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ABSTRAK

PENENTUAN UNSUR PEMADU DALAM BAHAN ZfRCALOY-2 DENGAN METODE SPEKTROMETRf

EMf Sf DAN XRF. Analisis unsur pemadu dalam bahan zircaloy-2 telah dilakukan dengan menggunakan
metode Spektrometri Emisi dan X-Ray Fluorescence (XRF). Analisis tersebut di!akukan dengan tujuan untuk
mengetahui kesesuaian komposisi unsur pemadu di dalam bahan dengan sertifikat yang menyertai bahan.
Metode Spektrometri Emisi memiliki sensitifitas lebih tinggi pada penentuan unsur dalam suatu bahan
dibanding dengan metode XRF, sehingga diduga metode Spektrometri Emisi lebih akurat dari metode XRF.

Hasi! analisis secara kualitatif dengan Spektrometri Emisi menunjukkan bahwa unsur pemadu yang
terkandung dalam zircaloy-2 adalah Sn, Cr dan Ni. Analisis kualitatif paduan tersebut dengan metode XRF
diperoleh unsur Sn, Cr, Ni dan Fe. Unsur Fe tidak dapat dianalisis dengan metode spektrometri emisi
karena alat Spektrometer Emisi tidak di!engkapi dengan pendeteksi unsur Fe. Hasil analisis kuantitatif
paduan tersebut dengan kedua metode di atas menunjukkan bahwa konsentrasi unsur Sn, Cr dan Ni dalam
bahan zircaloy-2 berada dalam kisaran konsentrasi dalam sertifikat bahan. Hasi! uji statistik (uji F dan t)
terhadap hasi! analisis dari kedua metode ini tidak menunjukkan perbedaan signifikan, sehingga kedua
metode tersebut dapat digunakan sebagai metode analisis bahan zircaloy-2. Metode Spektrometri Emisi
lebih sensitif dan akurat untuk penentuan unsur Cr dan Ni pada bahan zircaloy-2 dari pada metode XRF.
Sedangkan untuk penentuan unsur Sn metode XRF lebih sensitif dari pada metode Spektrometri Emisi tetapi
kedua metode mempunyai akurasi yang sama. Presisi pengukuran unsur Sn, Cr dan Ni dengan metode XRF
lebih baik dari pada metode spektrometri emisi.

ABSRACT

Analysis of composing elements in zircalloy-2has been done by Emission Spectrometry method and X-Ray
Fluorescence (XRF). The aim of the analysis is is to verifY conformity between composing elements in
zircaloy-2 and the material certificate. Spectrometry Emission method has higher sensitifity in element
determination of a material than that of XRF method, so can be estimated that emission spectrometry
method has higher accuracy than that of XRF method. The result of qualitative analysis by Emission
Spectrometry indicate that the composing elements in zircaloy-2 were Sn, Cr and Ni. However, the
qualitative analysis result by XRF method indicated that the composing elements in zircaloy 2 were Sn, Cr,
Ni and Fe. Fe element can not be analysed by Emission Spectrometry method because Emission
Spectrometer did not equipped with Fe detector. The quantitative analysis result of the composing elements
in the material with both methods showed that Sn, Cr and Ni concentration of zircaloy 2 existed in
concentration ranges of the material certificate. Result of statistical test (F and t-test) of analysis result of
both methods can be used for analyzing composing elements in zircalloy 2. Emission Spectrometry method
was more sensitive and accurate for determining Cr and Ni element in zircaloy 2 than that of emission
Spectrometry method but both methods had same accuracy. The precision of measurement of Sn, Cr and Ni
element using XRF method was better than that of Emission spectrometry method.

PENDAHULUAN

Bahan paduan zircaloy-2 digunakan sebagaibahan kelongsong elemen bakar reaktor daya
karena memiliki kekuatan material yang handal
yaitu memiliki ketahanan korosi tinggi, kekuatan
mekanik yang tinggi, konduktivitas tennal tinggi
serta mempunyai tampang lintang serapan netron
yang rendah. Kekuatan material dengan kriteria
terse but diatas sesuai dengan fungsi kelongsong
bahan bakar nuklir sebagai pelindung bahan bakar
terhadap air pendingin dan melindungi kehilangan

hasil fisi yang dihasilkan dalam bahan bakar ke
(1)

sistem Sehubungan dengan pentingnya peranan
kelongsong tersebut maka dalam [abrikasi elemen
bakar diterapkan kendali kualitas pada bahan
kelongsong tersebut, selain untuk mendapatkan
produk yang aman untuk keselamatan juga
memberikan jaminan mutu kepada pengguna.

Sistem kendali kualitas pada bahan yang
akan digunakan dalam [abrikasi elemen bakar nuklir
seperti pada zircaloy-2 dilakukan melalui uji
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kesesuaian antara spesifikasi bahan zircalloy-2
tersebut dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Salah satu parameter yang ditentukan pada kendali
kualitas adalah komposisi unsur-unsur paduan yang
terkandung dalam zircaloy-2. Penentuan komposisi
unsur-unsur paduan dalam bahan zircaloy-2 dapat
dilakukan dengan cara kimia antara lain dengan
metode Spektrometri Emisi dan X-ray Fluorescence
(XRF).

Metode Spektrometri Emisi dan XRF
merupakan metode analisis permukaan sehingga
analisis tersebut dapat mewakili kandungan unsur
dalam bahan yang homogen. Bentuk sampel uji
pada metode Spektrometri Emisi dan XRF memiliki
kesamaan dengan bentuk bahan zircaloy-2 sebagai
bahan kelongsong sehingga bahan zircaloy-2 dapat
secara langsung dianalisis dengan kedua metode
tersebut dengan preparasi sampel yang relatif
sederhana. Kelebihan lain kedua metode ini dengan
metode spektrometri lainnya adalah waktu analisis
yang relatif singkat. Pada metode Spektrometri
Emisi, permukaan sampel diatomisasi dengan
menggunakan sumber energi berupa lucutan listrik
yang menyebabkan elektron terluar dalam atom
mengalami peristiwa eksitasi. Atom yang tereksitasi
akan mengalami proses deeksitasi dengan
memancarkan energi berupa sinar ultraviolet atau
sinar tampak. Setiap kulit atau sub kulit dalam suatu
atom mempunyai tingkat energi tertentu, maka
energi sinar yang dilepaskan dalam proses di atas
juga karakteristik untuk suatu atom. Intensitas sinar
yang diemisikan sesuai dengan kandungan suatu
unsur dalam bahan yang teratomisasi dan tereksitasi.
Pada metode XRF, atom-atom pada permukaan
sampel akan ditumbuk oleh sinar-x yang berasal
dari sumber sinar-x. Interaksi ini menyebabkan
elektron dalam orbital kulit K akan terlempar dan
terjadi kekosongan elektron pada kulit tersebut.
Kekosongan elektron ini akan diisi oleh elektron
dari orbital diatasnya dan perpindahan elektron ini
diikuti dengan melepaskan sinar-x karakteristik
sesuai dengan atom yang mengalami proses
tersebut. Analisis kandungan unsur dalam bahan
ditentukan atas dasar sinar-x karakteristik yang

(21

dideteksi Berdasarkan kebolehjadian sinar yang
dideteksi di atas, maka kebolehjadian jumlah sinar
hasil dari eksitasi (indikator analisis pada metode
Spektrometer Emisi) lebih besar dibandingkan
dengan jumlah sinar-x karakteristik hasil efek foto
listrik (indikator analisis metode XRF). Hal ini akan
menyebabkan analisis dengan metode Spektrometer
Emisi lebih sensitif dibandingkan dengan metode
XRF, sehingga diduga metode Spektrometer Emisi
lebih akurat dari pada metode XRF pada penentuan
unsur-unsur dalam paduan zircaloy 2.

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan
dilakukan pengukuran intensitas emisi dan intensitas
sinar-x unsur pemadu dari bahan standar CRM
Zirconium and Zircaloy Oari JAERI untuk
menentukan hubungan antara konsentrasi unsur
dalam bahan terhadap intensitas sinar indikator
analisis. Oari hubungan tersebut ditentukan
sensitifitas melalui perhitungan limit deteksi hasil
analisis masing masing unsur dari kedua metode.
Akurasi dari analisis kedua metode ditentukan

dengan membandingkan nilai hasil analisis dengan
nilai dalam sertifikat bahan. Kemudian hubungan
tersebut digunakan untuk menentukan kandungan
unsur yang bersangkutan dalam paduan zircaloy 2.

TAT A KERJA
Bahan

a. Bahan standar CRM Zirkonium and Zircaloy
JAERJ

Tabel-1. Data Bahan Standar CRM Zirconium

and Zircaloy JAERI

~

SnCrNiFe(%)
Kode

(%)(%)(%)

Zl1

1,830,04]0,02]0,209

Z]2

0,920,0130,0940,]29

Z]3

1,480,0980,0580,136

Z14

0,470,15::;0,093
0,00]

b. Bahan ZircaIloy-2

Tabel-2. Data Kandungan Bahan Zircaloy-2
( Sertifikat )

Unsur Konsentrasi (%)

Sn

],2-1,7

Cr

0,05 - 0,15

Ni

0,03 - 0,08

Fe

0,07 -0,20

c. Aceton

I. Peralatan :
a. Spektrometer Emisi PV 8030
b. Spektrometer XRF
c. Mesin Bubut
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Cara Kerja :

A. Preparasi Sampel
[5J

Berdasarkan pustaka ASTM dan manual
alat Spektrometer Emisi dan XRF dipersyaratkan
bahwa permukaan bahan yang akan dianalisis harus
rata, halus dan bersih. Untuk itu maka sebelum
dilakukan analisis, salah satu permukaan dari bahan
tersebut dibubut sampai rata dan halus dengan
menggunakan rnesin bubut. Kemudian dibersihkan
dengan alkohol dan didiamkan di udara sampai
kering. Setelah kering sampel tersebut di tempatkan
pada sampel holder alat spektrometer XRF dan
selanjutnya divakum sampai tekan mencapai 300
mm Torr. Pada spektrometer emisi sampel
diletakkan dalam sample holder dengan jarak
sekitar ± 4 mm.

B. Pengaturan kondisi pengukuran

Alat Spektrometer Emisi, dapat digunakan
bila nilai kevakuman telah mencapai sekitar 150 Hz
yang setara dengan 40 bar dan suhu spektrometer

o

sekitar 27 C/ Aliran gas argon diatur sampai
mencapai 10 I/jam, untuk flashing dan 5 Llmenit
untuk proses analisis. Kondisi lucutan (pre-burn)
pada 1600 dengan tegangan 20 kV dan kapasitor
berkisar 20-30 I1Farad.

Alat spektrometer XRF siap digunakan untuk
pengukuran bila kevakuman dalam chamber sudah
mencapai 300 miliTorr (setara dengan 0,4 rniliBar).
Untuk kalibrasi energi berupa paduan AlCu
digunakan tegangan 14 kiloVolt dan kuat arus 100
I1Ampere. Sedangkan pengukuran standar
dilakukan pada tegangan 16 kV dan arus 100
I1Ampere.

Setelah persyaratan kondisi pengukuran di
atas tercapai maka dilakukan pengukuran bahan

standar zirkonium dengan pengulangan sebanyak 3
sampai 7 kali untuk rnembuat kurva kalibrasi dari
setiap unsur yang dianalisis. Selanjutnya dilakukan
evaluasi terhadap data hasil kalibrasi guna
menentukan batas daerah linieritas disertai

penentuan persamaan dan koefisien regresi dengan
metode least square. Untuk mengetahui presisi dan
akurasi pengukuran dilakukan pengukuran terhadap
salah satu bahan standar zirkonium yang memiliki
konsentrasi pada daerah linieritas. Setelah itu
dilakukan pengukuran terhadap bahan zircaloy-2
untuk penentuan unsur unsur paduan yang
terkandung dalam bahan tersebut. Untuk unsur yang
dapat dianalisis oleh kedua metode terse but
selanjutnya dilakukan uji F dan uji 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis kualitatif menggunakan XRF

diperoleh bahwa bahan zircaloy-2 mengandung
unsur paduan Sn, Cr, Ni dan Fe. Hal yang sarna
diperoleh dengan Spektrometer Emisi kecuali unsur
Fe. Hal ini disebabkan Spektrometer Emisi tidak
memiliki detektor untuk mendeteksi unsur Fe.

Selanjutnya analisis kuantitatif dilakukan melalui
pembuatan kurva kalibrasi dari setiap unsur Sn, Cr
dan Ni. Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan

dengan mengukur 4 bahan standar CRM Zirkonium
and Zircaloy JAERI masing- masing sebanyak 3
sampai 7 kali pengulangan pengukuran. Hasil
pengukuran ini berupa kurva kalibrasi yang
merupakan hubungan antara intensitas dan
konsentrasi bahan standar untuk unsur- unsur Sn, Cr
dan Ni. Kemudian pada setiap kurva kalibrasi
tersebut dilakukan identifikasi secara visual untuk

mendapatkan batas atas dan bawah serta daerah
pengukuran linier dalam bentuk suatu garis lurus,
seperti yang terlihat pada Gambar I. Selanjutnya
dilakukan perhitungan dengan metode least square
untuk menentukan persamaan dan konstanta regresi.
Hasil perhitungan tersebut dituangkan pada Tabel-3

Tabel-3. Data Persamaan,Koefisien Regresi dan Limit Deteksi dari Pengukuran Bahan
Standar CRM Zirkonium And Zircaloy

Unsur XRF Spektrometer Emisi

Oaerah Kelja

PersamaanR2LDPersamaan R2LD

Sn

0.47 - 1.83Y=0.1774x+0.18040.9960.017Y= 1E-04x-0.28040.9970.026

Cr

0.013-0.15Y=0.0216-0.40110.9760.012Y=8E-07x-0.0420.970.003

Ni

<0.001-0.094Y=0.016Ix-0.19060.9890.092Y=5E-06x-0.8980.9850.005
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2

Pada Tabel-3 di atas terlihat bahwa nilai R

dari persamaan regresi unsur Sn, Cr, Ni berkisar
IS)

antara 96% sampai 99%. Pustaka ASTM
2

menyatakan bahwa nilai R pada metode
spektrometri umumnya dalam kisaran atau lebih
besar 98% dan bila berada lebih kecil dari 90%

ketepatan antara persamaan dan data ukur kurang
2

baik. Untuk meningkatkan nilai R dapat dilakukan
dengan menambah bahan standar. Limit deteksi
diperoleh dengan cara statistik menggunakan rumus

15)

dari ASTM dan hasil perhitungan seperti yang
tercantum pada Tabel-3. Pada tabel tersebut
terlihat bahwa limit deteksi unsur Cr dan Ni dengan
metode Spektrometri Emisi lebih rendah dari pada
dengan metode XRF. Hal ini disebabkan elektron
dalam atom suatu bahan akan lebih mudah

mengalami peristiwa eksitasi dari pada pelepasan
elektron dari kulit K dari suatu atom yang terkena
efek photolisrik, yang kemudian kekosongan

tersebut diisi oleh elektron di atasnya dengan diikuti
pelepasan energi yang berupa sinar-x karakteristik,
sehingga probabilitas sinar yang terdeteksi dengan
Spektrometri Emisi lebih tinggi dari pada metode
XRF. Analisis dengan metode Spektrometer Emisi
melalui dua langkah yaitu proses atomisasi dan
eksitasi, unsur Sn mempunyai ikatan logam lebih
kuat dari Cr dengan zirconium sehingga dalam
proses atomisasi jumlah Sn yang teratomisasi lebih
kecil dari pada Cr. Analisis unsur Sn dengan metode
XRF tidak dipengaruhi oleh faktor efek ikatan
tersebut sehingga limit deteksi unsur Sn dalam
paduan zircaloy dengan metode XRF lebih rendah
dari pada penentuan nya dengan metode emisi.
Presisi dan akurasi pengukuran kedua metode
diperoleh dengan melakukan pengukuran pada salah
satu bahan standar zirkonium yang memiliki nilai
konsentrasi pada daerah kerja diatas dengan
pengulangan 5 kali.

Tabel.4. Data Presisi Dan Akurasi

Uosur
XRF

Spektrometer Emisi
So

CrNiSoCrNi

1,8203

0,04970,02251,8950,04760,0213
Konsentrasi Pengukuran (%)

RSD

0,0210,1120,08830,290,982,21

res Chi Square

0,0580,0210,0110,0070,0010,008

Konsentrasi Sertifikat (%)

1,930,0410,0211,830,0410,021

Akurasi (%)

99,47282,5183,4596,5186,6998,59

Presisi pengukuran ditunjukkan dari nilai
'ke14tive Standard Deviation (RSD) yang dihitung
seca~atistik...d~p~leh nilai seperti yang
tercantum pada Tabel-4. Pada tabel di atas terlihat
bahwa nilai RSD yang diperoleh dengan metode
XRF lebih rendah dari pada dengan Spektrometer
Emisi. Hal ini disebabkan proses penembakkan
sinar-x pada permukaan sampel pada posisi yang
sarna dan pada pengukuran berulang kondisi
pengukuran selalu tetap. Sedangkan pada
Spektrometer Emisi sparking menyebabkan
permukaan sampel mengalami kerusakan sehingga
pada pengukuran yang berulang pada posisi dan
kondisi pengukuran yang tidak sarna. Namun nilai
RSD dari kedua metode tersebut masih lebih kecil

16)

dari 3%, sehingga menurut ASTM nilai tersebut
masih dalam batas yang dapat diterima. Untuk
mengetahui keberterimaan dari hasil pengukuran
secara statistik maka dilakukan uji chi square. Pada

perhitungan chi square umumnya derajat
kepercayaan yang diambil untuk pengukuran
secara spektrometri sebesar 95%. Dari table chi

2

square diperoleh nilai X untuk XRF dan
spektrometer emisi masing- masing sebesar 12,6

16]

dan 14,1 . Nilai RSD pengukuran seperti yang
terlihat pada Tabel- 4 masih dapat diterima karena
nilai tersebut lebih kecil dari tabel chi square.

Selanjutnya dengan kondisi pengukuran
seperti di atas maka dilakukan pengukuran bahan
zircaloy-2 dan dengan 7 kali pengulangan. Hasil
pengukuran berupa nilai konsentrasi Sn, Cr, Ni
seperti yang tertuang pada Tabel-5. Pada tabel
tersebut terlihat bahwa kosentrasi Sn, Cr dan Ni
dari pengukuran metode XRF dan Spektrometer
Emisi berada dalam kisaran konsentrasi yang
tercantum dalam sertifikat.
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Tabel-5. Data Analisis Bahan Zry-2

33

Unsur
Sertifikat Zry-2 (%)

Pengukuran

XRF (%)

Spektrometer Emisi (%)
Sn

1,2-1,71,3441,346
Cr

0,05 - 0,150,1240,12
Ni

0,03 - 0,080,0350,039

Untuk mengetahui keberterimaan dari
kedua metode di atas maka dilakukan uji banding
dengan menggunakan uji beda yaitu uji F dan uji t.
Hasil perhitungan uji F dan t seperti yang tertuang
pada Tabel-6. Pada tabel tesebut terlihat bahwa
nilai hasil pengukuran lebih rendah dari nilai yang
terdapat pada tabel F dan t pada derajat

kepercayaan 95 %. Hal ini menunjukkan bahwa
konsenrasi Sn, Cr dan Ni yang diperoleh dari
kedua metode tersebut tidak menunjukkan
perbedaan yang signifikan sehingga kedua metode
tersebut dapat digunakan sebagai metode uji unsur
Sn, Cr dan Ni dalam bahan zircaloy-2.

Tabel -6. Nilai Hasil Tes Uji F Dan Uji t

Uji t=
Unsur

Uji F = s12/s2
xl - x2

..J (0. 025 "2/n
1) + (0.0252"2/n2)

Pengukuran

Tabel[6]PengukuranTabel[6]

Sn

1,815 3,870,151,96

Cr

3,014 3,870,301,96

Ni

0,176 3,870,0951,96

KESIMPULAN

Hasil analisis secara kualitatif dengan
Spektrometri Emisi diperoleh bahwa unsur
pemadu yang terkandung dalam zircaloy 2 adalah
Sn, Cr dan Ni. Sementara itu dengan metode XRF
diperoleh unsur Sn, Cr, Ni dan Fe. Hasil analisis
kuantitatif menunjukkan bahwa konsentrasi unsur
Sn, Cr dan Ni dalam bahan zircaloy-2 berada
dalam kisaran konsentrasi dalam sertifikat bahan.

Hasil uji statistik (uji F dan t ) terhadap hasil
analisis menunjukkan bahwa kedua metode
tersebut dapat digunakan sebagai metode analisis
bahan zircaloy 2. Hasil analisis terhadap bahan
zircaloy-2 diperoleh bahwa metode spektrometer
emisi lebih sensitif dan akurat untuk penentuan
unsur Cr dan Ni .. Sedangkan untuk penentuan
unsur Sn lebih sensitif dengan metode XRF tetapi
akurasi sama dengan kedua metode tersebut.
Presisi pengukuran unsur Sn, Cr dan Ni dengan
metode XRF lebih baik dari pada metode
Spektrometri Emisi.
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Gambar 1. Kurva Kalibrasi unsur Sn, Cr, dan Ni dalam Paduan Zirkonium

TANYAJAWAB

Elin N.

• Dalam abstrak maupun dalam pemaparan
tidak tampak hasil dari analisis kuantitatif.
Seandainya ada, berapa perbedaan akurasi
dan presisi dari kedua metode tersebut

• Sampel standar yang digunakan apa ?

Rosika

~ Nilai akurasi (%akurasi) ditunjukkan pada
Tabel 4 dalam makalah . Nilai presisi
diwakili oleh nilai RSD pada Tabel 4.

~ Standar yang digunakan adalah zircaloy
JAERI dengan variasi konsentrasi (kode
2-11,2-12,2-13,2-14 .
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