraksi neutron dengan rnateri mempunyai
sifat yang spesifik dibanding partikel nuklir yang
lain. Beberapa sifat spesiflk tersebut berkaitan
dengan sifat neutron itu sendiri. Neutron tidak
bermuatan clan mempunyai rnassa hampir sarna
dengan rnassa proton sehingga dalam interaksinya
dengan rnateri tidak dipengaruhi oleh gaya
Coulomb sehingga neutron rnampu mendekati inti.
Dengan kata lain neutron mempunyai clara tembus
yang besar dibanding partikel nuklir lainnya,
sehingga neutron hanya berinteraksi dengan inti
atom melalui gaya inti.

Berdasarkan energinya, neutron dapat dibedakan
menjadi[2] :

1. Neutron Thermal, energinya sekitar 0,025 eV

2. Neutron Ephithermal, energinya sekitar 1 eV

3. Neutron Lambat, energinya sekitar I keY

4. Neutron Cepat, energinya diatas 100 keY

Pada umumnya inti-inti bahan yang disinari
dengan neutron akan menjadi radioaktif dan akan
meluruh hingga mencapai waktu parulmya. Dengan
mengukur besar energi gamma dan aktivitas bahan
yang terbentuk, rnaka dapat ditentukan unsur pad a
bahan tersebut secara kualitatif rnaupun kuantitatif.

Secara kuantitatif interaksi neutron dengan
rnateri dilambangkan oleh tampang lintang yang
didefinisikan sebagai target dengan luasan A, tebal x
clan berisi N atom persatuan volume, yang
ditempatkan dalam berkas neutron dengan intensitas
I. Laju interaksi yang bersesuaian dengan intensitas
neutron, rapat atom clan tebal target adalah = 0" I N A
,\, , sehingga[3] :

Persamaan Untuk Analisis Aktivasi

Apabila suatu baban diiradiasi dengan
neutron cepat yang diproduksi oleh generator
neutron, mengakibatkan unsur-unsur dalam baban
menjadi radioaktif. Terbentuknya unsur radioaktif
yang semula bersifat non radioaktif bersarnaan
waktunya dengan saat terjadinya peluruhan
radioaktif. Akibatnya laju pembentukan isotop
radioaktif yang terbentuk, sebagai basil dari
interaksi aIltara neutron dengan cuplikan merupakan
setisLtt antara laju produksi inti radioaktif dengan

laju peluruhannya. Besamya laj-.t pembentukan
isotop sebanding dengan fluks neutron dan jurnlah
atom sasaran, yang secara rnaternatis dapat
dituliskan sebagai berikut :

(1)
R

0"=
INAx

Dengan a adalah tampang lintang interaksi, I adalah
intensitas berkas neutron, A adalah luasan target
(cm1. x adalah tebal target, R adalah laju interaksi
dan N adalah jwn1ah atom persatuan volume.

Kebolehjadian tumbukan antara neutron dan
inti atom (tampang lintang reaksi) tergantung daTi
sifat-sifat inti atom daTi mediurn yang dilaluinya,
kerapatan inti atom, dan juga kecepatan dati netron.
Makin kecil kecepatan neutron makin besar
kebolehjadian terjadinya reaksi inti. Netron termal
mempunyai nilai tampang lintang neutron terbesar,
artinya paling banyak berinteraksi dengan materi.
Sebaliknya neutron cepat mempunyai tampang
lintang neutron kecil, artinya kemungkinannya untuk
berinteraksi dengan materi juga kecil.

dN
dt

dN
dt produksi-

dN
)l dt -peluruhan (2)-.

aN

dt
= NT u(E) f/J (E, t) -). N (3)
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dirnana :

N = jumlah inti radioaktif yang terbentuk.

fjJ (E,t) = fluks neutron (neutron per cm2 detik).

a(E) == tampang lintang aktivasi (cm).

NT = jurnlah nuklida sasaran.

). = tetapan peluruhan radionuklida yang ter-

bentuk.

Alat Dan Bahan Yang Digunakan

.Generator Neutron SAMES J-25

.Seperangkat sistem spektroskopi gamma

.Stopwatch

.Plastik klip

.Penghisap Hi- Vol sampler Staplex

.Kertas filter

.Sarnpel standard AI dan Eu

TAT A KERJA PERCOBAAN
Skema Penelitian

Pengumpulan Cuplikan
Cuplikan diambil dengan menggunakan alat

penghisap Hi-Vol sampler Staplex dengan di-
lengkapi filter selulosa TFA 2133. Waktu peng-
ambilan cuplikan ditentukan selama 20 menit.
Setelah itu filter diambil dan dilipat dengan bagian
yang ada debunya saling berhadapan dan
dimasukkan dalam kantong plastik. Ketika akan
diiradiasi filter dipotong dengan ukuran diameter 3,5
cm dan dimasukkan dalam kantong plastik yang
telah diberi nama. Seteleh dilakukan preparasi
sampel dilanjutkan dengan aktivasi dengan
menggunakan generator neutr'Jn selama 30 menit

dan dicacah selamat 3 menit. Cuplikan diambil di
dua lokasi yaitu :

a. Kawasan lalu lintas non industri di wilayah
Kodya Surakarta

b. Kawasan lalu lintas padat industri di Kab.
Karanganyar

Cuplikan diambil pada saat yang sarna yaitu sekitar
jam 10.00 -11.00 dengan anggapan untuk kawasan
lalu lintas sudah cukup ramai, meskipun bukan jam-
jam tersibuk. Hal ini dipilih mengingat apabila
pengambilan sampel pada jam tersibuk antara jam
12.00 -14.00, maka pengaruh dari kawasan industri
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27 AI, clan S2 Cr. Sehingga dapat disimpulkan bahwa'

kandungan udara didaerah tersebut mengandung
unsur-unsur tersebut diatas.

tidak teramati, mengingat untuk industri, mesin
dioperasikan terns menerus selama 24 jam, kecuali
pada jadwal pemeliharaan. Pengambilan sampel
dilakukan masing-masing lokasi dengan peng-
ulangan 3 kali. Analisis Kuantitatif

Analisa kuantitatif dilakukan untuk m~nge.
tahui konsentrasi masing-masing unsur yan2i
terkandung di dalam suatu cuplikan denganl
perhitungan secara mutlak dengan menggunakan
persamaan (3) dengan °AI= 75:1:8 mb, T 1/2A1=9,45 m
Oy= 35,5 :I: 4 fib, T 1/2Y = 5,76 m, OPb= 460 :I: 60 f!b
T 1/2Pb = 3,054 m, clan OCr= 9,4 :I: 10 fib, T 1/2Cr
3,755 In, sehingga diperoleh basil seperti pada Tabel

1 dan2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasi1 penelitian yang diperoleh dari sampel
udara yang diambi1 dengan menggunakan Hi- Vol
sampler Stap1ex dengan di1engkapi filter se1u1osa
TFA 2133 pada beberapa 10kasi secara kua1itatif
dapat dilihat pada Gambar 1 yaitu ter1ihat bahwa

spektrum energi yang dipancarkan menginden-
tifikasikan unsur.unsur sebagai berikut : SIV. 208 Pb,

Gambar 1. Spektrum energi gamma daTi cuplikan B3.

Kawasan La/u Lintas Non Industri Di Kodya Surakarta.

Tabell. Data kuantitatif unsur yang terkandung dalam cuplikan di kawasan lalu lintas non industri.

Kode
Cuplikan

Cr
1!!!g/m3 x 10.3)

Al_(mwm3 
x 10.3)

Pb
(mg/m3 x 10"1

V
(mg/m3 x 10.3)

~1 :I: 0,14)(12Q 1: 0,10)Al

A2

A3

A4

A5

A6

~98:t 0,12)
(4,60 :l:9_,~)(0,94:1:0,04)

(1,02:1: 0,04L

(6,84 ;~~3)
(2,97:t 0,12)(4,28:i:: O,2~

~,32 :t 0,22)

_(2,21 

:t: 0,09)(2,67:f: 0,11)

~99 

:t 0,04)

1114:t 

0,05)

(1,17~JO5) (1,~ :t 0,07)(2,1~ 0,08)
(5,62~23)(5,~~:t 0,23)(1,~~,O7)A7

(3,~..12)J~* 0,05)A8 M 1 .t. 0,07)

AJ = Perempatan Nonongan

A6 = Depan terminal Tirtonadi
A2 = Perempatan Gendengan

As = Simpang lima Banjar Sari

As = Perempatan Coyudan

Ket:
AI = Pertigaan Kerten

~ = Perempatan Panggung

A7 = Perempatan Manahan
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Kawasan Lalu Lintas Padat lndustri Di Kabupaten Karanganyar

Tabel 2. Data kuantitatif unsur yang terkandung dalam cuplikan di kawasan laIn lintas pad at industri

B5 = Depan PT Kebatex

B6 = Depan PT Gunung Subur

B7 = Depan PT Kusurna Hadi Santosa

Bs = Depan PT Abadi Dunia Tekstil

Ket:
B I = Depan PT Palur Raya

B2 = Depan PT Air Mancur

BJ = Pertigaan daTi arah ringroad Mgosongo.

B4 = Depan PT Surra Dadari

Hasil dari analisa pada beberapa lokasi
pengambilan cuplikan dapat dilihat pada tabel (1)
dan (2). Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik
hubungan antara kadar atau konsentrasi dari unsur
dan lokasi pengambilan cuplikan. Dalam grafik

tersebut hanya unsur Pb saja yang ada, karena unsur
Pb kadamya paling tinggi daripada unsur lainnya
clan merupakan unsur yang berbahaya bagi manusia
clan dapat dilihat dalam Gambar 2 clan 3.

Gambar 2. Grafik hubungan antara kadar Pb daD lokasi pengambilan
cuplikan di kawasan lalu lint as non industri.
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Gambar 3. Grafik hubungan antara kadar Pb dan lokasi pengambilan
cuplikan di kawasan laiD liotas iodustri.

Untuk kawasan lalu lintas yang padat
industrinya (Gambar 3) terlihat bahwa untuk lokasi
Bl,B2,B3,B4,dan B5 mempunyai kadar Pb lebih
tinggi dibandingkan dengan lokasi B6, B7, clan B8
walaupun semua lokasi tersebut berada di kawasan
industri.

walaupun semua lokasi tersebut berada di kawasan
industri.

Hal ini disebabkan karena lokasi B I-B5 yang
berada di sepanjang jalan Solo-Sragen arus lalu
lintas padat clan banyak dilalui kendaraan umum
yang menuju ke arab Surabaya. Sehingga sumbtr
potensi kontribusi pencemarannya yang paling
berpengaruh adalab dari gas buang kendaraan.
Untuk lokasi B6, B7, daD B8 walaupun merupakan
kawasan lalu lintas yang banyak industrinya, tetapi
arus lalu lintasnya tidak padat, sehingga kadar Pb
lebih rendah. Pada lokasi B3 (pertigaan daTi arab
ring road Mojosongo) kadar Pb nya paling tinggi,
clan lokasi B6 (depan PT. Gunung Subur) kadar Pb
nya paling rendab, itu disebabkan karena perbed"an
kepadatan arus lalu lintasnya meskipun kedua lokasi
tersebut sarna-sarna berada di kawasan lalu lintas
yang padat industrinya. Ada ueberapa lokasi di
kawasan lalu lintas non industri (Al,A4, A6 clan A7)
dimana kadar Pb lebih tinggi dibandingkan dengan
beberapa lokasi di kawasan industri (B6, B7, clan
B8). Hal itu disebabkan karena lokasi AI, A4, A6
daD A7 arus lalu lintasnya lebih padat daripada
lokasi BS, B6, clan B7 walaupun merupakan
kawasan industri. Sehingga sumber Pb terbanyak
berasal daTi sumber bergerak, yaitu alat transportasi
kendaraan bermotor yang menggu.,akan bahan bakar
bensin maupun solar.

Dari Gambar 2 yaitu kawasan lalu lintas non
industri, kadar Pb untuk lokasi A4 (perempatan
Panggung) paling tinggi dibandingkan lokasi laiIUlya
.Hal itu dikarenakan pada lokasi tersebut arus lalu
lintasnya lebih padat, sehingga terdapat banyak
sumber pencemar yaitu yang berasal dari gas buang
kendaraan bermotor khususnya kendaraan angkutan
umum. Sedangkan untuk lokasi A2 (perempatan
Gendengan) kadar Pb paling rendah diantara lokasi
laiIUlya. Di lokasi A2 arus lalu lintasnya lebih sepi
clan merupakan arus lalu lintas searah, sehingga
sumber pencemamya lebih sedikit dibandingkan
lokasi laiIUlya. Lokasi laiIUlya yang kadar Pb nya
juga tinggi adalah di lokasi Al (pertigaan Kerten),
A6 (depan terminal Tirtonadi) clan lokasi A7
(perempatan Manahan). Ketiga lokasi tersebut
merupakan jalur lalu lintas yang banyak dilalui
kendaraan umum clan merupakan satu jalur dari arab
terminal Tirtonadi menuju luar Surakarta.
Sedangkan untuk kawasan lalu lintas yang padat
industrinya (Gambar 3) terlihat bahwa untuk lokasi
BI, B2, B3, B4, clan B5, mempunyai kadar Pb lebih
tinggi dibandingkan dengan lokasi B6, B7, dan B8
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Analisis ini dilakukan dengan rnenggunakan
rnetode secara rnutlak atau absolut dimana terdapat
banyak variabel yang rnempengaruhi, diantaranya
adalah fluks neutron. Fluks neutron dan generator
neutron pada saat penelitian adalah 1,24.106
neutron/crn2.s, sedangkan fluks neutron standard
untuk tenaga 14 MeV adalah 109 neutron/crn2.s,[3]
sehingga kondisi generator neutron yang digunakan
untuk iradiasi adalah tidak optimal.

Analisa secara rnutlak ini rnernpunyai
kesalahan yang relatifbesar, yaitu bisa rnencapai 20
%. Hal ini disebabkan dan ketidakpastian data
nuklir. Untuk basil yang lebih teliti sebaiknya
digunakan analisa secara relatif, yaitu dengan
rnenggunakan cuplikan standard yang rnernpunyai
rnatriks/komposisi yang hampir sarna dengan
komponen cuplikan yang diteliti, dimana kornposisi
cuplikan standard sudah diketahui dengan pasti.
Standard tersebut diperlakukan sarna seperti
cuplikan clan diiradiasi bersarna dengan cuplikan
yan diteliti. Narnun dalarn penelitian ini tidak
rnenggunakan analisa secara relatif dikarenakan
cuplikan standard yang digunakan kernurniannya
kecil clan komposisinya berbeda dengan cuplikan
yang diteliti.

KESIMPULAN

Dari basil penelitian yang telah dilakukan
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari basil analisa kualitatif dengan metode
APNC teridentifikasi beberapa unsur dalam
partikulat udara yaitu : Sly, 208Pb, 27 Al clan S2Cr.

2. Kadar Pb pada penelitian ini diperoleh 2,21 :t
0,09x10.. mg/m3 pada lokasi kawasan lalu lintas
non industri daD 2,78 :t 0,11x10.1 mg/m3 pada
kawasan industri.

3. Kadar Pb yang diperoleh terse but telah melewati
ambang batas yang diperbolehkan yaitu 6,0 x10.2
mg/m3. Dengan asumsi kesalahan pengukuran
mencapai 20 % (kesalahan dari ketidak pastian
data nuklir).

ACUAN

Kadar V dan Al di lokasi lalu lintas non
industri (AI-A8) dan lokasi lalu lintas yang padat
industrinya (BI-B8) relatif hampir sarna dan rnasih
rendah. Unsur Cr hanya ditemukan di beberapa
lokasi saja, baik untuk lokasi non industri rnaupun
lokasi industri. Dengan tidak terdeteksinya Cr di
lokasi tersebut ada dua kemungkinan penyebabnya,
pertama karena kadar Cr di lokasi tersebut sangat
kecil dan kedua pengotor yang terdapat dalam filter
menurunkan kernampuan deteksi. Dalam Keputusan
Menteri Koordinator Lingkungan Hidup no 2 tahun
1988 (4), untuk partikel V, AI, daD Cr belum ada
baku mutunya, sehingga tidak diketahui nilai
ambang batasnya. Dari basil penelitian terlihat
bahwa kadar V, AI, dan Cr relatif kecil disbanding-
kan kadar Pb. Dalam UU tersebut diketahui nilai
ambang batas Pb adalah 6,0.10.2 mg/m3, sedangkan
dalam basil ini nilainya mencapai (7,9 -27,8).10.2
mg/m3. lni berarti kualitas udara daTi kandungan Pb
telah melewati ambang batas yang diperbolehkan
d?n artinya kualitas udaranya sudah buruk dan tidak
sehat lagi. Kadar Pb tertinggi di lokasi B3 yaitu di
jalan Solo-Sragen (pertigaan ring road) dirnana
kadamya (2,78:t 0,11).10-1 mg/m3 yang mana telah
sudah empat kali lipat diatas ambang batas. Hal itu
dikarenakan pada lokasi tersebut arus lalu lintasnya
sangat padat dan di pinggirnya terdapat banyak
industri yang menghasilkan gas buang. Menurut
penelitian yang dilakukan di Yogyakarta pada tahun
2001 menyatakan bahwa kadar Pb (tirnah hitam)
sudah mencapai tiga kali ambang batas yang
diperkenankan (5). Kondisi tersebut terjadi pad a
tahun 2001 clan di Yogyakarta terdapat lebih sedikit
industri daripada Karanganyar. Apalagi pada tahun
2002 ini pasti kadar Pb sudah bertambah banyak,
karena kepadatan arus lalu lintasnya rnakin
meningkat dan jumlah industrinya rnakin banyak.

Diantara keempat unsur tersebut tampak
bahwa kadar Pb paling tinggi diantara unsur lainnya,
karena Pb memang bersumber daTi aktivitas
pembakaran bahan bakar fosil, baik daTi buangan
gas kendaraan bermotor rnaupun pembakaran dalam
mesin-mesin industri. Pb adalah unsur yang
mengkilap, tahan korosi, mempunyai titik lebur 327
°c dan penyusutan yang sangat kecil, dipergunakan
secara luas di industri terutama untuk kombinasi
warn a cat.

Jadi daTi hasil yang diperoleh dalam
penelitian ini menggambarkan keadaan udara yang
kadar Pb nya telah melampaui nilai ambang batas
yang diperkenankan, sehingga kualitas udaranya
sudah buruk dan tidak sehat lagi. Tetapi basil yang
dipcroleh dalam penelitian ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor yang mengakibatkan kesalahan
dalam analisa.
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dorong daD dipercepat pada tabung akselerator,
berkas ion yang telah dipercepat difokuskan oleh
lensa kuadrupollistrik daD ditembakkan ke sistem
target tritium, sehingga terj adi reaksi antara D+ T
daD disertai/timbul neutron cepat 14 MeV.

-Jumlah sarnpel untuk 1 kali aktivasi bisa sedikit
bisa banyak tergantung dari umur paruh dari
sampel yang akan diarnati.

[4] Kep. Men. KLH No.2/Men. KLW1988.

[5] Kedaulatan Rakyat, Po/wi Udara di
Yogyakarta Tiga Kali Lipat di Atas Ambang
Batas, Kedaulatan Rakyat Online Selasa 11
Oktober 2001.
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clan Lingkungan, Jakarta, 1979.

[7] FARDIAZ, S. Po/usi Air dan Udara, Penerbit
Kanisius, Yogyakarta, 1992. Tri Murni

-Berapa fluks neutron cepat yang diperlukan.

-Bagaimana cara mengetahui/menentukan bahwa
unsur-unsur yang diperoleh seperti tercantum
pada kesimpulan (V, Cr, Pb, dll).TANYAJAWAB

Dwi Wahini N.

-Bagaimana prinsip kerja dari alat generator
neutron?

Elin N.
-Fluks yang digunakan pada penelitian ini sekitar

10' neutron/cm2 dt (dan perhitungan).

-Untuk menentukan unsur-unsur yang terkandung
dalam partikulat udara didaerah industri clan non
industri berdasarkan dan puncak-puncak energi

yang diperoleh (dari spektrum energi), tampang
lintang, ambundance clan waktu paruh (Tl/2).

-Berapa jumlah sampel untuk
iradiasi?

kali tembak/

ElinN.

-Prinsip kerja dari generator neutron, ion deutron
dari sumber ion didorong oleh elektroda pen-
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