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APLIKASI TEKNIK GAMMA DAN SINAR-X (GXW) P ADA PENGUKURAN
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ABSTRAK
APLIKASI TEKNIK GAMMA DAN SINAR-X (GXW) PADA PENGUKURAN URANIUM DAN PLUTONIUM.
Metode GXW merepresentasikan generalisasi standar pengukuran isotop Pu ataupun U.
Dengan menggunakan detektor resolusi tinggi ataupun menengah (HPGe atau CdZnTe),
teknik ini dapat mengeksploitasi informasi spektroskopik secara penuh yang terkandung
pada spektrum gamma dari sampel clan menentukan fraksi massa bahan nuklir. Metode
ini memungkinkan penggunaan berbagai teknik analisa spektrometrik gamma, seperti
metode enrichment meter (metode IAMF), absorpsimetri diferensial gamma pasif (PDGA),
clan analisa fluoresensi sinar-X pasif (PXRF), baik secara individual ataupun kombinasi
dalam penentuan fraksi massa elemen, dari spektrum gamma tunggal. Pendekatan
teknik GXW ini dapat digunakan pada sampel bahan nuklir padat ataupun cair.
Kalibrasi ataupun normalisasi dilakukan paling sedikit dengan satu sampel referensi
dalam menentukan fraksi massa. Pengukuran fraksi massa bahan nuklir bersama-sama
dengan nilai bobot yang didapatkan dari bobot sampel bersih, dapat menentukan
kandungan total bahan nuklir tersebut.

ABSTRACT
APPLICATION OF GAMMA AND X-RAY TECHNIQUE (GXW) FOR URANIUM AND PLUTONIUM
MEASUREMENT. The GXW method represents a generalization of the standard isotope
measurement by special high resolution detector in that it exploits the full spectroscopic
information contained in gamma spectrum from sample to achieve also a determination
of sample mass fraction in the assay material. The method makes use of several gamma
spectrometric analysis techniques as enrichment type measurements (IAMF) , passive
differential gamma absorptiometry (PDGA) and passive x-ray fluorescence analysis
(PXRF), either individually or in combination, for determination of the element mass
fraction from a single gamma spektrum. The approach works in principle for any kind
sampel, liquid and solid, provided the recommended geometry set up. A calibration or
normalization with at least one reference sample is normally required for the mass
fraction measurement. The measured sampel mass fraction together with the knowledge
of the net sampel weight obtained from a weighing yield the total amount of sample.

metri diferensial gamma (PDGA), clan
teknik fluoresensi sinar-X pasif (PXRF)
dalam menentukan fraksi massa,
komposisi isotop clan kandungan isotop.
Los Alamos National Laboratory dengan
menggunakan metode yang sejenis dapat
menentukan kuantintas total isotop, clan
dengan sumber gamma eksternal dapat
ditentukan tingkat atenuasi gamma
pada sampel. Metode GXW ini sudah
digunakan pada plant percobaan untuk
pengukuran sampel cair Pu clan U
dengan tingkat keakurasian pada
jangkauan 0.2%. Metode ini tidak
memerlukan sumber gamma eksternal
clan dapat digunakan pada sam pel
ukuran besar. Metode GXW yang
dikombinasikan dengan tiga metode

PENDAHULUAN
Salah satu teknik baru NDA yang

disebut teknik GXW adalah merupakan
metode yang secara simultan dapat
menentukan konsentrasi elemen dan
komposisi isotop, baik sampel dalam
bentuk padat maupun cair. Sampel
dapat berupa uranium ataupun
plutonium. Detektor yang digunakan
adalah detektor resolusi tinggi ataupun
menengah (HPGe ataupun CdZnTe). Jika
pengukurannya digabung dengan
pembobotan sampel, maka metode ini
dapat menentukan kandungan total U
ataupun Pu dari sampel. Secara
simultan metode GXW ini menggunakan
berbagai teknik yaitu teknik enrichment
meter (metode IAMF) , teknik absorpsi-
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lainnya dalam penentuan fraksi massa
akan menjadi handal clan akurat dalam
pengukurannya. Kelebihan lain dari
metode ini ialah spektrum dari gamma
clan sinar-X bersifat unik clan dapat
digunakan pada aplikasi safeguards
IAEA.

mengurangi intensitas pada gamma
energi 148.6 KeV sebanyak 60%.
Walaupun begitu, dengan adanya
kompensasi rasio intensitas gamma
208/149KeV akan menaikkan intensitas
0.15% pada massa dengan ketebalan 1
gram/cm2 clan 0.24% untuk ketebalan 2
gram/ cm2 .Untuk bahan nuklir yang
mengandung 5% Cd(Z=47) maka hasil
koreksinya 0,43% clan 0,69%.

Momen positif pada kelemahan
metode ini:

Biasanya pada tinjauan safeguards
bahan nuklir, menganggap bahwa
impuritas tidak banyak berpengaruh
pada pengukuran rasio. Karena fraksi
massa yang diukur dengan berbagai
kondisi daTi kehadiran elemen berat
tertentu, maka kehadiran elemen
terse but dapat terdeteksi. Dan juga jika
fraksi massa elemen be rat ada dengan
signifikan, maka akan terdeteksi dengan
fluoresensi sinar-X. Bias yang terjadi
akibat keberadaan elemen lain, dalam
satu hal akan mengurangi intensitas
gamma tertentu, tetapi akan menaikkan
rasio intensitas gamma energi tinggi
terhadap rendah.

TEORI

Pengukuran dan hasil analisa
secara praktis dapat segera diketahui
dan dapat diulangi sesuai kebutuhan.
Metode ini mempunyai potensi dalam
kepresisian dan keakuratan yang tinggi.
Hal ini disebabkan semua parameter
yang didapatkan seperti spektrum
gamma dan sinar-X diperhitungkan
dalam penentuan fraksi massa. Dan
waktu yang dibutupkan untuk peng-
ukuran adalah sangat singkat.
Pengukuran pada metode ini meng-
gunakan kalibrasi intrinsik, tetapi dapat
juga dengan menentukan parameter
kalibrasi tunggal, dengan menggunakan
sample standar, sehingga dapat dilaku-
kan pengukuran yang presisi.

Energi gamma yang digunakan
pada metode ini meliputi energi
menengah dan tinggi, sehingga
representasi sampel secara keseluruhan
terpenuhi. Perangkat keras dan lunak
pada metode ini, dapat menggunakan
perangkat yang tersedia dipasar. Metode
ini dapat digunakan pada sampel mulai
dari ukuran kecil sampai sampel yang
besar, termasuk limbah dan skrap.
Ketebalan dari kontainer sampel dapat
bervariasi. Metode ini dapat digunakan
pada bahan nuklir weapon grade atau
pada sampel yang dicurigai, dan
memerlukan waktu yang singkat dalam
melatih operator pada pengukuran
metode ini.

Kekurangan dari metode ini, jika
dibandingkan dengan metode aktif
(menggunakan sumber luar):
Dengan menggunakan sumber radiasi
luar, maka waktu pengukuran dapat
dipersingkat. Hal ini hanya berlaku pada
pengukuran uranium. Pada kondisi
dimana sampel mempunyai ukuran yang
optimal, maka waktu pengukuran dapat
dijangkau secara optimal juga. Kedua
metode yaitu PXRF dan IAMF hanya
spesifik pada identifikasi elemen,
sedangkan pada metode PDGA, tidak
spesifik pada elemen tertentu, sehingga
dapat digunakan secara umum. Sebagai
contoh, dengan adanya komposisi Fe
(Z=26) sebanyak 10%, maka akan

Metode GXW merepresentasikan
generalisasi standar pengukuran isotop
plutonium clan uranium. Detektor yang
digunakan adalah detektor dengan
resolusi tinggi atau menengah (HPGe
atau CdZnTe). Pengukuran dilakukan
untuk mendapat-kan informasi
spektroskopik yang terkandung pada
spektrum gamma dari sampel, sehingga
dapat ditentukan fraksi massa bahan
nuklir (U atau Pu). Metode ini
memungkinkan digunakannya beberapa
teknik analisa spektrometrik gamma
seperti teknik enrichment meter (IAMF),
absorpsiometri gamma dferensial pasif
(PDGA), clan analisa florosensi sinar-X
pasif (PXRF), baik secara individual
ataupun ataupun kombinasi metode,
sehingga dapat ditentukan fraksi massa
elemen U clan Pu dalam spektrum
gamma tunggal. Sampel dapat tampil
dalam berbagai bentuk, baik padat,
ataupun cair.

Elemen kimia bahan nuklir (U,
Pu, Th), fraksi massa (MF), clan
konsentrasi (MF=WnejWnet) adalah
merupakan dasar parameter pada sistem
akutansi bahan nuklir. Dengan
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lain penggunaan spektrometri gamma
yang sarna dapat memberikan informasi
ten tang komposisi isotop pada sam pel
yang diukur. Maka kuantintas total dari
masing-masing isotop dapat ditentukan.
Sebagai contoh:
W(U-235) =W(net) * MF(U) *Ab(U-235) (2)

Pada kasus dimana ketebalan daTi
bahan nuklir tertentu, dianjurkan untuk
mengukur ketebalan melalui
pembobotan untuk menentukan fraksi
massa yang lebih akurat (MF) daTi Pu
dan atau U. Ketika fraksi massa dapat
ditentukan, kemudian pembobotan
digunakan untuk menentukan kuantitas
total daTi U dan atau Pu. Oleh karena itu
metode ini disebut metode pengukuran
GXW untuk Bahan nuklir. Metode PXRF
dan PDGA telah dijelaskan pada
referensi. Oleh karena itu dibawah ini
ditampilkan tinjauan daTi ketiga metode
terse but termasuk metode IAMF.

Pada metode PXRF kalibrasi
intrinsik dan rasio normalisasi daTi
intensitas sinar-X yang tereksitasi
(98.44keV untuk U, 99.53 keY untuk Pu)
terhadap intensitas ternormalisasi sinar
gamma digunakan untuk mengukur
fraksi massa daTi bahan nuklir.
Sedangkan pada metode PDGA rasio
intensitas daTi dua gamma pada isotop
yang sarna mempunyai tingkat
perbedaan yang signifikan dalam
koefisien atenuasi massa dapat
digunakan untuk mengukur elemen
fraksi massa bahan nuklir. Beberapa
rasio energi yang bisa digunakan pada
pengukuran sampel ialah 102.96 KeV
dan 59.54 KeV daTi Am-241 pada
pengukuran fraksi massa sampel cair
Pu. Sedangkan rasio 92.6 KeV dan 63.3
KeV untuk pengukuran fraksi massa
sampel cair U. Status kesetimbangan
antara U-238 dan Th-234 tidak terlalu
penting karena kedua energi gamma
tersebut berasal daTi isotop yang sarna
dan rasio kedua energi tersebut
digunakan untuk yang lain. Adalah lebih
mudah untuk mengukur rasio pada
energi yang ditambahkan dengan waktu
pengukuran yang singkat. Pada teknik
IAMF atau Teknik Enrichment Meter,
teknik ini adalah teknik tertua dalam
teknik safeguards bahan nuklir. Pada
beberapa kondisi, intensitas daTi energi
186 KeV dapat digunakan secara
langsung untuk menentukan tingkat
pengkayaan U-235. Teknik ini

mengetahui pembobotan W dan fraksi
massa (MF), maka dapat ditentukan
jumlah kandungan bahan nuklir.
W(nm)= W(net) * MF(nm) (1)

Walaupun begitu, sampai saat ini
belum ada perangkat berbasis teknik
NDA yang mampu mengukur secara
langsung elemen fraksi mass sa (MF)
bahan nuklir. Untuk mengatasi hal
tersebut diatas, dapat digunakan tiga
teknik pengukuran NDA untuk
pengukuran fraksi massa berbasis
pengukuran gamma dan sinar-X sebagai
berikut:
.Teknik Pasif Pengukuran Fluoresensi

Sinar-X yang berorientasi pada
penentuan komposisi kandungan
sampel ( PXRF);

.Teknik Pasif Pengukuran Gamma
Absorpsi Diferensial yang
berorientasi pada penentuan tingkat
absorpsi sampel tehadap gamma (
PDGA);

.Teknik Pengukuran Fraksi Massa
dan Kandungan Isotop yang
berorientasi pada pengukuran
kandungan isotop tertentu misal U235
pada energi gamma 186 KeV, dimana
laju cacahnya proporsional dengan
tingkat kandungan U235 tersebut
(IAMF ).

Tiga Fenomena fisik terse but di atas
diukur dengan menggunakan teknik
spektrometri gamma untuk menentukan
konsentrasi bahan nuklir:
.Penandaan dilakukan pada paparan

karakteristik energi gamma bahan
nuklir. Intensitas dari bahan nuklir
terse but berkaitan dengan fraksi
massa bahan nuklir (konsentrasi)
sampel.

.Penandaan pada karakteristik
paparan fluoresensi sinar-X bahan
nuklir berkaitan dengan eksitasi
elemen isotop bahan nuklir.
Atenuasi dari paparan gamma bahan

nuklir terhadap bahan nuklir itu sendiri
bekaitan dengan fraksi massa dari
uranium ataupun plutonium. Berbagai
energi gamma teratenuasi berbeda-beda
dan intensitas gamma yang terukur
pada permukaan bahan nuklir
membawa informasi fraksi massa dari
bahan nuklir. Adalah sangat penting
untuk ditekankan, bahwa ketiga metode
pengukuran tersebut dapat dilakukan
dengan menggunakan satu perangkat
pengukur gammajsinar-X. Dengan kata
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dikembangkan pertama kali oleh IAEA
clan Los Alamos National Laboratory.
Metode yang lebih barn adalah
merupakan generalisasi dari metode
yang lama pada be berapa arab dengan
kemungkinan untuk dapat menentukan
fraksi massa dari bahan nuklir (U clan
Pu). Ketika jarak bahan nuklir yang
diukur dengan detektor cukup signifikan
untuk mendapatkan intensitas gamma
yang akan ditentukan dengan
persamaan beriku t:
lIJ = KJ* MFI * AbJ * SFJ (Th, MFI) (3)

dimana:
KJ adalah parameter faktor kalibrasi,
termasuk beberapa parameter fisis clan
efisiensi pendeteksian gamma dari
sampel dengan energi EJ;
MF I adalah fraksi massa dari elemen U
clan Pu,
Abj adalah kandungan isotop dari U-
235, Pu-239 clan sebagainya; clan
SFJ (Th, MFI) adalah fungsi bentuk
bahan nuklir (ketebalan sampel
(gramjcm2)) clan atenuasi gamma pada
sampel bahan.
SFJ(MFI) = (l-EXP(-Th*~SJ))j~SJ (4)
~SJ = (~ UJ -~ MJ)*MF I +~ MJ (5)
dimana:
~SJ adalah koefisien atenuasi massa
sampel bahan nuklir (cm2j gram)
~UJ adalah koefisien atenuasimassa
Uranium (cm2jgram)
~MJ adalah koefisien atenuasi massa
matriks (semua kecuali U (cm2jgram))
Th adalah ketebalan bahan (gramjcm2)

pengukuran yang sarna. Karena U daD
Pu tertentu mempunyai beberapa
intensitas energi, maka fraksi massa
secara terpisah beberapa kali daD
kemudian dicari rata-ratanya secara
statistik. Pacta saat komposisi isotop
ditentukan dengan pengukuran yang
sarna, error (kesalahan) dalam
penentuan kandungan isotop harus
ditambahkan pacta kesalahan dari
penentuan fraksi massa. Cara terbaik
untuk mengatasai masalah ini adalah
dengan menggunakan rasio intensitas
dua energi dari isotop yang sarna dalam
menentukan fraksi massa, sebab
kandungan isotop tidak tercakup pacta
persamaan. Rasio intensitas dari dua
energi untuk isotop yang sarna dapat
dtentukan melalui persamaan berikut:
RJK (lJJ/IIK) =KJK*SFJK (Th,MFI ) (6)
dimana :
KJK adalah parameter kalibrasi yang
ditentukan oleh laju cacah paparan
gamma, daD rasio dari efisiensi detektor
untuk dua energi gamma,
SFJK (Th, MF I) adalah rasio faktor
sumber untuk dua energi gamma pacta
sampel dan sebagai fungsi dari
ketebalan sampel dan fraksi massa
bahan nuklir.
Dalam hat ini ketergantungan pacta
kandungan isotop dapat diabaikan sarna
sekali. Ketika ketebalan sam pel dapat
ditentukan melalui pembobotan ampel,
maka rasio akan sangat bergantung
pacta fraksi massa, sehingga
perhitungannya dapat dilakukan. Solusi
dari intensitas gamma dapat digunakan
untuk mengukur fraksi massa secara
presisi.

Seperti dapat kita lihat pada
persamaan 3, igtensitas sangat
tergantung tidak gala pada kandungan
isotop, tetapi juga fraksi massa bahan
nuklir. Variabel yang menentukan
sangat kompleks, seperti terlihat pada
persamaan 5 clan 6. Dari persamaan
tersebut menunjukkan bahwa intensitas
gamma sangat bergantung pada
ketebalan sampel. Persamaan tersebut
(5 clan 6) dapat digunakan untuk
menentukan fraksi massa pada
ketebalan tertentu sampel. Jika pada
sampel tersebut hanya ada satu
intensitas energi, maka penghitungan
fraksi massa dapat langsung dilakukan.
Walaupun begitu jika ada dua atau lebih
intensitas energi, maka tetap dapat
dilakukan pengukuran fraksi massa dan
masing-masing elemen clan kandungan
isotop dapat ditentukan dengan

APLIKASI METODE GXW
Beberapa aplikasi yang dapat

menggunakan metode GXW, sebagai
berikut:
Limbah padat Pu tidak homogen
dalam drum 30 liter

Rasio intensitas gamma 414KeV
terhadap 129KeV pada Pu-239 dapat
digunakan untuk menentukan tingkat
atenuasi gamma 414KeV pada
pengukuran sampel. Intensitas gamma
414 KeV dapat digunakan untuk
menentukan kuantitas Pu-239 pada
kontainer. Hasil pengukurannya
kemudian dibandingkan dengan analisa
destruktif. Pada referensi ditampilkan
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perbandingan hasil pengukuran antara
teknik NDA dan DA.

Sampel dapat mencakup jangkauan
(2-200) gram/liter.

Dalam hal ini fraksi massa Pu dan
kuantitas Pu dari sampel (30-200)

gram/liter dapat dicapai dengan tingkat
kesalahan 0.2%. Ketika fraksi massa Pu
dapat ditentukan melalui intensitas
gamma dari isotop Pu-238, Pu-239, Pu-
241 maupun Am-241, dan Pu-240 dapat
ditentukan secara akurat dengan tingkat
kesalahan kurang dari satu persen.
Ketelitian pada pengukuran fraksi
massa Pu pada konsentrasi kurang dari
30gram/liter akan menjadi rendah. Pada
saat ini IAEA sedang mengembangkan
metode pengukuran Pu cair yang Ie bih
handal dan akurat. Untuk kalibrasi
dapat dilakukan dengan menggunakan
satu sam pel referensi, sedangkan
penggunaan sumber normalisasi hanya
digunakan untuk proses rekalibrasi.

Kontainer besar dengan kandungan
bahan MOX

Distribusi isotop, rasio elemen,
dan elemen fraksi massa dapat
ditentukan dengan pengukuran
kandungan isotop, dan PDGA. Hasil
pengukuran rasio U terhadap Pu hanya
berbeda 1 % dengan hasil analisa
destruktif. Penggunaan perangkat lunak
MGA untuk pengolahan hasil
pengukuran memberikan perbedaan
hasil dengan analisa destruktif pada
jangkauan (5 to 11) %. Pengukuran yang
dilakukan inspektur safeguards
memberi-kan hasil yang berbeda secara
signifikan antara rasio MGAU /Pu dan
data pengukuran operator. Hal ini
disebabkan bahwa radiasi fluoresensi U
dengan kandungan MOX berbeda antara
intensitas sinar-X dari U dan intensitas
sinar-X dari U yang berkaitan dengan
peluruhan isotop Pu. Pada saat rasio
U / Pu rendah maka kesalahan yang
terjadi menjadi signifikan.

Konsentrasi Rendah Pu Cair dan
Limbah MOX

Pu cair konsentrasi rendah dan
limbah MaX pacta botol plastik satu
liter, telah dapat diukur dengan metode
tertentu. Karena Pu dan fraksi massa U
pacta kuantitas rendah (0.5-1) mg/g,
maka analisa presisi dengan metode
PXRF dan PDGA tidak dapat dilakukan.
Metode yang cocok pacta kasus ini
adalah IAMF, sehingga dapat ditentukan
kuantitas Pu dan fraksi massa U.
Beberapa energi isotop Pu (129KeV,
375KeV dan 414KeV untuk Pu-239 clan
149KeV, clan 208KeV untuk Pu-241/U-
237 maupun 59.54KeV untuk Am-241)
dapat digunakan untuk menentukan
fraksi massa dengan ketelitian 1-1.5%.

Pelet campuran Pu-Ga bahan nuklir Pu
untuk grade p~rsenjataan

Sekitar 60 gram pellet campuran
Pu-Ga dari bahan Pu dengan grade
persenjataan dengan kandungan 1-2%
Ga dengan selubung stainless steel
sudah dapat dilakukan pengukurannya.
Komposisi isotop, fraksi massa Pu,
ketebalan sampel, ketebalan selubung
bahan, kuantitas total Pu kesemuanya
dapat ditentukan dengan presisi melalui
berbagai pengukuran yang independen.
Hal ini adalah merupakan kasus yang
jarang, dimana biasanya data isotop
akan memberikan hasil yang bias pacta
perhitungan parameter yang lain.
Sampel-sampel tertentu acta yang cocok
dengan kondisi metode ini.

Berbagai Jenis Bahan Nuklir Uranium
Berbagai jenis bahan nuklir

uranium telah diujikan pada metode
PXRF dengan hasil yang memuaskan.
Pada saat ini hanya metode PXRF yang
telah digunakan dan dikembangkan
pada bahan nuklir U, dimana efek dari
bentuk bahan nuklir tidak penting atau
berpengaruh. Oalam hat untuk
menjangkau berbagai kemungkinan nilai
fraksi massa, maka penggunaan dua
standards, sudah mencukupinya. Saat
ini berbagai sampel telah diukur dalam
rangka melakukan kemungkinan
pengujian pengukuran untuk kalibrasi,
hanya dengan standar primer. Hasil
referensi menunjukkan pengukuran

Berbagai jenis sampel Pu cair
.Digunakan untuk keperluan

pengukuran inspeksi rutin spektrum
isotop Pu,

.Dapat digunakan melalui spektrum
gamma dari sampel Pu cair pada
fasilitas pemrosesan limbah bahan
nuklir.

.Sampel cair Pu dapat disiapkan pada
laboratorium destruktif analitis.
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kuantitatif yang akurat dapat dilakukan
pada berbagai jenis bahan nuklir
uranium.

186 KeV, clan dikoreksi oleh nitro
atenuasi gamma pada sampel berbasis
pengukuran fraksi massa uranium.
Ketelitian pengukuran sangat
bergantung pada waktu pengukuran clan
didapatkan basil dengan tingkat
kesalahan 0.4% untuk waktu
pengukuran satu jam pada sampel
dengan tingkat pengkayaan 4% clan paa
fraksi massa uranium 300gram/liter.
Saat ini metode ini sudah dapat
digunakan pada kegiatan safeguards
IAEA.

Skrap Uranium Tidak Homogen pada
Drum 20 Liter

Spektrometer sintilasi gamma
dapat digunakan dalam melakukan
inspeksi pengukuran pada skrap
uranium dalam drum clan tidak
homogen. Penggunaan dilakukan secara
simultan pada energi gamma 1001 KeV
untuk U-238/Pa-234, clan 186KeV pada
U-235 clan bobot bersih dari sampel
yang diukur clan pendekatan iterasi
dalam menentukan fraksi massa dari U-
235, maupun kandungan clan kuantitas
U-235. Gamma 1001 KeV dapat
digunakan untuk menentukan fraksi
massa uranium. Sedangkan gamma
energi 185.7 keY pada U-235 dapat
digunakan untuk menentukan
kandungan U-235. Bobot bersih clan
ukuran tampang lintang kontainer dapat
digunakan untuk menentukan rapat
ketebalan sampel (gram/ cm2) clan
kuantitas total dari uranium clan U-235.
Perkiraan clan eksperimen tambahan
menunjukkan bahwa derajat kesalahan
pada pengukuran terse but berkisar5%.
Karena tingginya tingkat penetrasi pada
energi gamma 1001 KeV pada sampel
tidak homogen, maka basil perhitungan
fraksi massa uranium relatif lebih
presisi. Prosedur clan program ini dapat
digunakan pada beberapa fasilitas lain.
Perkembangan terakhir menunjukkan
adanya perbaikan pada sistem
pengukuran ini.

Sam pel Cair Uranium Skala Besar
Sampel cair uranium skala besar

(Sliter) adalah bagian yang signifikan
dari verifikasi safeguards IAEA. Tanpa
dilakukannya pengukuran fraksi massa
uranium, maka tidak mungkin dapat
ditentukan kuantitas dari uranium
maupun U-235. Metode GXW adalah
sangat cocok untuk masalah ini. Baik
fraksi massa uranium maupun
kandungan U-235 telah dapat diukur
pada berbagai inspeksi safeguards IAEA.
Hasil pengukuran yang telah dilakukan
oleh operator terhadap kandungan U-
235 (pada tingkat pengkayaan 90%)
lebih presisi dibandingkan dengan basil
analisa MGAU pada spektrum
pengukuran. Kesulitan yang dihadapi
ialah ketidak-homogenan dari sampel.
Pengambilan sampel pada ukuran yang
lebih kecil dapat memecahkan masalah
ini. Walaupun begitu penggunaan
metode GXW dapat memecahkan
permasalahan penyampling-an, yaitu
dengan tidak melakukan
penyamplingan, tetapi melalui
pengukuran langsung.

Batang Bahan Bakar Nuklir Uranium
Telah dapat diukur batang bahan

bakar uranium pada berbagai fraksi
massa uranium clan nilai kandungan
uranium dengan metode GXW. Dengan
mengkombinasikan perhitungan
numerik clan metode GXW dapat
ditentukan tidak saja fraksi massa
uranium clan kandungan U-235 pada
batang bahan bakar nuklir, tetapi juga
dapat ditentukan kuantitas uranium
clan U-235 tanpa perlu mengetahui
bobot bersih uranium pada campuran
batang bahan bakar nuklir. Sampai saat
ini, pengkombinasian langkah-langkah
pengukuran dengan perhitungan

Sam pel Kecil Cair Uranium
Sistem spektrometri gamma

Ge(Li) resolusi tinggi dapat digunakan
untuk kondisi ini. Berbagai jenis sampel
uranium (U-235 dengan tingkat
pengkayaan 0.3% sampai dengan 90%
dan konsentrasi antara 10 gram/liter
sampai 300 gram/liter) telah dilakukan
pengukuran dengan metode ini. Fraksi
massa uranium ditentukan melalui
penentuan rasio intensitas energi 98.4
KeV dari flueresensi sinar-X terhadap
gamma energi 186 KeV. Persamaan
polinomial tingkat tiga diperluan untuk
menjelaskan ketergantungan
keseluruhan elemen dalam penentuan
fraksi massa. Kandungan isotop U-235
dapat ditentukan melalui energi gamma
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numerik belum dapat secara maksimal
membantu keperluan pengukuran
safeguards. Dalam hat ini lebih
ditekankan pada penggunaan metode
GXW untuk menentukan fraksi massa
melalui tingakat atenuasi energi gamma
186KeV dan koreksi penentuan
kuantitas uranium dan U-235 pada
berbagai jenis batang bahan bakar
nuklir.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Metode GXW memungkinkan
perluasan yang signifikan pada
pengukuran berbasis NDA. Berbagai
keperluan informasi safeguards akan
banyak terpenuhi dengan metode GXW
ini. Pendekatan metode ini memberikan
hasil yang handal, akurat, sederhana,
dan murah pada berbagai jangkauan
ukuran uranium [1, 2], plutonium [3],
Max [4] dan berbagai jenis bahan
nuklir. Pada saat ini pengukuran teknik
NDA untuk keperluan penentuan fraksi
massa uranium kadangkala tidak
mungkin dapat dilakukan sehingga data
dari operator tidak dapat diverifikasi.
Pada beberapa kasus, penggunaan
teknik NDA tidak dapat dilakukan pada
sampel yang besar. Prosedur umum
untuk pengukuran kalibrasi kuantitatif
didasarkan pada penggunaan standar
primer Wiena dan normalisasi bahan U-
235 sebelum dilakukan pengukuran
pada sampel yang belum diketahui.
Karena pada metode GXW dapat
digunakan detektor dengan resolusi
rendah, maka penggunaan detektor barn
seperti CdZnTe dapat dipertimbangkan.
Perhitungan kombinasi komputer
dengan metode GXW akan membuat
pengukuran kuantitaif berbagai gamma
menjadi sederhana dan handal. Saat ini
pengukuran gamma dan sinar-X, tidak
hanya menjadi perangkat tambahan
dalam penentuan rasio isotop, tetapi
dengan kombinasi dengan metode GXW
dapat menjadi bermanfaat pada
pengukuran kuantitatif.
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DISKUSI

~ Nada Marnada
Apakah diperhitungkan juga proton self abso1ption untuk pengukuran sam pel besar?

Basuki Wibowo
Ya. Karena memang IAEA memeriksa semua item mulai yang beratnya order gram
sampai ratusan kilogram/item. Untuk item dengan jumlah U besar dilakukan
penimbangan dengan alat yang memadai dengan toleransi kesalahan yang berbeda
dengan item yang jumlah U kecil yang alat timbangnya bisa mengukur sampai order
0,01 gr.


