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Abstrak
Kertas kerja ini membincangkan pengukuran aras sinaran luar dan dos yang mungkin di terima oleh orang awam di
sempadan pagar antara Agensi Nuklear Malaysia dengan pemaju projek perumahan Southville City, Mah Sing. Kajian ini
dibuat bagi menentukan tahap aras sinaran luar khususnya untuk orang awam yang akan berada di sekitar sempadan pagar
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1 Bahagian Keselamatan Kesihatan dan Sinaran
2 Makmal Standard Dosimetri Sekunder
3 Bahagian Agroteknologi dan Biosains 

• Pihak pemaju perumahan Mah Sing bercadang untuk
membina perumahan bersebelahan dengan kompleks

Isu

Nuklear Malaysia dan projek perumahan Southville City ini adalah di bawah had dos (1 mSv/tahun) yang telah di ditetapkan
oleh AELB (BSRP2010) . Kaedah pengukuran adalah menggunakan meter tinjau dan dosimeter pendarkilau haba (TLD). Dos
berkesan tertinggi adalah 0.52 mSv/tahun dan 0.62 mSv/tahun masing‐masing bagi pengukuran menggunakan meter tinjau
dan TLD.

Keputusan
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Nuklear Malaysia Dengkil. Faktor keselamatan sinaran
menjadi isu untuk penduduk yang bakal menghuni
kawasan perumahan tersebut. Punca sinaran adalah
Cesium‐137 800 Ci

• Kumpulan Fizik Kesihatan telah di minta untuk membuat
pengukuran di sekitar sempadan pagar Nuklear Malaysia
dan Mah Sing untuk memastikan dos tidak melebihi hadg
yang di benarkan.

Lokasi pengukuran 
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Lokasi hot spot

Bacaan latarbelakang adalah 0.2 µSv/jam. Setelah mengambil
kira occupancy factor di luar bangunan (UNSCEAR,2008), dos
berkesan tertinggi adalah 0.52 mSv/tahun dan 0.62 mSv/tahun
masing‐masing bagi pengukuran menggunakan meter tinjau dan
TLD.

Rumusan

Metodologi Pengukuran
Pengukuran meter tinjau & TLD

Dos berkesan untuk orang awam  adalah di bawah  had yang di 
benarkan iaitu kurang dari 1 mSv/tahun

Lokasi hot spot
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Pengukuran meter  tinjau & TLD 

• 60 lokasi untuk meter tinjau dan 7 lokasi untuk TLD di
sempadan pagar
• Meter tinjau di gunakan adalah Ludlum Model 3 dan TLD
pula adalah jenis TLD 100
• Aras ketinggian pengukuran adalah 1 meter dari tanah
•Waktu pengukuran : GGH sedang beroperasi untuk meter
tinjau dan tempoh pengukuran untuk TLD selama sebulan


