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ABSTRAK
ANALISIS URANIUM SECARA RADIOMETRI GUNA KLARIFIKASI AKUNTANSI BAHAN NUKLIR. Uranium
digunakan dalam kegiatan pengembangan bahan bakar nuklir. Penggunaan bahan
tersebut terkena peraturan safeguard yaitu diberlakukannya akuntansi bahan nuklir.
Sehubungan dengan hal terse but, maka aliran bahan nuklir yang digunakan dalam
proses pengembangan perlu diklarifikasi keberadaannya. Dalam rangka klarifikasi ini
dilakukan analisis uranium baik dalam bahan dasar, produk pengembangan proses
maupun limbah yang dihasilkan. Berdasarkan sifat radionuklida uranium yang meluruh
dengan memancarkan radiasi alpha dan gamma, uranium dapat dianalisis dengan
metode radiometri. Analisis uranium menggunakan metode radiometri akan
memberikan informasi ten tang total kandungan dan komposisi isotopic uranium dalam
bahan nuklir.

ABSTRACT
URANIUM ANALYSIS BY RADIOMETRY FOR CLARIFICATION OF NUCLEAR MATERIAL ACCOUNTANCY.
The uranium was used in the activity of the development of nuclear fuel. Using of the
fissile material incurred by regulation of safeguard that is implemented by accounting of
nuclear material. Referring to this mentioned, so the stream of the nuclear material used
in the development require to be clarified its existence. In order to this clarification has
been done by analysis of uranium in elementary material, product of development
process and also the waste yielded. Pursuant to nature of radionuclide of uranium which
decays by transmitted alpha and gamma radiation, the uranium can be analyzed by
radiometry method. The uranium analysis use radiometry methods shall give information
of total content and isotopic abundance of nuclear material.

Bahan dapat belah yang terkena
peraturan tersebut antara lain U-235
dan Pu-239. Uranium terdiri dari bebe-
rapa isotop, yaitu U-234, U-235, U-236
dan U-238. Semua isotop uranium
terse but merupakan inti tidak stabil dan
mengalami peluruhan dengan meman-
carkan radiasi alpha. Isotop U-234 dan
U-235 disamping memancarkan radiasi
alpha juga memancarkan radiasi
gammal3]. Peluruhan U-235 dan U-238
ditunjukkan pad a Gambar 1. Di dalam
reactor, U-235 sebagai bahan bakar
akan mengalami pembelahan dan
menghasilkan beberapa jenis
radionuklida yang sebagian besar
memancarkan radiasi gamma, di-
sam ping itu dalam bahan bakar pasca
irradiasi mengandung hasil pembiakan
dari U-238, sisa U-235 dan radioisotop
uranium lainnva.

PENDAHULUAN
Dalam kegiatan pengembangan

bahan bakar nuklir yang selalu
berkaitan dengan bahan dapat belah,
yang dimulai dari pengembangan proses
pembuatan bahan bakar nuklir,
penggunaan bahan bakar dalam reaktor
hingga pengujian pasca iradiasi.
Adapun bahan dapat belah terse but
sejak pengolahan dari bahan mineral,
penyimpanan maupun penggunaan
bahan nuklir dalam pe-ngembangan
bahan bakar, baik dalam proses
pembuatan bahan bakar maupun
pengujiannya perlu dilakukan peng-
hitungan atau akuntansi bahan
nuklir[l,21. Dalam melakukan akuntansi
terse but dilakukan dengan cara peng-
hitungan, penimbangan maupun dengan
pengukuran.
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Gambar lb. Proses Peluruhan 238U

Guna mendukung kegiatan akuntansi
bahan nuklir analisis uranium dapat
dilakukan dengan beberapa cara,
diantaranya dengan cara kimia maupun
dengan cara analisis tidak merusak[4J.
Berdasarkan sifat peluruhan uranium di
atas, analisis bahan nuklir uranium dan
plutonium dapat dilakukan dengan
radiometri, yaitu dengan mengukur
radioaktivitas isotop uranium atau
melalui pengukuran radioaktivitas anak
luruh atau hasil belah uranium-235.
Pengukuran ini dilakukan dengan
mengukur radiasi gamma atau radiasi
alpha dari isotop uranium atau
mengukur radiasi gamma radionuklida
yang bersangkutan dengan uranium.

Penghitungan dalam pengukuran
kuantitatif uranium menggunakan
metode ini ditentukan dengan mengukur
intensitas radiasi pada energi yang
bersangkutan, yang dinyatakan dalam
net area per waktu pencacahan. Bila net
area per waktu pencacahan sampel
dinyatakan sebagai cacah per detik
(CpS)sampel dan standar mengandung
isotop uranium beraktivitas Ast adalah
(Cps)st, maka untuk menghitung
kandungan uranium dalam sampel

didasarkan pacta penggunaan rumus di
bawah ini :

(CQS}l
EXYi

A=

,..(1)

E = Efisiensi pengukuran
Yi = Prosentasi radioaktivitas pacta energi

pengukuran

Bila pengukuran standar dan
cu plikan dilakukan pacta energi radiasi
alpha yang sarna rnaka penentuan
terse but dapat dilakukan dengan
rnenggunakan persarnaan relatif :

CPS)samD~1 = Asamp~l

(CpS)st Ast

atau

Asampel .(CPS)samEel X Ast

[Cps)st

Berdasarkan persamaan di atas
dapat diturunkan menjadi persamaan
perbandingan isotop uranium-235
terhadap isotop uranium-238, sehingga
persamaan tersebut menjadi:

{(CpS)U-235/U23S}sampel
(3)X {(N)U-235/U-238}st{(N)U-235/U23S}sampel =

{(CpS)U-235/U23S}st

(N)U-235/U-238 = Perbandingan atom uranium-235/uranium-238

Sedangkan prosentase isotop uranium dalam uranium-235 dalam sampel adalah:

32



235U
% 235U = X 100%

(4)
234lJ + 235lJ + 236lJ + 238lJ

Vi = (N)u-i / 6,02.1023 X = (CpsJi/(E X Yi X Aj / 6,02
1023)

dalam bahan yang dian~lisis dibutuhkan
suatu sampel mendekati keadaan
lapisan tunggal. Hal ini diperlukan
untuk memperkecil serapan radiasi
alpha oleh matriks sampel, sehingga
radiasi yang terdeteksi mencerminkan
radiasi alpha dari sampel tersebut.

Energi radiasi alpha maksimum
dari isotop uranium ditunjukkan dalam
Tabel 1. Berdasarkan energi radiasi
tersebut digunakan untuk analisis
isotop uranium dalam sampel.

ANALISIS URANIUM SECARA
RADIMETRI ALPHA

Sifat daTi radiasi alpha yaitu
mempunyai tenaga besar dan berdaya
tembus rendah (radiasi alpha bertenaga
4 MeV menghasilkan 130.000 pasangan
ion dalam udara sebelum berhenti, hal
ini ekivalen dengan jarak tembus 0,05
mm dalam aluminium). Sehubungan
dengan sifat tersebut, agar hasil analisis
uranium menggunakan metode ini
mendekati nilai kandungan sebenarnya

Tabel 1 Energi Radiasi Alpha dan Aktivitas Jenis Isotop Uranium

uranium-235 dalam sam pel. Hubungan
ini mempunyai koefisien arab sebagai
nitro 1/ (E x Yi). Keadaan ini
menunjukkan bahwa radiasi yang
terukur mencerminkan kandungan
uranium yang acta dalam sam pel
(Gambar 3) dan pacta hasil pengendapan
dengan cara elektrodeposisi terse but
belum tampak adanya serapan radiasi
alpha oleh sam pel yang terendapkan.
Hal ini sesuai dengan persamaan (1) di
atas.

Hasil pengukuran cacah radiasi
alpha menggunakan pencacah salur
ganda (MCA) dengan detektor
semikonduktor sawar muka daTi
beberapa radio-aktivitas standar SRM U-
993 yang dipersiapkan dengan cara
elektrodeposisi dalam media amonium
klorida jenuh pacta pelat kuningan
dilapis krom[SI, ditunjukkan pad a
spektrum Gambar 2. Hasil pencacahan
berbagai kandungan uranium dalam
larutan tersebut menunjukkan suatu
hubungan linear dengan aktivitas
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Gambar 2. Hubungan antara Aktivitas Uranium dalam Standar U SRM-U993

Adapun spektrum uranium alam
yang diperoleh dari analisis seperti pacta
analisis uranium standar di atas,
ditunjukkan dalam Gambar 3(51, Hasil
analisis komposisi isotopik uranium

alarn menggunakan cara ini dengan
pembanding standar di atas menunjuk-
kan nilai yang mendekati harga
komposisi isotopik di dalam tabel
nuklida (Tabel 2)

Pengukuran komposisi isotopik
uranium dalam limbah uranium yang
disementasi mempunyai matriks SiO2
dan A1203. Matriks terse but akan
menyerap radiasi alpha dari isotop
uranium di dalamnya. Hal ini
menyebabkan terjadinya pemindahan
energi dari radiasi alpha ke matriks
tersebut. Adanya pemindahan terse but
maka energi alpha yang terdeteksi tidak
menunjukkan energi radiasi isotop yang
acta dalam cuplikan. Keadaan ini
ditunjukkan dalam Gambar 4a. Bila
sampel tersebut disiapkan melalui
pemisahan uranium dari matriksnya
menggunakan cara ekstraksi dalam
media asam nitrat- TBP dan kerosen,
uranium yang berada dalam rase organik

diambil melalui elektrodeposisi dalam
media amonium klorida jenuh,
peinisahan tersebut menyebabkan
pengaruh efek matrik semen pacta
analisis. Puncak-puncak spektrum
radiasi alpha yang diperoleh
menggambarkan isotop uranium dalam
limbah seperti yang ditunjukkan dalam
Gambar 4b[6J. Berdasarkan pengukuran
yang dengan didahului pemisahan ini,
kandungan dalam sam pel dan komposisi
isotopik uranium dapat ditentukan
menggunakan Persamaan 1 dan
Persamaan 3 di atas.

2
1,8
1,6
1,4
1,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2
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Gambar 4a: Gambar 4b Spektrum Alpha dari
Limbah Uranium yang
Disementasi melalui
Pemisahan Matriks Semen

PENENTUAN URANIUM DENGAN
METODE RADIOMETRI GAMMA

Seperti yang telah dikemukakan
pacta pendahuluan bahwa U-235 dalam
peluruhannya memancarkan radiasi
alpha dan radiasi gamma, sedangkan
uranium-238 meluruh dengan meman-
carkan radiasi alpha, akan tetapi anak
luruhnya yaitu thorium-234 disamping
memancarkan radiasi beta juga me-
mancarkan radiasi gamma.

Berdasarkan peluruhan isotop
uranium terse but maka analisis uraium
dapat dilakukan melalui pecacahan
radiasi pacta energi 186 keY yang meng-
identifikasi adanya radionuklida U-235
dan energi 92 keY untuk dasar analisis
uranium 238. Adapun spektrum
pencacahan gamma uranium meng-
gunakan detektor Ge(Li) dan penganalisa
salur ganda (MCA) ditunjukkan dalam
Gambar 5.
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Gambar 5. Spektrum Gamma dan U30S
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1kadungan uranium dalam sampel (g)

Gambar 6a. Hubungan antara Laju
Cacah terhadap Berat
Uranium

Gambar 6b. Perbandingan an tara Kandungan
Uranium Hasil Pengukuran
terhadap Kandungan dalam
Sampel

kandungan uranium relatif mendekati
nilai kandungan uranium dalam sam pel
dengan penyimpangan relatif sekitar 4%,
keadaan terse but ditunjukkan dalam
Gambar 6b. Adapun kestabilan analisis
komposi~i isotopik uranium (angka
banding 235U/238U) dengan radiometri
gamma ditunjukkan dalam Gambar 7a
dan Gambar 7b. Keadaan tersebut
menggambarkan bahwa efek matriks
kurang berpengaruh pacta analisis
perbandingan U-235/U-238. Adapun
hasil pengukuran komposisi isotopik
uranium ini ditunjukkan dalam Tabel 2.

Radiasi gamma yang dipancar-
kan oleh uranium-235 maupun radiasi
dari thorium-234 (anak luruh uranium
238) dapat menembus hingga ketebalan
sam pel 5 mm (berat sam pel lOOg) atau
dapat dikatakan bahwa hingga ke-
tebalan sampel tersebut belum terjadi
penyerapan radiasi oleh matriks
sampel[7). Hal ini ditunjukkan dengan
hubungan an tara laju cacah radiasi
dengan berat sampel menunjukkan
hubungan linier.

Oleh sebab itu analisis uranium
menggunakan metode ini dengan
standar U-OO5-A, memberikan hasil
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Gambar 7a. Pengaruh Konsentrasi Uranium
pada Perbandingan Cacah Radiasi Gamma
235U terhadap 238U

Gambar 7b. Pengaruh Berat pada Perban.
dingan Cacah Radiasi Gamma 235U
terhadap 238U
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pengukuran dan penimbangan) dan
memberikan basil yang tepat.

Sedangkan dalam bahan bakar
pasca irradiasi kandungan maupun
komposisi uranium dalam bahan bakar
pasca iradiasi cukup bervariasi, hal ini
tergantung dari energi yang dihasilkan,
yang tergantung pada fluks dan waktu
irradiasi yang dilakukan. Oleh sebab
itu guna klarifikasi bahan nuklir dalam
bahan baker pasca irradiasi dibutuhkan
suatu analisis kandungan uranium
maupun komposisi uranium dari bahan
baker pasca iradiasi tersebut, hila
memungkinkan dapat juga menganalisis
plutonium-239. Analisis tersebut dapat
dilakukan dengan menggunakan metode
radiometri alpha. Analisis terse but
dilakukan dengan memisahkan uranium
dari basil belah uranium-235. Bila
pemisahan dilakukan menggunakan
menggunakan cara ekstraksi pelarut
degan sistem asam nitrat- TBP-kerosen,
dalam rase organik akan mengandung
uranium dan basil biak plutonium.

Analisis sisa uranium-235 dalam
bahan bakar pasca iradiasi tersebut
dapat pula dilakukan berdasrkan
analisis derajat bakar (bum-up) bahan
bakar tersebut, analisis ini dilakukan
berdasarkan pengukuran basil belah
uranium-235 menggunakan spektro-
metri gamma!8). Hasil analisis terse but
hanya memberikan informasi tentang
sisa uranium-235 dalam bahan bakar
yang dianalisis.

PENGGUNAAN ANALISIS
RADIOMETRI URANIUM DALAM
KLARIFIKASI AKUNT ANSI BAHAN
NUKLIR PADA PENGEMBANGAN
BAHAN BAKAR NUKLIR

Pelaksanaan akuntansi bahan
nuklir dalam kegiatan pengembangan
bahan bakar nuklir mencakup proses
pengubahan yellow cake ke uranium
oksida, proses peletisasi dan perakitan,
kemudian diikuti pengujian pasca
iradiasi elemen bakar.

Di dalam kegiatan pengembang-
an bahan bakar hingga peletisasi
dilakukan analisis uranium baik
komposisi isOtopik uranium maupun
kandungan uranium dalam basil proses,
masuk dalam limbah dan YaP;:; hilang
dalam proses (Material Un-accounted
Fo7j, hill ini dibutuhkan untuk meng-
klarifikasi uranium yang digunakan.

Analisis uranium menggunakan
metode radiometri alpha dapat
memberikan data komposisi isotopik
secara menyeluruh, maka klarifIkasi
bahan awal akan lebih tepat hila
dilakukan menggunakan metode
tersebut sedangkan pada menggunakan
metode radiometri gamma yang hanya
dapat memberikan data angka b!illding
235U/238U. Bila kegiatan pengembangan
bahan bakar dilakukan dengan meng-
gunakan bahan uranium yang mem-
punyai komposisi isitopik uranium
sarna, maka pemantauan yang
dilakukan dalam proses pengembangan
(pemumian hingga peletisasi) hanyalah
kandungan uranium dalam hasil
pengembangan dan limbah proses
pengembangan terse but. Seandainya
pengembangan terse but menggunakan
bahan uranium dengan komposisi
isotopik yang tidak sarna, maka dalam
melaksanakan klarifIkasi perlu juga
memperhitungkan komposisi isotopik
uranium atau angka banding uranium
dari hasil pengembangan maupun dalam
limbah yang dihasilkan, karena
peggunaan uraium yang berbeda
komposisi isotopiknya memungkinkan
untuk teIjadinya penrubahan komposisi
pada kedua hasil tersebut. Dalam hill
klarifIkasi uranium pada produk
pengembangan, maupun limbah akan
lebih cepat dengan menggunakan
metode radiometri gamma, karena
metode ini dilakukan dengan penyiapan
sarnpel yang sederhana (kalibrasi

KESIMPULAN
Dari keadaan di atas menunjuk-

kan bahwa analisis uranium mengguna-
kan metode radiometri dapat memberi-
kan informasi tentang kandungan
maupun komposisi isoto pis uranium.
Hasil analisis tersebutdapat dilakukan
dengan cara cepat dan memberikan
hasil yang cukup handal guna klarifikasi
bahan nuklir. Untuk radiometri gamma
dapat dilakukan secara langsung (tidak
merusak) , maka tidak akan menimbul-
kan limbah dalam penganalisaannya.
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DISKUSI

~ Mukhlis, BSc
1. Mana yang lebih akurat analisis U dengan radiometri dibandingkan dengan secara

kimia?
2. Mengukur Uranium dengan radiometri, apakah bisa sekalian ditentukan masing-

musing unsure radioaktif seperti analisis secara kimiawi?

Yusuf Nampira
1. Analisis U menggunakan cara kimia hanya dapat memberikan inforrnasi

kandungan uaranium dalarn sarnpel, sedangkan inforrnasi guna klarifikasi
akuntansi bahan nuklir tidak hanya inforrnasi kandungan uranium tetapi juga
komposisi isotopic uranium dalarn sarnpel, inforrnasi tersebut dapat diperoleh
dengan metode radiometri. Akurasi pengukuran analisis kandungan U dengan
cara radiometri relative lebih rendah dari analisis cara kimia, akurasi pengukuran
dengan radiometri sekitar 96%.

2. Dengan menggunakan multichanel analyzer (MCA) radionuklida yang mempunyai
radiasi dengan energi yang berbeda dapat dideteksi keberadaan masing-masing
radionuklida yang ada dalarn sarnpel dan diukur radioaktifitasnya.


