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ABSTRAK

ANALISIS NUKLIDA SERI URANIUM DENGAN SPEKTROMETER ALPHA PADA DEPOSIT
URANIUM. Penelitian ini merupakan salah satu program yang direncanakan oleh PNC (Power
Reactorand NuclearFuel Development Corporation), Dalam penelitian ini telah dilakukan analisis
seri uranium dalam contoh batuan pada deposit uranium, Tono, Jepang. Tsukiyoshi Fault adalah
lokasi yang dipilih untuk bahan studi dan pengambilan contoh, diperkirakan pada daerah patahan
banyak terdapat rekahan yang memungkinkan adanya aliran atau pergerakan air tanah yang
menyebabkan terjadinya migrasi uranium. Tsukiyoshi Fault terdiri dari batuan granit, batuan
seditnen dan daerah patahan. Pengambilan contoh sebanyak 17 titik dilakukan di deposit uranium
Tono, tepatnya di Galerry X pada Shaft 2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan
daerah akumulasi, keseimbangan dan daerah pelarutan uranium dalam contoh batuan. Contoh
diperlakukan secara kimia yaitu pelarutan dengan campuran asam, pemisahan dengan resin
penukar ion dan ekstraksi menggunakan senyawa organik serta pengendapan dengan sistem
elektrodeposisi, melalui pelapisan uranium dan torium pada permukaan lempengan stainlessteel
dengan proses elektrolisis. Aktivitas nuklida uranium dan torium dicacah dengan alpha
spektrometer. Dari data analisis diperoleh aktivitas maksimum 238 U adalah 3,6798 ± 0,1873 Bq/g,
aktivitas 234U 3,5450 ± 0,1805 Bq/g serta aktivitas 23° Th 3,6720 ± 0,1868 Bq/g. Dari aktivitas
nuklida seri uranium dilakukan perhitungan ratio antara 234U/238U dan 234U/230Th. Dari kedua hasil
analisis tersebut dibuat gambar rasio U/238U versus 234U/230Th dan diperoleh kesimpulan bahwa
6 titik contoh (No. 3, 5, 8, 11. 13, dan 16) berada pada daerah akumulasi uranium, 7 contoh (No.
4, 6, 9,10,12, 15 dan 17) berada pada daerah keseimbangan, dan 4 titik contoh (No. 1, 2, 7 dan
14) berada pada daerah pelarutan.

ABSTRACT

ANALYSES OF URANIUM SERIES NUCLIDES BY ALPHA SPECTROMETER ON THE
URANIUM DEPOSIT. The research is one of the program which was planned by PNC (Power
Reactor and Nuclear Fuet Development Corporation). In this research the analyses of the uranium
series nuclide ofrock samples from uranium Tono deposit, Japan have been carried out. The 17
samples were collected from Tsukiyoshi Fault, at Gallery X on Shaft 2 consist of granit,
sedimentary rocks and fault area. The aim of the research is io detetmine the area of U
accumulation, equillibrium and Ieaching. The sampies were treated by chemical reagent,
separated by ion exchange resin and extracted by organic compounds. The uranium and thorium
were deposited on the stainlessteel plate surface by the electrolysis process. The activity of
uranium and thorium was determined by alpha spectrometer. From the analyses data have been
obtained that shows that the maximum activity of 238U is 3.6798 ± 0.1873 Bq/g, activity 234U is
3.5450 ± 0.1805 Bq/g and activity 230Th is 3.6720 ± 0.1868 Bq/g. The ratio figure 234uf38U versus
234yf30 jyj ̂  been (jrawn /\s fhe conclusion, 6 samples point (No. 3, 5,<8, 1)1;Sf3, and 16) lied in
oron the boundary of the uranium accumulation area, 7samples (No. 4, 6, 9}i10, 12, 15 and 17)
are very close to the equilibrium position, 4 points (No. 1, 2, 7 and 14) in the leacping process.

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan salah satu
program yang direncana oleh Tono
Geoscient Center yang merupakan bagian
dari PNC (Power Reactor and Nuclear Fuel
Development Corporation) dan berada di
bawah pengawasan STA, Jepang.

Daerah penelitian terletak di tambang
uranium Tono yaitu di Jepang tengah, kira-
kira 350 Km sebelah utara barat Tokyo.
Patahan Tsukiyoshi (Tsukiyoshi Faulf) adalah
daerah yang dipilih untuk bahan studi dan
pengambilan contoh guna keperluan analisis

nuklida seri uraniurn. Pada daerah patahan
diperkirakan banyak terdapat rekahan yang
memungkinkan adanya aliran atau
pergerakan air tanah ryang menyebabkan
terjadinya migrasi uraj^m, sehingga daerah
akumulasi, keseimbangan dan daerah
pelarutan uranium dalam batuan dapat
diketahui. Patahan Tsukiyoshi terdiri dari
batuan granit, batuan sedimen dan daerah
natahan

Deposit uranium Tono merupakan
tipe mineralisasi uranium batuan pasir dan
mengandung rerata uranium 0,1 %. Bijih
uranium terdistribusi dalam batuan sedimen
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dan mudstone, uranium telah mengalami
pelarutan dari batuan induk granit dan
mengalami pergerakan atau perpindahan
dengan adanya oksidasi oleh air tanah.
Uranium yang terlarut diserap dan atau
diendapkan dalam batuan sedimen yang
kaya akan lignit (Gambar 1 )[1].

Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menentukan daerah akumulasi,
keseimbangan dan daerah pelarutan uranium
pada batuan melalui analisis penetuan
aktivitas nuklida seri uranium. Untuk
mengetahui aktivitas nuklida seri uranium
dilakukan pencacahan dengan alpha
spektrometer SEIKO EG&G yang
dihubungkan dengan personal komputer.
Dari pengukuran diperoleh tiga spektra, yaitu
spektra latar belakang, spektra standar, 241

Am dan spektra contoh (238U, 234U, dan 230

Th).2) Pada percobaan ini dilakukan
pengukuran aktivitas dari seri uranium yang
mempunyai waktu paruh relatif panjang yaitu:

238, , t1/2=4,5xlO!'th tm=2,48xl05lh 230 j ,

Sebelum dilakukan pengukuran dengan
spektrometer alpha, perlu dilakukan
pemisahan uranium dan torium dari
matriknya. Beberapa cara pemisahan yang
umum digunakan antara lain: ekstraksi
pelarut, pertukaran ion, kromatografi dan
pengendapan. Pada pengukuran ini
dilakukan kombinasi pemisahan antara
pertukaran ion dengan menggunakan resin
AG1X8 dan ekstraksi. Ekstraksi pelarut
adalah suatu proses pemisahan komponen
dari campuran zat oleh suatu pelarut,
kelarutan komponen tersebut dalam pelarut
lebih tinggi dibandingkan dengari komponen
lain. Pelarut yang umum digunakan sebagai
bshan pengekstrak, adalah pelarut organik
seperti tri butil fosfat (TBP), etil asetat, metil
iso butil keton, atau tri oktil fosfin oksid
(TOPO)P!. Pada pengujian ini pelarut yang
digunakan adalah tri butil fosfat (TBP) yang
mana merupakan senyawa organo fosfat
berupa cairan. Piada proses ekstraksi,
uranium berada dalam bentuk uranilnitrat
yang bereaksi dengan dua molekul TBP
seperti persamaan reaksi:

Penentuan daerah akumulasi,
keseimbangan dan pelarutan uranium pada
batuan dilakukan mengikuti fenomena dari
Chapman yang mengatakan bahwa rasio
234U/238U dan 23OTh/254U dapat digunakan
sebagai indikator daerah akumulasi,

keseimbangan dan pelarutan uranium. Dalam
mempelajari migrasi uranium yaitu akibat
interaksi antara air tanah dan uranium dalam
batuan dengan asumsi bahwa torium dan U4+

(238U) tidak larut dalam air tanah, sementara
U6+(2 U) mudah larut maka terjadi
perubahan U4+ menjadi U6+ yang larut akibat
oksidasi oleh air tanah, diperlukan fenomena
Chapman[4! sebagai berikut:

• Bila rasio 234U/238U > 1,0 menunjukkan
bahwa telah terjadi migrasi 234U dalam 106

tahun terakhir sehingga mengakibatkan
kenaikan aktivitas dalam suatu sistem dan
menurunkan aktivitas dari sistem yang lain.

• Bila rasio 230 Th/234U > 1,0 maka sebagian
uranium akan mengalami pelarutan

• Bila 234U/238U > 1,0 dan 230 Th/234U > 1,0
sebagian uranium akan terdeposit dan
sebagian akan terlarut dari batuan

• Bila 234U/238U«1,0 dan 230 Th/234U«1,0 maka
akan terjadi keseimbangan uranium.

BAHAN, ALAT DAN TATA KERJA

Bahan

HCI pekat, HCI 10 M, HCI 6 N, HCI
0,1 M, HF pekat, HNO3 8 N, HNO3 3:11,
Spike tracer (232U, 228Th 3,25 Bq/ml), resin
AG1X8, NaNO3 50%, TBP, CCI4> H2SO4

(1:19), H2SO4 8 N, Thymol Blue 0,1 %.

Alat

Gelas kimia 50-100 ml, cawan
porselen 50 ml, cawan platina 100 ml, kolom
resin, labu kocok, furnace, hot plate, neraca
analitik, alat elektrodeposisi, Spektrometer
alpha.

Tata Kerja

A. Pengambilan contoh

Contoh diambil dari deposit uranium
Tono. Luas daerah pengambilan contoh 2
meter persegi, terletak di dinding galery X
yang merupakan daerah patahan
Tsukiyoshi di shaft 2 dan berada 150
meter dibawah permukaan tanah'5'. Lokasi
pengambilan contoh ditunjukkan dalam
gambar 1, sedangkan detail pengambilaln
contoh ditunjukkan pada gambar 2.
Selanjutnya contoh dibawa ke
laboratorium untuk dikeringkan dalam
oven pada 100 °C, dan digerus hingga
ukuran mencapai ± 100 mesh.
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B. Pelarutan

Contoh dengan ukuran ± 100 mesh
ditimbang seberat 1 gram, dimasukkan
dalam cawan porselen dan dipanaskan
pada 700°C selama 30 menit. Kemudian
contoh dipindahkan dalam cawan platina,
ke dalamnya ditambahkan air, 10 ml
HNO3 pekat, 10 ml HF pekat, dan 1 ml
Spike tracer (232U, ^ T h 3,25 Bq/ml).
Campuran tersebut dipanaskan di atas
sandbath sampai kering, kemudian
dilarutkan dengan 10 ml HCI 10 N dan
selanjutnya dilewatkan dalam kolom resin
(kolom A).

C. Pemisahan Uranium dan Torium

Disiapkan kolom resin AG1X8 (kolom A)
yang telah dikondisikan dengan HCL
10N, kemudian larutan contoh dilewatkan
kolom resin dan eluatnya ditampung
(gelas kimia 1), kolom resin dicuci
dengan 25 ml HCI 10N sebanyak 2 kali
ulangan. Selanjutnya eluat ditampung
(gelas kimia 1) sebagai fraksi torium.

D. Pemurnian Uranium

Kolom resin A dicuci dengan 100 ml HCI
0,1 N, eluatnya ditampung dalam gelas
kimia dan dikeringkan di atas sandbath,
setelah kering dilaritkan dengan HNO3

(3:11), larutan dimasukkan dalam labu
kocok, ke dalamnya ditambahkan 15 ml
NaNO3 50 % dan 20 ml TBP/Xylene
(1:19), diekstraksi selama 5 menit.
Didiamkan beberapa menit, fasa organik
ditampung (labu 1), fasa aqueous
ditambah 10 ml TBP 10 % diekstraksi
selama 5 menit. Fasa aqueous dibuang
dan fasa organik ditampung (labu 1).
Kedalam fasa organik ditambahkan 20 ml
NaNO3 50% dan diekstraksi selama 5
menit, fasa aqueouis dibuang dan ke
dalam fasa organik ditmbahkan 30 ml
HCI (1:11) diekstraksi selama 10 menit.
Fasa organiknya dibuang dan fasa air di
tambah 5 ml HNO3 pekat, kemudian
dikeringkan di atas sandbath. Ke dalam
residu ditambahkan 10 ml H2SO4 (1:19)
dan dipanaskan selama 5 menit,
didinginkan dan ditambah 1 tetes thymol
blue, keasamannya diatur dengan
penambahan ammonia atau H2SO4

sampai pH 2. Larutan yang terbentuk
siap untuk diperlakukan dalam proses
elektrodeposisi (larutan 1).

E. Pemurnian Torium

Filtrat yang mengandung torium (gelas
kimia 1) dikeringkan, setelah kering
dilarutkan dengan 5 ml HNO3 8N dan
dikeringkan di atas sandbath untuk
selanjutnya di larutkan dengan 50 ml
HNO3 8N. Kemudian dimasukkan ke
dalam kolom resin yang sudah dikondisi
dengan 50 ml HNO3 8 N, filtratnya
ditampung dalam gelas kimia dan kolom
dicuci dengan 5 ml air. Filtrat yang
terkumpul dikeringkan dan ke dalamnya
ditambahkan 10 ml H2SO4 (1:19)
dipanaskan selama 5 menit, lalu tambah
1 tetes thymol blue, keasamannya diatur
dengan penambahan amonia atau H2SO4

sampai pH 2. Larutan yang terbentuk
siap untuk diperlakukan dalam proses
elektrodeposisi (larutan 2).

F. Elektrodeposisi

Masing-masing larutan dimasukkan
dalam tabung elektrodeposisi, dan
diletakkan di atas plat bermuatan negatif.
Kawat platina dimasukkan tepat di
tengah-tengah tabung dan tidak
menyentuh dasar tabung (kira-kira 1 mm
di atas planset). Tegangan ditetapkan 6
V dengan arus 1,2 A, untuk unsur
uranium, proses elektrolisis dilakukan
selama 1,5 jam dan untuk torium proses
elektrolisis dilakukan selama 2 jam.
Setelah proses elektrodeposisi selesai
planset dikeringkan di atas pemanas
selama 5 menit. Nuklida seri uranium
siap dicacah dengan alpha spektrometer.

HASIL DAN BAHASAN

Telah diperoleh hasil analisis
aktivitas radionuklida 238U, 234U, dan 230 Th,
Chapman menggunakan hasil rasio antara
234U dengan 23*U dan 230 Th dengan 234U
untuk pemantauan daerah deposisi dan
pelarutan. Hasil aktivitas dan rasio aktivitas
ditunjukkan dalam tabel 1.

Aktivitas dan rasio radionuklida seri
uranium 238U, 234U, 230Th dalam contoh dapat
dilihat pada tabel 1. Contoh No. 10 dan 17
mempunyai aktivitas yang relatif tinggi, dan
kedua contoh tersebut berada pada daerah
patahan yang menunjukkan mineralisasi
uranium. Contoh nomor 4, 6, 9, 10, 12, 15
dan 17 mempunyai rasio aktivitas mendekati
1 artinya semua contoh tersebut berada
dalam daerah keseimbangan radioaktivitas,
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234,yaitu pada keadaan ini aktivitas U
mendekati atau sama dengan aktivitas 230Th.

Hubungan antara perbandingan
radioaktivitas dengan akumulasi uranium dan
pelarutan uranium terlihat pada tabel 2.
Contoh No. 1, 2, 7, dan 14 menunjukkan
perbandingan rasio U /'/238 •

mendekati 1 dan 23OTh/234U
U > 1 atau

1, menurut
Chapman'41 contoh tersebut mengalami
keadaan sebagian terdeposisi dan sebagian
terlarut. Ha! ini menunjukkan bahwa adanya
proses deposisi 234U yang mengakibatkan
kenaikan aktivitas 234U ke dalam suatu sistem
dan menurunkan aktivitas 234U dari sistem
yang lain.

Aplikasi hasil data aktivitas
radionuklida seri uranium di atas disajikan
secara grafis menurut Chapman141 yaitu plot
rasio aktivitas antara 34U/236U versus
23OTh/234U seperti terlihat pada gambar 5.
Contoh No. 3, 5, 8, 11, 13, dan 16 berada
pada daerah akumulasi, contoh nomor 4, 6,
9, 10, 12, 15 dan 17 berada pada daerah
keseimbangan, dan contoh nomor 1, 2, 7,
dan 14 berada pada daerah pelarutan.

Hasil rasio aktivitas radionuklida seri
uranium ini dapat juga diaplikasikan lain yaitu
menghubungkannya dengan lokasi contoh di
lapangan seperti terlihat pada gambar 3 dan
4. Gambar ini menunjukkan hubungan antara
rasio aktivitas nuklida seri uranium dengan
lokasi daerah pengambilan contoh. Contoh
dilapangan diambil dari batuan granit, batuan
sedimen dan daerah patahan. Dari gambar 3
dan 4 terlihat bahwa pada batuan granit
perbandingan rasio 234U/238U dan 230Thr4U >
1,0. Berarti telah terjadi perpindahan uranium
dari batuan granit ke daerah patahan dan
batuan sedimen. Rasio 234U/238U dan
23OTh/234U pada batuan sedimen dan patahan
mendekati 1 berarti uranium berada pada
keseimbangan. Pada batuan sedimen
mengandung senyawa karbon, sehingga
terjadi penyerapan dan atau reduksi yang
mengakibatkan uranium terfiksasi di dalam
batuan tersebut.

SIMPULAN

1. Hasil analisis nuklida seri uranium
dengan alpha spektrometer pada deposit
uranium, dapat digunakan untuk

mentukan daerah keseimbangan, daerah
pelarutan dan daerah deposisi. pada
deposit uranium.

2. Contoh nomor 3, 5, 8, 11, 13, 15, dan 16
berada dalam daerah akumulasi dan
mengalami proses deposisi; enam contoh
nomor 4, 6, 9, 10, 12, dan 17 berada
pada daerah keseimbangan dan empat
contoh yaitu 1, 2, 7, dan 14 berada pada
daerah pelarutan.

3. Uranium dan batuan granit mengalami
pelarutan dengan adanya aliran air tanah
karena teroksidasi dari bentuk U4+

menjadi U6+. Konsep ini yang menjadi
dasar terjadinya migrasi uranium dari
batuan granit ke daerah patahan dan
batuan sedimen kemudian terfiksasi di
dalamnya karena adanya senyawa
karbon.

4. Metode ini dapat diaplikasikan dalam
eksplorasi uranium yaitu untuk
mendeliniasi daerah akumulasi/cebakan
uranium.
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Tabel 1. Aktivitas dan Rasio Radionuklida Seri Uranium, 238U, 234U, dan 230 Th dalam contoh batuan.
Kode

Contoh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aktivitas (Bq/g)
"°U

0,0373+ 0,0022
0,0314 ±0,0019
0,0313 ±0,0019
0,0471 ±0,0028
0,0925 ±0,0050
0,0850 ±0,0045
0,0775 ± 0,0041
0,1070 ±0,0056
0,2082 ±0,0108
1,1521 ±0,0587
0,5147 +0,0264
1,5311 +0,0788
0,9660 ±0,0493
0,6162 ±0,0315
0,1032 ±0,0055
0,0339 ±0,0020
3,6799± 0,1873

0,0474+ 0,0027
0,0346 ±0,0020
0,0394 ±0,0023
0,0489 ±0,0029
0,0971 ±0,0052
0,0898 ±0,0480
0,0810 +0,0043
0,1179 ±0,0062
0,2137 ±0,0110
1,1504 ±0,0586
0,5327 ± 0,0273
1,5130 ±0,0779
0,9737 ± 0,0497
0,6216 ±0,0318
0,1112 ±0,0059
0,0390 ± 0,0023
3,5445 ± 0,1805

" u T h
0,0500 ± 0,0027
0,0469 ± 0,0026
0,0316 ±0,0018
0,0486 ± 0,0027
0,0719 +0,0038
0,0876 + 0,0047
0,9710 ±0,0053
0,1142 ±0,0062
0,1968 +0,0104
1,0678 ±0,0545
0,3914 ± 0,0201
1,4446 ±0,0735
0,8309 ±0,0424
0,7348 ±0,0376
0,1126 ±0,0063
0,0286 ±0,0018
3,6715 ± 0,1868

Rasio Aktivitas
" 4 U / " ° U

1,27 ±0,05
1,10 ±0,05
1,23 ±0,05
1,04 ±0,04
1,05 ±0,03
1,06 ±0,02
1,05 ±0,02
1,10 ±0,02
1,03 + 0,02
1,00 ±0,01
1,04 + 0,01
1,00 ±0,01
1,01 ±0,01
1,01 ±0,01
1,08 + 0,03
1,15 ±0,05
0,96 ±0,01

" u Th/"*U
1,05 ±0,08
1,41 ±0,11
0,80 ±0,07
0,99 ± 0,08
0,74 ± 0,06
0,98 + 0,07
1,20 ±0,09
0,97 ± 0,07
0,92 ± 0,07
0,93 + 0,07
0,73 ± 0,05
0,95 ± 0,07
0,85 + 0,06
1,18 + 0,09
1,01+0,08
0,73 ± 0,06
1,04 ±0,07

Tabel 2. Hubungan antara Perbandingan Radioaktivitas Uranium dengan Penentuan Daerah Deposisi dan
Pelarutan Uranium
Kode Contoh

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Rasio Radioaktivitas

23OTh/234U > i.O
2 3 4U/ 2 3 8U>1.0

2 3 0Th/2 3 4U>1.0
2 3 4U/ 2 3 8U>1.0
^ 3 °Th / 2 3 \ j <1 .0

23oTh/234U«1 i '00
2 3 4U/ 2 3 8U«1.0

2 3 0Th/2 3 4U<1.0
2 3 4U/ 2 3 8U«1.0

23OTh/234U«1.O
234U/236U « 1.0

2
2 ^Th / 2 ^U>1 .0

23OTh/234U« i.o
234U/238U«1.0

230Th/234U<1.0
234U/238U«1.0

230Th/234U<1.0
234U/238U«1.0

230Th/234U<1.0
234U/238 lU1.0

23OTh/234U«1.O
234U/238U * 1.0

23OTh/234U<1.0
234U/238U«1.0

230Th/234U>1.0
234U/238U«1.0

23OTh/234U«1.O
234U/238U >1 0

230Th/234U<1.0
234U/238U«1.0

23OTh/234U«1.O

Deposisi U

Sejak106tahun lalu

Sejak106tahunlalu

Sejak106tahun lalu
Sejak3.105tahunlalu

Sejak106tahun lalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak 106tahun lalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahun lalu

Sejak 106tahun lalu
Sejak 3.105 tahun lalu

Pelarutan ^ U

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahunlalu

Sejak3.105tahun lalu

Sejak3.105tahun lalu
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Gambar 1. Lokasi Deposit Uranium Tono, Jepang.
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Gambar 2. Lokasi pengambilan contoh
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Gambar 3. Plot rasio aktivitas 234U/238U versus 23OTh/238U
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Gambar 4. Rasio U/ U pada contoh batuan
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Gambar 5. Rasio Th/ U pada contoh batuan.

TANYA JAWAB

Soedijatmo
• Apakah metoda analisis ini, juga sudah

diaplikasikan di daerah deposit uranium
kita di Kalan, Kalimantan Barat ?

Titi wisman
• Pada saat ini metoda analisis belum

diaplikasikan untuk deposit uranium di
Kalan, Kalimantan Barat, tetapi ada
rencana untuk mengaplikasikannya.

Tati Herjati
• Berupa apakah ke 17 contoh yang anda

analisis, apakah berupa batuan,
sedimen, apa yang lainnya ?

• Bagaimana proses elektrodeposisi yang
anda lakukan di Jepang sama tidak
dengan yang dilakukan di Pelatihan
Pusdiklat ?

Tti Wisman
• Contoh yang diambil telah dianalisis

mineraloginya dengan SEM dan EPMA,

dari hasil analisis tersebut diperoleh
kriteria mineral sebagai berikut:

Contoh No.
1,2,3,4, 16
5,6,7,8,9, 10,15, 17
11,12
13,14

Granit
Fanet
Sedimen
ligmit

• Poses elektrodeposisi yang dilakukan di
Jepang dan di Indonesia adalah sama,
baik waktu maupun arus, yang berbeda
hanya alatnya.

Supardjo
• Bagaimana cara pengambilan sampel

batuan ?
• Hasil analisis dicerminkan dalam aktivitas

isotop uranium, apakah dapat
dikorelasikan ke dalam konsentrasi
sehingga lebih jelas ?

Titi Wisman
• Cara pengambilan sampel batuan :

diambil setiap titik sebanyak 1 kg (luas
lokasi seluruh pengambilan contoh 2 m2)
kemudian tii-sampling.
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• Hasil analisis dicerminkan dalam aktivitas
isotop uranium, dapat dikorelasikan ke
dalam konversi konsentrasi, tetapi yang
digunakan adalah rasio aktivitas nuklida
seri uranium (berdasarkan teori
chapman)

Handoko S.
• Daerah patahan merupakan daerah yang

seimbang. Dasar apa yang memisahkan
antara daerah deposit & leaching yang
ternyata tidak ada hubungannya dengan
patahan.

Titi Wisman
• Dasar yang memisahkan antara daerah

deposit dan daerah leaching (pelarutan)
adalah rasio aktivitas nuklida seri
uranium berdasarkan acuan/ aturan
chapman. Ada hubunganya dengan
patahan, karena rasio aktivitas pada
daerah patahan adalah «1,0 dimana 234U
yang ada di daerah patahan sama
dengan 230Th. Dan daerah patahan
merupakan daerah reduksi, sehingga
uranium terfiksasi di dalamnya.
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