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ANALISIS UNSUR TAKMURNIAN DI DALAM CAMPURAN
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ABSTRAK

ANALISIS UNSUR TAKMURNIAN DI DALAJ\-/ CA.'./PURAN U-TH OKSIDA DENGAN .'.1ETODA
SPEKTROGRAFI EMISI. Telah dilakukan analisis unsur takmurnian boron dan kadmium di dalam
campuran U-Th oksida dengan metoda spektrografi emisi. Standar U-Th oksida yang mengandung unsur
takmurnian dibuat dengan mencampurkan uranium oksida 90 % dan /orium oksida 10 % .vang sudah
diketahui masing-masing kandungan unsur-unsur takmurniannya. Digunakan lempeng film torax sebagai
pengganti film S"I I sebagai film standar dan pengemban sulingan campuran AgCI. GazO] dan LiF selama
eksi/asi dilakukan dengan DC arc. Panjang gelombang yang paling sensitif digunakan un/uk analisis unsur
takmurnian boron dan kadmium. masing-masing pada 2./9,77 nm, dan 228.8 nm. Kisi-kisi yang digunakan
mempunyai 590 groves/mm. Batas de/eksi untuk boron dan kadmium dihitung dengan menggunakan
simpangan bal..-u taksiran dari masing-masing kurva kalibrasinya. Didapa/kan batas de/eksi boron 0,19
ppm dan kadmium 0,35 ppm.

ABSTRACT
AN.4LYSIS I,\/PURITY ELEft-/ENTS I,V MIXED U-TH OXIDE WITH Eft-fISSION SPECTROGR.4PH.
Analysis impurity elements of boron and cadmium in mi.Ted U-Th oxide with emission spectrograph was
done. ,\/i.Ted U-Th o.Tide standard containing impurity elements was made by mi.Ting 90 % uranium o.Tide
and 10% thorium o.Tide that was knoll/n concentration of each impurity elements. Tora.T film platt! Il'as used
to replace filam S.41 as a film standard and carrier distillation of AgCI, Ga203 and LiF II/as used during
the e.Titation II.ith DC arc. The most sensitif II.avelenght of ilnpurity elements of boron and cadmium were
used for anal,vsisi, on 2./9, i7 nm dun 228.8 nm respectivly. Grating 590 groves/mm Ivas used Limit of
detection for boron and cad,nium Ivas calculated b}' use standard error of estimation of each calibration
curve. It lI/asfound detecion limit of boron 0,19 ppm and cadmium 0,35 ppm.

tinggi dapat digunakan sebagai absorber. Oleh

karena itu analisis boron dan kadmium di dalam

bahan bakar nuklir menjadi sangat penting
dilakukan. Beberapa cara untuk menganalisis

boron dan kadmium di dalam bahan bakar nuklir,

misalnya boron dan kadmium di dalam uranium

oksida dianalisis masing-masing dengan metoda

spektrofotometri UV -Vis dan metoda spektroskopi
serapan atom, kelemahan metoda ini, unsur

takmumian harus dipisahkan terlebih dahulu dari

matriksnya. Oi lain pihak bahan bakar yang
digunakan di dalam reaktor nuklir sudah tidak

perlu atau tidak mungkin lagi dipisahkan antara

unsur takmumian dengan matriksnya. Sehingga
metoda untuk menganalisis boron dan kadmium di
dalam bahan bakar nuklir yang dibutuhkan adalah
metoda tanpa melakukan pemisahan terlebih
dahulu. Metoda yang dapat menganalisis unsur

PENDAHULUAN

S enyawa campuran U- Th oksida adalah salah

satu jenis bahan bakar nuklir yang digunakan di

dalam reaktor nuklir. Senyawa campuran U- Th

oksida ini dihasilkan dari ekstraksi campuran U- Th

nitrat dengan TBP-kerosin, at au dapat pula dibuat

dengan campuran kering. Masing-masing senyawa
nitrat dari uranium dan torium diekstraksi dengan
TBP-kerosin, kemudian dicampur setelah dalam

bentuk oksidanya secara fisis.

Unsur boron dan kadmium mempunyai
tam pang lintang serapan neutron yang tinggi, pad a

orde beberapa ppm. boron dan kadmium dapat
Il1crubah rcaksi fisi berantai bahan bakar nuklir.
Disamping itu boron dan kadmium karena

mempunyai tam pang lintang serapan neutron yang



takmurninn di da.!nm bahan bakar nuklir lanpa
melakukan pemisahan ada.!ah dengan
menggunakan spektrografi emisi. Metoda dengan
bantuan senyawa campuran AgC.!, Ga20), LiF
sebagai pen gem ban su.!ingan (carrier distilation)
dapat membantu mengeksitasikan unsur
takmumian di da.lam bahan bakar nuklir yang
sangat sedikit tersebut tereksitasi. O.!eh karena
kandungan unsur takmumian yang tereksitasi di
da.!am bahan bakar nuklir di dalam sistim DC arc
cukup sedikit maka dibutuhkan suatu lempeng
film yang sangat sensitif sebagai detektomya.
Biasanya .!empeng film yang digunakan ada.!ah
tipe SAt, akan tetapi karena lempeng film SA.!
sudah tidak diproduksi .!agi, maka .!empeng film
tipe SA 1 diganti dengan .!empeng film untuk torax.
Seperti diketahui bahwa lempeng film untuk torax
lebih murah dan banyak terdapat dipasaran..
MakaJah ini memdiskusikan analisis unsur
takmumian yang mempunyai tampang Jintang
serapan neutron yang besar, yaitu boron clan
kadmium dengan menggunakan film untuk torax

sebagai detektomya.

Dibuat larutan uranium nitrat dengan
konsentrasi 50 g/L di dalam HN03 3 N dan torium
nitrat 10 g/l di dalam HN03 4 N. Masing-masing
larutan diekstraksi dengan TBP-Kerosin 30 %.
Fase organik hasil ekstraksi distriping dengan
aqua-tridest pada suhu 60 °c dengan perbandingan
1 : I. Fase air hasil striping diuapkan, dikalsinasi
pada suhu 900 °c selama 2 jam. Dari hasil
kalsinasi didapatkan 0308 dan ThOz.
Dicampurkan 0308 dan Th02 dengan
perbandingan 90 : 10 ditambah 5 % pengemban

sulingan (Campuran AgCI, Ga203, LiF dengan
perbandingan 95 : 1 : 4), digerus dan ditimbang
100 mg dimasukkan ke dalam elektroda grafit
untuk dicksitasi bersama-sama standar.

: 590 grow/mm
: DC-Arc
: 0 detik
: 35 detik
: 10 amper
:4mm
:7mm

3. Eksitasi

Kondisi eksitasi :

-gratting
-sumber arus
-pre burn

-exposure
-arus

-jarak elektroda
-tinggi sektum

TATA KERJA
4. Proses fotografi

BAHAN DAN PERALATAN

I. Uranil nitrat, torium nitrat, TBP-Kerosin (Fisher)
2. AgCI, Ga20), (Produksi Spex Ind.)dan LiF

( Merck)
3. Developer & Fixer (Kodax)
4. Film torax (Fuji)
5. Unit analiser SpektrografEmisi
6. Seperangkat alat ekstraksi
7. Seperangkat alat striping

Cara Kerja

Untuk melihat secara visual hasil eksitasi,
maka film torax dari hasil eksitasi dicuci terlebih

dahuludengancara:
-direndam dalam developer selama 2

menit
-dibilas dengan air mengalir (:I: 30 detik)
-direndam di dalam fixer selama 5 menit
-dicuci/dibilas dengan air mengalir

(:I: 3 menit)

-dikeringkan
Semua perlakuan tersebut di atas

dilakukan di dalam kamar gelap.
1. Persiapan Standar

5. Pengamatan Spektrum
Dibuat standar MOX yaitu campuran UJO.

dan ThO2 dengan perbandingan 90 : 10 dari
berbagai konsentrasi un sur tak mumian di
dalamnya. Masing-masing standar ditambahkan 5
% pengemban .sulingan "Carrier distilation"
(Campuran AgCI, Ga20J, LiF dengan
perbandingan 95 : I : 4) dicampur hingga
homogen. Masing-masing seri standar ditimbang
100 mg clan dimasukkan ke dalam elektroda grafit
untuk dieksitasi bersama-sama dengan cuplikan.

Untuk analisis baik kualitatif maupun
kuantitatif digunakan alat densitometer, Analisis
kualitatif berdasarkan pada spektrum standar Fe

diberbagai panjang gelombang, Sedangkan
analis.is kuantitatifnya berdasarkan pada densitas
atau persen transmitansi dari masing-masing
spektrum un sur teranalisis yang dibandingkan
dengan standar,

2. Persia pan cuplikan 6. Pembuatan kurva kalibrasi standar
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Untuk mendapatkan kuva kalibrasi standar
suatu unsur, terlebih dahulu merubah persen
transmitansi ke-dalam intensitas dengan rumus :

pita. Oleh karena jumlah matriks sangat ban yak,
maka spektranya berupa spektra pita, meskipun
matriks yang tereksitasi cukup sedikit. Disamping

spektra pita yang diakibatkan oleh matriks, juga
ada spektra pita yang diakibatkan oleh reaksi
antara grafit (sebagai elektroda clan wadah

cuplikan) dengan gas nitrogen dari udara. Untuk
menghilangkan atau mengurangi spektra pita atau
CN band dapat dilakukan dengan mengusirsemua
udara dengan menggunakan gas lembam (inert),

misalnya gas argon selama eksitasi berlangsung:
Oleh karena spektra pita CN letaknya jauh dati

spektra pita unsur-unsur takmumian, maka selama
eksitasi dilakukan tidak perlu dilakukan dalam
suasana gas lembam. Eksitasi semua un sur
takmumian di dalam bahan bakar nuklir dapat
berlangsung dengan baik kalau matriksnya sendiri
sudah stabil meskipun dipanaskan sampai suhu
1200.oC. Kalau matriksnya belum stabil pad a saat
dieksitasikan, maka perubahan matriks yang
sedikit saja akan mengurangi jumlah unsur
takmumian yang mengalami eksitasi. Oleh karena
itu unsur takmumian. yang dieksitasikan harns di
dalam matriks yang stabil. Bentuk uranium-torium
oksida yang paling stabil adalah U3Oa dan ThO2.
Spektra unsur takmumian akan tereksitasi pada

berbagai panjang gelombang, sementara itu
matriks uranium-torium oksida juga akan
mengalami sebagian kecil saja yang tereksitasi.
Karena sedemikian banyaknya spektra garis yang
dihasilkan oleh unsur takmumian, maka letaknya
pun di berbagai panjang gelombang. Beberapa
unsur takmumian akan terdeteksi di sekitar
panjang gelombang matriks yang berupa pita,
sementara itu beberapa unsur takmumian akan
tereksitasi pada panjang gelombang yang jauh dari
spektra pita. Spektra unsur takmumian yang
terdeteksi berdekatan dengan spektra pita praktis
tidak dapat dianalisis karena spektra pita yang
merupakan spektra Jatar akan sangat dominan.
Oleh karena itu meskpiun spektra garis hasil
eksitasi-deeksitasi unsur takmumian mempunyai
intensitas yang tinggi dapat dipastikan akan
tertutupi oleh spektra pita dari matriksnya.

Menggunakan spektra garis yang mempunyai
intensitas tinggi merupakan suatu keharusan.
Semakin tinggi intensitas suatu spektra garis
semakin baik pula hasil analisisnya, artinya pada
panjang gelombang terse but masih terdeteksi
meskipun unsur takmumian yang mempunyai
kandungan kecil di dalam bahan bakar nuklir.
Kalau intensitas suatu panjang gelombang tidak
terlalu sensitif, maka hanya kandungan unsur
takmumian yang besar saja dapat terdeteksi di

Kurva dibuat antara konsentrasi lawan
intensitas clan akan didapatkan persamaan
regresi linier.

Untuk menghitung konsentrasi un sur
takmumian di dalam cuplikan, maka hanya
tinggal memasukkan intensitas unsur teranalisis
ke dalam persamaan regrasi

HASIL DAN DISKUSI

Lempeng film torax yang digunakan untuk
mendeteksi panjang gelombang sinar X,
digunakan untuk mendeteksi emisi unsur
takmumian yang terdapat di dalam bahan bakar
nuklir. Emisi unsur takmurnian mengemisikan
sinar UV yang dekat dengan panjang gelomang
sinar X. Semua spektra unsur takmurnian yang
terdeteksi dengan lempeng film SA I juga
terdeteksi dengan menggunakan lempeng film
tara-x. Lempeng film torax dapat dipotong-potong
sesuai dengan ukuran plat film SA I, yang
kemudian dapat ditempatkan di dalam wadahnya.
Proses fotografinya disesuaikan dengan
kebiJtuhan, sedapat mungkin intensitas spektra
unsur takmurnian pada lempeng film torax sarna
dengan pada lempeng film standar (SA I). Standar
unsur takmurnian untuk campuran U- Th oksida
dibuat dengan mencampurkan uranium oksida
standar dan torium oksida standar yang masing-
masing sudah mengandung unsur takmurnian.

Sehingga matriksnya merupakan campuran antara
uranium oksida dan torium oksida. Campuran
dilakukan secara kering, terdiri dari uranium
oksida 90 % (berat) dan torium oksida 10 %
(berat). Oleh karena itu konsentrasi unsur
takmumian di dalam campuran U- Th oksida
mengalami perubahan sesuai dengan perbandingan
beratnya. Unsur-unsur takmumian clan matriksnya
akan mengalami eksitasi secara bersama-sama,
akan tetapi oleh karena jumlah unsur takmurnian
tidak terlalu banyak (dalam orde ppm), maka
spektranya hanya berupa spektra garis. Kalau
jumlah unsur takmumian di dalam matriksnya
dalam orde %, maka spektra masing-masing unsur
takmurnian berubah dari spektra garis ke spektra
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dalam lempeng film. Untuk menghindari spektra
pita. maka panjang gelombang yang digunakan
harus berjauhan dari spektra pita. Sesuatu unsur
takmumian, dapat teranalisis pada berbagai

panjang gelombang, sehingga spektra pada
panjang gelombang yang jauh dati spektra pita
matriks dapat digunakan, meskipun ada beberapa
panjang gelombang Fe cukup tinggi intensitasnya
di daerah matriks uranium-torium. Oleh karena
un sur takmumian Fe tidak mempunyai tampang
lintang serapan yang besar, maka unsur Fe di
dalam bahan bakar nuklir tidak selalu dianalisis.
Berbeda dengan unsur boron dan kadmium, kedua
unsur ini mempunyai tampang lintang serapan
neutron yang sangat tinggi, sehingga merupakan
kunci dari bahan bakar nuklir. Oleh karena itu
analisis unsur takmumian di dalam bahan bakar
nuklir untuk kedua unsur ini harus dilakukan.
Unsur takmumian boron adalah salah satu unsur
takmumian yang mempunyai tampang lintang
serapan neutron yang besar. Unsur boron
menghasilkan dua buah spektra gar is yang sangat
berdekatan satu sarna lainnya, masing-masing
pada panjang gelombang 249,67 nm dan 249,77
nm. Oleh karena letak spektra garis boron tersebut
sangat jauh dati spektra matriks uranium-torium,
maka pengaruh spektra pita atau latar ~angat kecil
atau bahkan dapat dikatakan tidak ada sarna sekali.
Sehingga pada waktu analisis boron masalah
spel..'tra latar b\.lkan berasal daTi spektra pita
melainkan berasal dari spektra kontinyu yang
menutupi semua lempeng film. Meskipun kedua
panjang gelombang emisi boron sangat berdekatan
satu sarna lain, akan tetapi oleh karena
menggunakan kekisi 590 groves/mm, yang
menghasilkan resolusi yang cukup baik maka
kedua spektra tersebut dapat terpisahkan. Apabila
digunakan kekisi 1180 groves/mm, maka akan

didapatkan dua spektra yang saling berjauhan di
dalam lempeng film yang digunakan sebagai
detektor, akan tetapi intensitas masing-masing
spektra pita pada panjang gelombang tersebut
sangat rendah. Seperti disebutkan di atas bahwa
spektra pita yang mempunyai instensitas rendah
sebaiknya dihindari. Oleh karena itu pemakaian
kekisi yang mempunyai 1180 groves/rom untuk

analisis boron dihindari. Dari hasil percobaan,
meskipun spektranya saling berdekatan satu sarna
lain, tetapi di dalam lempeng film yang digunakan
sebagai detektor masih terpisah secara baik.
Sehingga di dalam percobaan ini digunakan kekisi
yang mempunyai 590 groves/rom, karena
intensltas spektra boron diharapkan masih cukup
tinggi untuk analisis di dalam orde ppm. Untuk

rnelihat bagairnana dekatnya kedua panjang
gelornbang boron di atas, tetapi rnasih dapat
terpisah satu sarna lain, dapat dilihat pad a gambar
1 berikut ini. .

Inlensitas (Ianpa saluan)
nm

Boron 249,67 nm

/
/

'"
Panjang Gelombang (nm)

Gambar 1. Spektra boron pada panjang gelombang
249,67nm dan 249,77 nm

Dari basil percobaan di atas temyata bahwa
spektra boron pada panjang gelombang 249,77 nm
mempunyai intensitas lebih tinggi daripada
intensitas boron pacta panjang gelombang 249,67
nm. Sehingga semua hasil analisis boron di dalam
bahan bakar nuklir menggunakan panjang
gelombang 249,77 nm. Dengan metoda ICP-pun
analisis boron di dalam uranium menggunakan
panjang 249,77 nm karena lebih tinggi
intensitasnya (lebih sensitif) daripada intensitas
boron pacta panjang gelombang 249,67 nm.

Untuk melihat seberapa baik kemapanan

spektra boron, dapat diuji dengan menggunakan
beberapa konsentrasi boron di dalam matriksnya.
Semakin sensitif dan stabil spektra boron maka
semakin sensitif kurva kalibrasinya untuk
konsentrasi yang rendah, sementara itu
kestabilannya terlihat dari keterpencaran titik-titik
setiap konsentrasinya. Kalau semakin terpencar
titik-titiknya, maka semakin tidak stabil spektra
boron pada panjang gelombang tersebut.
Keterpencaran titik-titik yang membangun kurva
kalibrasinya dapat digunakan untuk menghitung
batas deteksinya, meskipun metoda ini sebenamya
kurang tepat. Akan tetapi dari sudut kecepatan dan
kemudahan perhitungan batas deteksi seperti dapat
digunakan sebagai ganti batas deteksi yang
menggunakan perbedaan antara blangko yang
diukur berkali.kali kemudian dihitung nilai 3

s(sigma).
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nm. Bahkan di dalam beberapa kali percobaan

sangat jarang terdeteksi panjang gelombang selain
panjang gelombang. 228,8 nm. Sehingga dapat
dikatakan bahwa pada panjang gelombang emisi
Cd di atas kalau di dalam spektrografi emisi

kurang begitu sensitif. Oleh karena itu panjang
gelombang Cd yang digunakan adalah panjang
gelombang 228,8 nm untuk menganalisis Cd.
Untuk melihat bagaimana sensitifnya panjang

gelombang 228,8 nm di atas dapat dilihat pada
kurva kalibrasi Cd di dalam uraniurn-torium
oksida. Memang benar bahwa sensitifitas kurva
kalibrasi ditentukan oleh. nilai persamaan kurva
kalibrasi yang mengandung X, akan tetapi perlu
diingat bahwa konsentrasi unsur takmumiannya
dalam orde ppm. Oleh karena itu, kalau nilai
persamaan kurva kalibrasi untuk boron clan
kadmium tidak terlalu tinggi adalah wajar.

Gambar 2. Kurva Kalibrasi boron di dalam matriks
U-Th oksida.

Dari hasil perhitungan dengan mengguna-
kan simpangan baku taksiran aari titik-titik yang
membangun kurva kalibrasi didapatkan batas
deteksi boron dengan metoda ini 0,19 ppm.
Konsentrasi boron di bawah ini sudah tidak
terdeteksi lagi. Secara matematik batas deteksi
dengan menggunakan metoda ini dapat dikurangi
dengan semakin kecilnya keterpencaran titik-titik
yang membangun kurva kalibrasi. Kalau seandainya
semua titik-titik yang membangun kurva kalibrasi
terletak pada satu garis lurus berarti simpangan
baku taksirannya sarna dengan nol, artinya batas
deteksinya sarna dengan nolo Metoda yang
menghasilkan batas deteksi sarna dengan nol adalah
metoda yang sangat diharapkan. Memang metoda
u~tuk menghitung batas deteksi ini tidak berkaitan
dengan latamya. Disamping un sur takmumian
boron yang penting adalah unsur takmumian
kadmium. Unsur takmumian Cd mempunyai

beberapa panjang gelombang emisi yang dapat
digunakan untuk diamati. Spektra emisi Cd secara
kimia analitik dapat dibagi dua bagian, bagian
yang pertama adalah panjang gelombang 214,4
nm; 219,5 nm; dan 231,2 nm. Menurut Vahid
Majidi semua panjang gelombang tersebut kurang
sensitif dibandingkan dengan kelompok panjang
gelombang 222,4 clan 226,5 nm. Dari kedua
panjang gelombang tersebut yang paling baik
secara kimia analitik adalah panjang gelombang
222,4 nm. Akan tetapi menurut Eric van Veen
panjang gelombang yang baik adalah 214,4 nm
untuk menganalisis Cd di dalam uranium dengan
menggunakan ICP. Sebaliknya pad a metoda
spektrografi emisi semua panjang gel om bang Cd
di atas tidak sesensitif panjang gelombang 228,8

Gambar 3. Kurva Kalibrasi kadmium di dalaln
matriks U-Th oksida

Seperti perhitungan batas deteksi boron
menggunakan simpangan baku taksiran, untuk
analisis kadmium di dalam bahan nuklir juga

menggunakan simpangan baku taksiran dari kurva
kalibrasinya. Secara matematik ternyata hasil
perhitungan untuk batas deteksi kadmium sebesar
0,35 ppm. Apabila digunakan metoda analisis
untuk menghitung batas deteksi boron dan
kadmium dengan mengulangi beberapa kali

percobaan yang menggunakan blangko,
dibutuhkan cukup ban yak bahan kimia clan waktu
y,ang cukup lama. Berdasarkan percobaan yang
sudah pernah dilakukan, batas deteksi yang

menggunakan pengukuran blangko yang berkali-
kali ternyata lebih rendah daripada menggunakan
perhitungan simpangan baku taksiran dari masing-
masing kurva kalibrasinya. Dengan demikian
maka analisis boron clan kadmium di sekitar batas
deteksinya masih dapat dibenarkan.
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KESIMPULAN

1. Panjang gelombang boron clan kadmium yang
digunakan harns yang sensitif untuk
mendapatkan batas deteksi yang rendah, karena
analisis bahan bakar nuklir membutuhkan batas
deteksi yang rendah. Untuk analisis Cd
meskipun secara kimia analitik beberapa
panjang gelombang yang cukup sensitif, akan
tetapi panjang gelombang yang sensitif dengan
metoda ini hanyalah pacta panjang gelombang
228,8 nm clan untuk unsur boron pacta panjang
gelombang 249,77 nm.

2. Batas deteksi boron diliitung tanpa membeda

kaIU1ya dengan blangko, yaitu dengan memanfaat
kan keterpencaran kurva kalibrasinya, didapatkan
nilai batas deteksinya 0,19 ppm, sementara itu
batas deteksi untuk kadmium 0,35 ppm.

3. Lempeng film torax dapat digunakan sebagai
pengganti lempeng film SA 1 yang s1idah tidak
diproduksi lagi clan basil analisisnya pun tidak
kurang baik ketelitian maupun dalam kestabilan
analisis.

DAFTARPUSTAKA

2,

3,

4.

SIMBOLON.S ; Analisis Batas Deteksi Boron
dan Kadmium dalam Torium Oksida Secara
Spektrografi Emisi; Sedang dalam proses
pemeriksaan Majalah Batan.

ERIC V AN VEEN et al; Anal.Chem 1992, 64,
P (1643 -1649)

MAJIDI.V et al; Anal Chern 1991,63, p
(1600.1602).

SLA VIN. M ; Emission Spectrochemical
Analysis

ROBERT E.KRIEGER Publishing Company
Hunting ton. New York 1978.

-Karena hanya dua unsur terse but saja yang
mempunyai tam pang lintang serapan neutron

yang sangat besar, sedangkan yang lain tidak,
.sehingga tidak perlu dianalisis.

-Campuran (U- Th)O2 ditetapkan terlebih dahulu,
sepanjang masuk ke dalam katagori U(IOO%-
80%) : Th (0% -20%)

Sunarjo

-Mengapa perbandingan uranium oksida dan
/orium oksida 90 % bqnding 10 %, bagimana
dengan perbandingan yang lainnya ?

S. Simbolon
-Perbandingan (U-Th) 90 % clan 10 % ditetapkan

terlebih dahulu sebagai matriksnya, sepanjang
masuk di dalam U(100o/~80%): Th (0% -20%).

Muzakky

-Apa bedanya metoda analisis anda dengan
metoda analisis VO] yang /erdahulu ? Seper/i
pengembannya, eksitasi dll. Belumkah baru
metoda anda ?

-Dengan cora apa anda menghitung limit detek
silbatas deteksi ? Kesalahanya berapa %.

-Kalau tidak salah feed (U- Th) oksida V dan Th
sudah cukup murni, apakah perlu analisis
takmurnian, mohon penjelasan ?

S.Simbolon

-Perbedaan yang paling jelas adalah matriksnya.
Eksperimen ini matriksnya (U- Th) oksida hasil
campuran secara fisis. Metoda ini tennasuk
barn, terutama dalam hal mencampur

matriksnya.

-Standar deviasi yang digunakan- berasal standar
deviasi estimasi daTi masing-masing kurva
kalibrasi, kemudian dikalikan tiga yang setara
dengan tingkat kepercayaan 95 %.

-Setelah ekstraksi U atau Th selalu dilakukanuji
terhadap B dan Cd, karena konsentrasi B clan
Cd yang diperbolehkan kecil sekali, disamping
itu ekstraksi dilakukan di dalam laboratorium
terbuka, maka konsentrasi B clan Cd barns

diuji.

TUlljUllg lndrati

-Apakaha harus dibuat kurva kalibrasi tersendiri
untuk masing-masing paduan V-Th yang
konsntrasinya berbeda dalam anal is is B dan Cd
? Karena kadang-kadang paduan V-Th sering
dibuat dari 0% -90 % (berat) uranium?

Tanya-Jawab.

lndra Suryawan

-Mengapa hanya boron dan kadmium 'saja yang
diana/isis. bagimana dengan pengotor yang
lainnya ?

-Campuran (U-Th)O] dipero/eh darimana ?

S. Simbolon
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S.Simb%l/

-Komposisi campuran an tara U- Th di dalam
cuplikan harus sarna dengan standar, oleh
karena itu sebelum dilakukan analisis B dan Cd
di dalam cuplikan, terlebih dahulu harus
diketahui komposisi U- Th-nya.

Dwi Retnani
-Bagaimana cara menentukan batas deteksi B

maupun Cd ?

S.Simbolon
-Batas Deteksi B dan Cd dicari dari standar

deviasi estirnasi (S,.jy), kernudian dikalikan 3,
yang setara dengan tingkat kepercayaan 95 %.
Datanya diambil daTi kurva kalibrasi masing-
masing unsur B clan Cd.

Imam Dahroni
-Mengapa unsur se/ain B dan Cd se/a/u dapat

diabaikan menurut ana/asis bapak ? Mohon
penje/asan batas analisis B dan Cd batas
minimum atau maksimum ?

S.Simbolon
-Selain un sur B clan Cd tidak dianalisis karena

tarnpang lintang serapan neutronnya kecil. Batas
deteksi anali;;is B dan Cd dicari dari standar
deviasi perkiraan yang diarnbil dan kurva
kalibrasi B dan Cd kernudian dikalikan 3,
sehingga besamya 3 S"y'

Damunir
-Pada transparansi yang saudara tampilkan. sdr

melakukan analisis untus takmurnian dengan
mengekstraksi campuran Th(NO.J4 dan
UO1(NO;J}o Apakah cora ini suI it sekali
dibandingkan dengan cora mencampurkan
ThO1-UO1 don keandalan hasilnya juga tinggi.
Mengapa tidak menggunakan pencampuran
langsung ?

S.Simbolon
-Campuran langsung sukar dilakukan karena kon

disi pH rnasing-rnasing sewaktu ekstraksi dan
stripping Th dan U berbeda satu sarna lain,
sehingga kondisi optimum sukar dicapai.
Sehingga lebih baik menggunakan carnpuran
langsung atau campuran kering.
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