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ABSTRAK

PENENTUAN KOMPOSISI ISOTOP-ISOTOP URANIUM MENGGUNAKAN KOMPUTER MIKRO

LEWAT ANTAR MUKA IEEE-488 UNTUK ANAL/SA SPEKTROMET£R MASSA. Metode spekJrome/ri
massa dapat dipakai I/ntuk analisa kualitatif maupl/n kuanti/ati[. Untuk analisa kuali/a/if. spektroskopi
massa dipergunakan mengidentifikasi senyawa yang lidak diketahui dengan mengkali-brasikannya
teriladap senyawa yang telail dikenal dan diketahuipuncak-pllncaknya.Dalam analisa kuantitati[.
spektroskopi massa dipakai untuk menentukan komposisi isotop-isotop suatu unsur yang terdapat di dalam
cuplikannya.Sistem analisa spektrometermassa Ion IllstrumentInc-900Ayang alia di PPNY./JA7~IN
dic/asarkanpac/aperballdillgan intensilas arus ion yang masuk ke dalam kolektor. Alat ini telah digunakall
unlilk menganalisa komposisi isotop-isotop IInSUr-IInSUrlogam bera/. Perhitllngan komposisi isotop-
isotopllya c/ilakukml secm'a manual .\'IIitllIlellgall memballdingkan tinggi grafik yang dillllsilkan olell
pluller ullluk setiap isolOp yang dianalisa, UII/uk meningkatkan unjuk kerja alat dan menghindari
pemrosesan data secara manual. per/u ditambahkan komputer mikro dan kartu antar muka IEE£-./88.
serta paket program untuk lIIenghitllllg komposisi isOlop-isotop dari Ilnsur yang dianalisa. sellingga
penell/uall komposisi isotop suatu Ilnsur da/am cuplikan menjadi lebih cepat dan efisien. Dari analisa
yallg telail dilakukan menggunakan program pada cuplikan UjO8 NBS 010 alam diperoleh ketelitian
93.87% sampai 99.98%.

ABSTRACT

ET£RlvIlNATION OF URANIUM ISOTOPES COMPOSITION USING A MICRO COMPUTER WITH AN
IE£E-488 INTERFACE FOR MASS SP£CTROMETER ANALYSIS. A mass spectrometry method can be
used to make qualitative or quantitative analysis. For qualitative analysis. identification of unknown
materialsby a ,HassSpectrometerrequiresdefiniteassignmentof mass number to peak on chart. In
quantitative analysis. a mass spectrometer is used to determine isotope compo~'itiollmaterial in the sample.
Analysis system of a Mass Spectrometer possession of PPNY-BATANbased on comparison ion current
intensity which enter the collector. and have been used to analyse isotope composition. Calculation of
isotope composition have been manually done, To increase the performance and to avoid manual data
processing. a micro compl/ter and IEE£-488 interface have been installed. also software packaged has
been made. So that the determination of the isotope composition of material in the sample will be faster
and more efficient. Tile accuracy of analysis using this program on sample standard UJOI/NBS 010 is
between 93.87% - 99.98%.

PENDAHULUAN massa daTi isotop-isotopnya, Untuk itu telah
dikembangkan metode spektroskopi massa(3).

Metode spektroskopi massa dapat dipakai
untuk analisa kualitatif maupun untuk analisa
kuantitatirl). Untuk analisa kualitatif, spektroskopi
massadipakai untuk mengidentifikasi senyawayang
tidak diketahui dengan mengkalibrasikannya
terhadap senyawa-senyawa yang telah dikenal daD
diketahui puncak-puncaknya. Oalam analisa

Salah satu aspek yang harus dikerjakan dalam
penelitian daD pengembangan lptek nuklir

adalah penentuan komposisi isotop-isotop suatu
unsur yang terdapat di dalam cuplikan unsur
tersebut. Salah satu metode yang dipakai adalah
dengan menggunakan perbedaan-perbedaan berat
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kuantitatif, spektroskopi massa dipakai untuk
menentukan komposisi isotop-isotop suatu unsur
yang terdapat di dalam cuplikannya.

Sistem analisa dari spektrometer massa
thermoionisasi didasarkan pacta perbandingan
intensitas arus ion yang masuk ke dalam kolektor.
Dalam pengoperasiannya sinyal yang dikeluarkan
detektor dikirim menuju recorder untuk dibuatkan
spektrumnya. Spektrum ini berupa grafik dengan
absis menunjukkan harga mJe atau massa per
muatan sedang ordinal menunjukkan kelimpahan
isotop. Isotop yang mempunyai kelimpahan besar
akan menghasilkan sinyal deteksi yang tinggi clan
isotop dengan kelimpahan kecil akan menghasilkan
sinyal deteksi yang kecil(3J.

Spektrometcr massa thermoionisasi ion
instrument Inc-900A yang acta di PPNY-BATAN
telah digunakan untuk menganalisa komposisi
isotop-isotop unsur-unsur 'Iogam berat. Perhitungan
komposisi isotop-isotopnya dilakukan secara
manual yaitu dengan membanding-kan tinggi graftk
yang dihasilkan oleh recorder untuk setiap isotop
yang dianalisa.

Untuk menghindari pemrosesan data secara
manual, diperlukan kartu antarrnuka IEEE-488
(GPIB)(~)clanpaket program yang dapat digunakan
untuk menghitung komposisi isotop-isotop dari
unsur yang dianalisa. Perhitungan komposisi isotop
dilakukan oleh komputer milcro,dengan mengambil
data daTi multimeter digital yang membaca
intensitas arus ion dari setiap isotop yang
dikeluarkan oleh detektor clan telah diperkuat
dengan DC amplifier.

Dengan menambahkan kartu antarrnuka
IEEE-488 clan paket program, penentuan
komposisi isotop-isotop suatu unsur dalam

. cuplikannya dapat menjadi lebih cepat clan efisien
serra data hasil pengukuran dapat disimpan.

TEOR!

Ditinjau sebuah ion yang mempunyai massa
m clan bermuatan tunggal e, dipereepat dalam
medan potensial Iistrik V. Akibat dad percepatan
ini, ion akan mendapat tenaga gerak sebesar eV
sehingga ion bergerak dengan kecepatan v dimana

I
eV =-mv2

2
Jikajumlah ion berrnuatan acta sebanyak n (n

= 1,2,3,...) maka akan berlaku persamaan :

[I]

1 2neV =-mv
2

ataudapatjuga dituliskanmenjadi

V =~2:V

[2]

[3]

Bila pacta ion bermuatan tersebut kemudian
diberikan medan magnet B yang tegak lurus pacta
arah vektor keeepatan ion maka ion berrnuatan akan
mengalami pembelokan meIingkar dengan jari-jari
kelengkungan lintasan ion R sebagai usaha untuk
mencapai kesetimbangan gaya sentrifugal clan gaya
sentripetal. Sehingga dalam hal ini berlaku
persamaan-4.

mv2
Bnev =-

R
dimana R adalah radius kelengkungan lingkaran.
Bila v dieliminasi dengan menggunakan persamaan
[3] maka diperoleh :

R=~~2mVB ne

[4]

[5]

Bila klint medan magnet B dinyatakan dalam
gauss, m dalam satuan massa atom (s.m.a.), medan
potensial listrik V dalam volt clan jari-jari
kelengkungan lintasan ion R dalam em maka
persamaan [5] dapat ditulis menjadi

R = 144~mvB n
Persamaan [6] ini menunjukkan bahwa bila

ion-ion dipereepat dalam medan magnet clanmedan
potensial listrik yang sarna, maka ion-ion yang
Illempunyai massa lebih besar akan dibelokkan
dengan radius kelengkungan R yang lebih besar

Dalam spektrometer massa komersial
biasanya R dibuat tetap sedangkan B dapat diubah
secara sinambung (scanning), sehingga pacta harga
B yang tepat, ion dengan mJe tertentu akan dapat
melalui celah clan masuk ke dalam kolektor untuk
dideteksi.

Penentuan harga B untuk setiap ion
berrnuatan dapat diperkirakan dengan menggunakan
persamaan [7].

[6]
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B = 144~mvR n
[7]

SPEKTROMETER MASSA

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa
spektrometer massa adalah suatu alaI yang dapat

dipakai untuk memilah-milahkan isotop suatu unsur
kimia dan kemudian sekaligus mendeteksinya(l),
Pada umumnya sebuah spektrometer massa
memiliki tiga bagian utama yaitu sumber ion,
penganalisa massa dan kolektorl detektor.

Gambar 1. Diagram sislem speklromeler massa

Somber Ion

Pacta dasarnya fungsi dari sumber ion
adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin ion
dari cuplikan yang acta dan membentukl
mengarahkan berkas ion yang dihasilkan masuk ke
dalam penganalisa massa. Berkas ion yang
dihasilkan ini akan menggambarkan komposisi
cuplikan yang sebenarnya.

Mekanisme terbentuknya ion dalam sumber
ion spektrometer massa thermo-ionisasi dapat
diikuti melalui perumusan Langmuir-Saha yang
disederhanakan yaitu :

[-I

n+ = Doe kT [8]

dimana:

n = cacah ion positip yang terjadi+

no = cacah partikel neutral yang
diuapkan dari cuplikan

E = fungsi kerja permukaan logam
filamenyaitu sarna dengan energi
yang diperlukan untuk melepas-
kan sebuah eleklron dari permuka-
an suatu logam.

= potensial ionisasi unsur dalam
cuplikan yang akan dianalisa

= temperatur mutlak pernlUkaan
logam filamen

n+ I no =rendemenionisasi
k = konstantaBoltzman.

T

Penganalisa massa

Penganalisa massa berfungsi untuk
mengidentifikasi cuplikan melalui pengukuran
perbandingan massa terha-dap muatan (mle).
Oalam spektrometer massa acta 4 parameter
penting untuk diketahui yaitu massa, muatan,
tegangan pemercepat dan kuat medan magnet.
Penganalisa massa harns dapat mem-bedakan
selisih massa yang kecil serta dapat menghasilkan
arus ion yang tinggi.

KolektorlDetektor

Kolektor atau detektor merupa-kan tempat
dimana ion-ion dideteksi dan diukur satu persatu.
Ion positif yang telah dipisahkan oleh penganalisa
massa akan masuk ke dalam kolektor untuk
kemudian dideteksi. Untuk membawa ion-ion
bermuatan ini dari sumber ion menuju detektor
diperlukan adanya keadaan hampa.

Sistem pendeteksi pacta spektro-meter
massa yang menggunakan cara elektronik bekerja
berdasarkan adanya pengukuran arus sellar saat
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yang berasal dari ion-ion ber-muatan yang masuk
ke dalam kolektor selama scanning berlangsung.
Scanning yang dimaksud.kan adalah pengubahan
besar medan magnet B. Dengan scanning,
diharapkan semon massa yang acta di dalam
cuplikan akan terekam di dalam sistem pendeteksi.

Intensitas arus ion positif yang memasuki
9

kolektor berkisar antara 10. A sampai dengan 10.
19

A. Untuk spektrometer massa thermoionisasi,
detektor yang sering digunakan adalah jenis
sangkar Faraday karena detektor jenis ini mampu
mengukur intensitas arus ion yang rendah.

IEEE-488

DC
Amplifier

Penganalisa
Kolektor

V4

Pompa
ionik 3

Pompa
ionik 2

Pompa
ionik 1

TCI

Trap
molecular

sieve

VI - VlO =valve 1 - 10
V3 & V4 = valve pnewnatik
IG = gauge ionisasi
TCl & TC2 = gauge thennocouple 1 & 2
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TATA KERJA

INSTRUMENTASI Ion Instrument Inc-
900A

Spektrometer massa termoioni-sasi Ion
Instrument Inc-900A yang acta di PPNY
divakumkan oleh sebuah pompa rotari, sebuah
pompa difusi clan tiga buah pompa ionik.
Kevakuman yang dapat dicapai adalah 10-7torr
daIam somber ion clan 10.8torr dalam analiser clan
kolektor. Kevakuman rendah diukur oleh gauge
thermocouple clan kevakuman menengah/ tinggi
dapat dimonitor melalui gauge ionisasi.

Pompa
dllusi

iVl

V9

Gambar 2. Sislem ins/rumentas; Ionlnstrume11llnc-900A
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Ion-ion yang keluar dari sumber ion dipercepat'
dengan tegangan akselerasi sebesar 8000 Volt.
Radius kelengkungan 35 Cm clan sektor magnet
(fokalisasi tunggal) 60°. Oalam ruang kolektor
terdapat dua detektor yang dapat dipakai berganti-
ganti yaitu sebuah sangkar Faraday clan sebuah
photomultiplier. Arus listrik yang keluar dari
detektor diperkuat dengan sebuahdc amplifier clan
kemudian diukur oleh sebuah multimeter digital.
Medan elektromagnet dapat diatur dari 0 - 10.000
gaussclandapat dilakukan scanning medan magnet
dengan kisaran clan kecepatan scanning yang
berbeda-beda. Filamen yang dipergunakan adalah
jenis triple filamen dari Renium.

Untuk spektrometer massa Ion Instrument
Inc-900A, persamaan [7] dapat disederhanakan
menjadi :

B = 4,I.Jrn V

ANTAR MUKA GPIB (PCL-848)

Salah satu antar muka standar yang umum
digunakan untuk menghubungkan peralatan
elektronis laboratorium yang dapat dikendalikan
dengan komputer adalah IEEE-488 atau GPIB
(General Purpose Interface Bus). Antar muka ini
dikembangkanclan dikeluarkan oleh perusahaan
elektronikHP (Hewletl Packard) padatahun 1978
clandijadikan standar oleh IEEE (Institllte of
Electrical and Electronics Engineers)bemomor
seri IEEE-488-1978.

Antar muka ini dapat dihubungkan dengan
maksimum 15 piranti secara paralel melalui sebuah
bus, panjang kabel penghubung maksimum adalah
20 meter clanlaju data maksimum dapat mencapai
1 Mbyte/s.

Piranti yang dihubungkan dengan antar
muka ini harus mempunyai salah satu atau
kombinasi dari tiga kemampuan berikut:

I. Talker, mengirim data ke piranti lain.

2. Listener, menerima data dari piranti lain.
3.Controller, mengatur komunikasi sistem antar

muka dengan mengalamatkan clan mengirim
perintah.

Kartu penggerak antar muka GPIB bertanda
dagang PCL-848 memiliki konsep kerja berbasis
standar IEEE-488, dimana kelebihan yang dimiliki
adalah:

I. Mempunyai seperangkat perintah perangkat
lunak yang mudah digunakan, dengan

[9]

argumentasi sedikit clan inisialisasi yang
sederhana.

2. Oisediakan ruang pengingat 10 Kbyte (8 Kbyte
ROM clan 2 Kbyte RAM). RAM digunakan
sebagai ruang kerja tanpa perlu pengingat dari
sistem yang diperlukan untuk antar muka
standar IEEE-488.

3. Kemampuan akses pengingat langsung (OMA)
dengan laju tinggi untuk mencapai larik byte
sampai 64 K.

4. Pengendali sistem, pengendali aktif, seluruh
fungsi piranti, pengalamatan, kondisi interupsi
clantanggapanpoll dapat diprogram.

5. Oikendalikan oleh bahasa populer beraras
tinggi.

PENCATATAN DATA DAN PENEN-
TUAN KOMPOSISI ISOTOP

Oi dalam spektrometer massa thermoioni-
sasi Ion Instrument Inc-900A, arus ion yang masuk
ke dalam kolektor akan diukur oleh detektor.
Intensitas arus ion keluaran detektor ini kemudian

diperkuat oleh dc amplifier clan keluarannya
diubah menjadi tegangan dc. Oleh karena
perbandingan kelimpahan isotop-isotop suatu
unsur kadang kala sangat besar maka perlu
dilakukan perubahan terhadap range penguatan dc
amplifier, sehingga setiap isotop dari unsur yang
dianalisa dapat diamati dengan baik .

Intensitas arus ion hasil pengukuran
kemudian dibaca oleh multimeter digital clan data
hasil pengukuran tersebut selanjutnya dikirimkan
ke komputer IBM-PC yang telah dilengkapi
dengan kartu antar muka PCL-848 Multifunction
Interface Card.

Penentuan komposisi isotop-isotop
Uranium dilakukan dengan jalan membandingkan
intensitas arus ion yang satu dengan yang lainnya.
Analisa ini dilakukan atas dasar bahwa isotop yang
mempunyai kelimpahan yang besar akan
menghasilkan intensitas arus ion yang tinggi clan
isotop dengan kelimpahan keci! akan menghasilkan
intensitas arus ion yang rendah.

PELAKSANAANPEMBUATAN
PROGRAM

1. Metode Pemecahan Masalah

Seperti telah diuraikan diatas bahwa
perhitungan komposisi isotop didasarkan pada
perbandingan intensitas arus ion keluaran digital
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mulrin/ereryang dihasilkan oleh setiapisotop yang
masuk ke dalam kolektor.

Dalam program perhitungan kelimpahan
isotop Uranium ini, besar intensitas arus ion yang
terukur untuk setiap isotop harus dikalikan dengan
besar range penguatannya. Hasil perkalian ini
merupakan intensitas arus ion yang sebenamya
untuk setiap isotop Uranium.

2. Masukan Program

Adapun yang menjadi masukan dari
program perhitungan komposisi isotop-isotop
Uranium ini adalah:

I. Jumlah isotop Uranium yang akan di scanning.
2. Besar medan magnet untuk setiap isotop

Uranium.

3. Besar range penguatan dc amplifier untuk setiap
isotop agar dapat dideteksi daD diukur oleh
sistem pendeteksi.

4. Besar intensitas arus ion yang dikeluarkan oleh
multimeterdigital untuk setiap isotop Uranium.

Untuk masukan I, 2 daD 3, dimasukkan ke
dalam program secara manual melalui keyboard
sebelum dilakukan scanning, sedangkan masukan
4 program akan langsung mengambil data basil
pembacaan multimeter digital.

3. Keluaran Program

Program yang dibuat untuk menghitung
komposisi isotop-isotop Uranium yang terdapat di
dalam cuplikan, akan memberikan keluaran
berupa:

1.Jenis isotop.isotop Uranium yang terdapat di
dalam cuplikan Uranium.

2. Besar intensitas arus ion sebenamya dari setiap
isotop Uranium.

3. Besar % atom dari setiap isotop Uranium yang
ada.

4. Besar deviasi standard % atom setiap isotop
Uranium.

5. Besar relatif % deviasi standard atom setiap
isotop.

6. Perbandingan % atom isotop U235 terhadap %

atom isotop U238.
7. Besar % berat dari setiap isotop Uranium yang

ada.
8. Besar deviasi standard % berat setiap isotop

Uranium.
9. Besar relatif% deviasi standard berat.

Bllkul 243

10.Perbandingan % berat isotop U235 terhadap %

berat isotop U238.

4. Pembuatan Algoritma Program

Dengan melihat masukan clan keluaran
program di alas, maka dapat disusun algoritma
program sebagai berikut :

Masukkan banyak isotop Uranium dalam cuplikan
Uranium yang dianalisa [jumlah].

l
Untuk n = 1 sampai jumlah

Masukkan scan medan magnet
Masukkan range penguatan dc amplifier

n=n+1

Untuk i = I sampai 4
. Untukj = I sampai jumlah

Lakukan scanning untuk isotop ke j

[
otuk k = I sampai 30

Carat intensitas arus ion

Hitung intensitas arus ion total
untuk setiap isotop

k=k+1

Hitung intensitas arus ion rata-rata
--j =j + 1

Hitung intensitas arus ion sebenamya
untuk setiap kali dilakukan scanning

Hitungjumlah atom setiap isotop (Intensitas
Arus Ion x Kepekaan)

Hitung % atom setiap isotop
Hitung berat setiap isotop
Hitung % berat setiap isotop
. 1= i+1

Hitung rata-rata % atom setiap isotop

Hitung perbandingan % atom U235 dengan U238
Hitung rata-rata % berat setiap isotop

Hitung perbandingan % berat U235 dengan U238

U

ntuk i = I sampai 4
Untukj =I s~jumlah

Hitung standard deviasi % atom setiap isotop[ .Hj~ung standard deviasi % berat setiap isotop
J =J +1

i=i+ 1

Hitung relatif% standard deviasi atom setiap isotop
Hitung relatif% standard deviasi berat setiap isotop
Hasilkan keluaran

ISSN 0216-3128 Prajitno.dkk
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5. Penyusunan Program
Penyusunan perangkat lunak perhitungan

komposisi isotop-isotop Uranium, prosesnya
dilakukan dalam empat lahar dan disusun dalam
bentuk menu pilihan yaitu :

3. Akuisisi Data

Proses akuisisi data, dimaksudkan untuk
membaca dan mencatat besar scan medan magnet
dan range penguatan de amplifier serta intensitas
arus ion dari se-tiap isotop Uranium. Data yang
diperoleh ini direkam dalam bentukfile teks.

Scanning medan magnet untuk setiap isotop
Uranium dilakukan sebanyak 4 kali dengan besar
range penguatan yang sarna. Setiap kali dilakukan
scanning, diambil 30 buah data intensitas arus ion.

b. Proses Perhitungan Komposisi Isotop-isotop
Uranium

Pada lahar ini, proses dimulai dengan
membaca file data yang telah dibuat pada saat
akuisisi data. Data-data yang telah dibaca dari file
data ini kemudian diproses untuk menghasilkan
komposisi isotop-isotop Uranium dari cuplikan
yang dianalisa. Data berupa komposisi isotop-
isotop Uranium yang dihasilkan, kemudian
disimpan dalam bentukfile teks yang barn.

c. Tampilkan Hasil di Layar

Pada lahar ini, program akan membaca file
basil proses pacta lahar proses data, kemudian
basil proses ini akan ditampilkan pacta layar
monitor.

d. Cetak Hasil

Prosesnya sarna dengan lahar c, tetapi
hasilnya dicetak ke printer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk analisa kuantitatif, spektrometer
massa thermoionisasi digunakan untuk menentukan
komposisi isotop-isotop atau kelimpahan isotop-
isotop dari suatu unsur yang terdapat di dalam
cuplikan unsur tersebut.

lsotop dengan kelimpahan besar akan
menghasilkan intensitas arus ion yang besar dan
isotop dengan kelimpahan kecil akan menghasilkan
intensitas arus ion yang keeil pula. Perbedaan
kelim-pahan isotop yang terlalu besar, diatasi
dengan mengubah-ubah range penguatan de
amplifier. Untuk intensitas arus ion yang kecil
dipakai range penguatan yang besar dan
sebaliknya untuk intensitas arus ion yang besar
cukup dipakai range penguatan yang kecil,
sehingga semua isotop dapat diarnati dengan baik.

Dalarnpenelitian ini, range penguatande
238

amplifier untuk isotop U diambil sebesar 0,
234 235 236

sedangkan untuk isotop U , U dan U diambil
4. Karena adanya perbedaan range penguatan ini
maka intensitas arus ion terukur yang masuk ke
dalam program barns dikalikan dengan besar
kepekaan dari setiap range penguatan.

Besar kepekaan dari seliap range pengualan
yang terdapat dalam spek-trometer massa
thermoionisasi ion instru-ment ine-900A dapat
dilihat pactalabel I.

Tabel I. Besar kepekaan untuk setiap range
penguatan

...
.>

4
5
6
7
8
9

~Kepekaan

~
30,000
10,000
3,000
1,000
0,300
0,100
0,030
0,010
0,003
0,001

Pengujian program menggunakan cuplikan
standard U3Og-NBS010 alam yang telah diketahui
komposisi isotop-isotop Uraniumnya, diperoleh
basil seperti label 2.
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Tabcl 2. Keluaran program untuk isotop-isotopUranium dari cuplikan U3Os-NBS010 alam

Besar % atom hasil analisa menggunakan
program dapat dibandingkan dengan besar % atom

yang tertulis dalam sertifikat NBS, seperti terlihat
dalam tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan % atom isotop-isotop Uranium hasil analisa dengan sertifikat NBS.

KESIMPULAN dilakukan dengan membandingkan intensitas
arus ion dari setiap isotop Uranium yang masuk
ke dalam kolektor.

2. Komposisi isotop-isotop Uranium dalam
senyawa U308-NBS 0I0 alam dari hasil analisa
menggunakan program adalah:
I. U234 = (O,O05133:!:0,000033)%
II. U23S = (0,989985:!: 0,00000 I) %

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah
dilaJukan dapat diambil kesimpulan sbb.:

I. Penentuan kandungan isotop-isotop Uranium
yang terdapat di dalam cuplikan Uranium
dengan menggunakan spektrometer massa
thermoionisasi Ion Instrument Inc-900A, dapat

ISSN 0216.3128 Prajitno,dkk

Senyawa yang dianalisa : U308NBSOI0
Tanggal : 4 Oktober 1995
Operator : Suharjo

ISOTOr U-234 U-235 U-236 U-238
M. MAGNET 5499,20 5510,90 5522,60 5546,00
RANGE 4 4 4 0-------------------------------- -
ARUS ISOTO? 0.006939 0.155286 0.008612 12.149700

0.006857 0.154621 0.008584 11.698960
0.006835 0.155341 0.008379 11.687400
0.006822 0.154293 0.008608 11.648340

% ATOM 0.005176 0.989984 0.006423 98.998417
0.005137 0.989984 0.006431 98.998448
0.005096 0.989987 0.006248 98.998669
0.005122 0.989984 0.006462 98.998432

Rata-rata 0.005133 0.989985 0.006391 98.998492
S. Deviasi 0.000033 0.000001 0.000097 0.0001190
ReI. % SD. 0.547409 0.000120 \.514723 0.0001200
% Atom U235/U238 0.010000
% BERAT 0.005089 0.977603 0.006370 99.010938

0.005051 0.977603 0.006377 99.010969
0.0050 II 0.977605 0.006196 99.011188
0.005036 0.977603 0.006408 99.010953

Rata-rata 0.005047 0.977603 0.006338 99.011012
S. Deviasi 0.000033 0.00000 I 0.000096 0.000118
ReI. % SD. 0.647410 0.000119 1.514729 0.000119
% Berat U235/U238 0.009874

. Isotop .""/ ",,",,;, HliSilArialisa" ..
.. ,d Sertifikat. . . ..' iKefelitian:i

U.234 0,005133:t0,0000330 0,00541:t0,00005 94,87 %
U-235 0,989985:t0,00000 10 1,O037:t0,000 10 98,63 %
U-236 O,O06391:tO,OOO0970 0,00681 :to,OOO07 93,87 %
U-238 98,998492+0,0000119 98,9840+0,00100 99,98 %
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III. U236 = (0,006391:i: 0,000097)%
IV. U238 = (98,998492:i: 0,000119) %.

3. Tingkat ketelitian (akurasi) sistem spektrometer
massa thennoionisasi Ion Instrument Ine-900A
yang telah dilengkapi dengan program
perhitungan komposisi isotop-isotop Uranium
adalah sebesar 93,87 % sampai 99,98 %.
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terima kasih kepada Sdr. Julwan yang telah
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TANYAJAWAB

Pramudita Anggraita
- Jika selama ini scanning dilakukan seeara

manual, bagaimana memasukkan datanya ke
komputer ?

- Kesulitan apa yang dihadapi untuk otomatisasi
:icanningdengan komputer ?

Prajitno
- Scanning dilakllkan dll/ll seem'a manllal.

sete/ah diperoleh kisaran medan magnet yang
sesllai dengan iSOlOpyang diukur. data tersebllt
dimasukkan pada komplller secm'a manual.

- Kesulitan pada salah saW komponen yang
rusak. nan/un hat ini akan dupat diatasi dengan
mengadakan sedikit modifikasi pengatur medan
magnet,

Dr.,

Sudarti
- Dari hasil analisa, diperoleh ketelitian93,87 -

99,98%. Apakah penulisan fisis dari ketelitian
itu sudahdipertimbangkankebenarannya? ,

Prajitno
- Sudah. karena kete/itian tersebut ada/ah hasil

dati pengukllran dibandingkan dengan
sertifikat U308-NBS 010 yang slldah diketahui
persentasenya.

RilIlsaris
- Dalam makalah saudara, didapat pengertian

bahwa telah dilakukan improvement alar
(spektrometer massa) dengan hasil yang sangat
teliti. Apakah angka 93,97 - 99,98% (ketelitian)
tsb. Merupakan nilai banding terhadap apa?,
clan bagaimana hasil tsb. Bila dibandingkan
dengan metoda yang lama?

- Bagaimana jika ketidaktelitian muneul pada
sistem spektrometer massa~nya sendiri,
bagaimana upaya untuk optimasinya?

Prajitno
- ra. angka 93.87 - 99.98% merupakan ni/ai

banding dengan standar U308 NBS 010 yang
te/ah diketahui.

- Optimasi dati ketidakte/itian yang muneu/ dati
sistem spektrometer massa-nya sendiri.

dilakukan dengan me/akukan kalibrasi
terhadap Tegangan Tinggi pemercepat don
medan magnetnya.

- Unwk pembaeaan ants-ion te/ah digzmakan
DMM yang tingkat ketelitiannya cukup tinggi.

Junari

- Tadi disebutkanbahwa program yang dipakai
adalah program Turbo C++, Apakah
kelebihannya hila dibandingkan dengan
menggunakan program Turbo C atau Turbo
Pascal?

Praj itllO
- Program untuk penentuan komposisi isotop-

isotop dillliis dengan Turbo Pascal Versi 7.0
- Bahasa pemrograman hanya sllatll sara unwk

menyelesaikan sualll masa/ah. sehingga yang
/ebih penting ada/all pemrogramnya.Ke/ebihan
Turbo C+ + adalah waktu eksekusi programnya
/ebih cepat don te/ah menggllnakan program
yang beorientasi pada obyek.
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