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ABSTRAK

ANALfSIS TIDAK MERUSAK URANIUM SECARA RADIOMETRI. Uranium digunakan dalam kegiatan
pengembangan bahan bakar nuklir. Penggunaan bahan tersebut terkena peraturan safeguard. Oleh sebab
itu dalam penerimaan uranium dilakukan verijikasi kesesuaian dokumen dengan spesijikasi barang.
Verijikasi dilakukan dengan menganalisis uranium yang diadakan. Kegiatan tersebut membutuhkan metode
analisis yang mudah dan cepat dilakukan dan memberikan hasil akurat, oleh sebab itu dilakukan analisis
uranium dengan cara tidak merusak, yaitu dengan mencacah radiasi gamma dari 235Udan anak luruh 238u.
Analisis kuantitatifuranium dalam bahan ditentukan melalui pencacahan radiasi-ypada energi 185,72keV

dan penggunaan nilai perbadingan cacah radiasi_y235Uterhadap 234Pauntuk menentukan kandungan isotop
235Udalam bahan. Hasil analisis memberikan tingkat ketelitian diatas 95% dan mempunyai limit deteksi
setara dengan 0,0174 mg uranium dalam U30S' Penggunaan metode ini pada analisis isotop uranium-235
melalui metode pembandingan cacah radiasi-y 235UI234Pamemberikan tingkat ketelitian 95% pada sampel
dengan kandungan uranium setara kandungannya dalam Ig uraium dengan isotop 235Ulebih kecil dari 75
% berat.

ABSTRACT

NON DESTRUCTIVE ANALYSIS OF URANIUM BY RADIOMETR/. Uranium used in nuclear fuel
development activity. the Substance use incured by regulation safeguard. On that account in uranium
acceptance conducted by verijication of according to document by the specijication of goods. Verijication
done by analysing performed uranium. The activity require by analyse method which simple and rapid
analyses and has acurrate result of analyses, is hence done by validation of non destructive uranium analysis
that is with count gamma radiation from 235 U and product decay from 238 U. Quantitative analysis of uraium
in substance determined by through count radiasi-g at energy 185,72keV and the use assess ratio of gamma
radiation count from 235 U to 234Pa to determine isotope content 235 U in substance. The result of anayses were
given result of analysis with above correctness storey level 95% and have limit detect equivalent by 0,0174
mg U in UJOs. This method use at isotope uranium-235 analysis through count gamma radiation comparing
method 235U/34Pagiving accuracy level 95% at sampel equivalent uranium its content in Ig uranium with
isotope 235 U smaller than 75 weight percent.

PENDAHULUAN

V egiatan pengembangan bahan bakar nuklir~elalu berkaitan dengan uranium. Uranium
merupakan bahan strategis yang sejak penerimaan
barang, penyimpanan maupun penggunaan bahan
nuklir dalam pengembangan bahan bakar, baik
dalam proses pembuatan bahan bakar maupun
pengujiannya dan Iimbah yang dihasilkan
memperoleh pengawasan. dilakukan penghitungan
atau akunting bahan nuklir'I,2J. Proses penerimaan
barang bahan nuklir didasarkan pada kesesuaian
dokumen penawaran dengan dokumen bahan yang
dikirim. Di sam ping itu perlu dilakukan analisis
kesesuaian antara spesifikasi bahan dengan
dokumen terse but. Guna mendukung kegiatan
verifikasi bahan nuklir, analisis uranium dapat
dilakukan dengan beberapa cara, di antara nya
dengan cara kimia maupun dengan cara analisis
tidak merusak[3,4]. Analisis uranium dapat dilakukan

dengan berbagai metode spektrometri diantaranya,
spektrometri alpha, spektrometri massa, dan
spektrometri gamma, Analisis uranium dengan
menggunakan spektrometri emisi sam pel disiapkan
sesuai dengan metode atomisasi dan eksitasi dari
peralatan yang digunakan, spektrometri massa
sampel disiapkan sesuai dengan metode ionisasi
yang digunakan sedangkan pada spektrometri alpha

sampel hams disiapkan dengan membetuk suatu
lapisan tipis agar radiasi-alpha daTi sam pel yang
terukur sesuai dengan kandungan uranium dalam
sampel. Sedangkan analisis dengan pendeteksian
sinar-gamma, sam pel tersebut langsung dilakukan
pengukuran radiasi yang dipancarkan oleh bahan
radioaktif dalam sam pel.

Uranium terdiri daTi beberapa isotop,
diantaranya uranium-234, uranium-235, uranium

236 dan uranium-238. Semua isotop uranium
tersebut mempakan inti tidak stabil dan mengalami
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peluruhan dengan memancarkan radiasi alpha.
Isotop uranium-234, uranium-235 disamping
memancarkan radiasi alpha juga memancarkan
radiasi gamma[5,6,7J• Peluruhan uranium-235 dan
uranium-238 ditunjukkan dalam Gambar 1 dan
Gambar 2.

Berdasarkan sifat peluruhan uranium diatas
maka analisis bahan nuklir uranium dan plutonium

"

dapat dilakukan dengan cara radiometri, yaitu
dengan cara mengukur radioaktivitas isotop uranium
atau melalui pengukuran radioaktivitas anak luruh
atau hasil belah uranium-235. Pengukuran ini
dilakukan dengan cara mengukur radiasi gamma
atau radiasi alpha dari isotop uranium atau
mengukur radiasi gamma radionuklida yang
bersangkutan dengan uranium.

Gambar 1. Proses peluruhan 235U

Gambar 2. Proses Peluruhan 238U
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Perbandingan atom uranium
235/uranium-238

Uranium-238 merupakan nuklida pemacar alpha
maka sebagai penggantinya radiasi dari cacah dari
radiasi anak luruhnya yaitu proaktinium-234
digunakan sebagai indikator pengukuran.

TATA KERJA
Bahan dan alat yang digunakan

Uranium Oksida (U30S) standar dari New
Brunswick Laboratory da]am botol pegemas
digunakan sebagai bahan analisis. U-005-A
digunakan untuk melakukan analisis keakuratan
analisis kuantitatif uranium. Sedangkan uranium
standar yang digunakan adalah CRM UO10
(0.99] 1% berat isotop uranium-235), CRM UOl5
(1,5] 32 % berat isotop uranium-235), CRM U030
(3.0032 % berat isotop uranium-235), CRM UlOO
(] 0,075 % berat isotop uranium-235), CRM moo
(19,8] 1 % berat isotop uranium-235), CRM U350
(34,903 % berat isotop uranium 235), CRM U500

Bila luas puncak radiasi gamma dengan
energi tertentu memberikan nilai presisi dan adanya
kesesuaian dengan kandungan isotop uranium maka
puncak terse but gunakan untuk analisis uranium
secara tidak merusak.

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 ASI adalah (Cps)st, maka untuk
menghitung kandungan uranium dalam sampel
didasarkan pada penggunaan rumus di bawah ini :

ExYj

E = Efisiensi pengukuran
Yj = Prosentasi radioaktivitas pada energi

pengukuran

Radioaktifitas suatu nuklida tergantung dari jumlah
atom dari nuklida sebanding dengan berat dari unsur

bersangkutan (A = N A), dengan A,=0.693rr 1/2.

Bila pengukuran standar dan cuplikan dilakukan
pada energi radiasi alpha yang sarna maka
penentuan tersebut dapat dilakukan dengan
menggunakan persamaan re]atif:

{(N)U-2351U-23S}sampel=

{(Cps )z35U-1U23S},ampel x {(N)U-2351U-238}sl ... (2)

{(Cps )U-2351U238}sl

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uranium-235 me]uruh diikuti oleh

pemancaran radiasi alpha dan radiasi gamma,
sedang uranium-238 meluruh dengan memancarkan

radiasi alpha akan tetapi anak luruhnya yaitu
thorium-234 dan proaktinium-234 memancarkan
radiasi betha dan radiasi gamma. Hal ini
ditunjukkan dalam spektrum gamma yang
dihasilkan darai pencacahan radiasi gamma uranium
(Gambar 2). Spektrum tersebut menunjukkan
adanya poJa sinar-x dari uranium dan anak luruhnya

ditunjukkan dengan puncak-puncak pada daerah
antara 93 ke V sampai 99 ke V dan radiasi gamma
dari uranium-235 dan anak luruh uranium-238. Dari

puncak spektrum gamma tersebut, luas puncak
spektrum gamma dari nuklida 235U (185,75 keY),
234Pa (1001 keY) mempunyai presisi dari puncak
lainnya, hal ini disebabkan oleh radiasi gamma yang
dipancarkan dari uranium-235 dan anak luruh
uranium-238 (proaktinium-234) pada energi
tersebut mempunyai keboleh jadian paling besar.
Keadaan tersebut ditunnjukkan oleh % relatif
deviasi puncak spektrum yang bersangkutan
(Tabel I).

(49,383 % berat isotop uranium 235), CRM U750
(75,129 % berat isotop uranium-235) digunakan

untuk analisis isotop uranium dengan menggunakan
analisis tidak merusak. Analisis radiasi gamma dari
sampel dilakukan dengan menggunakan
spektrometer gamma dengan detektor Intrinsik
Germanium (HpGe).

Cara Kerja

Puncak spektrum gamma yang digunakan

sebagai indikator ana]isis ditentukan dengan
mencacah Ig U30S dengan kandungan 0.9911%
berat uranium-235 dalam boto] selama 500 detik

dengan menggunakan spektrometer gamma.

Waktu pencacahan radiasi gamma dari
sampel ditentukan dengan me]ihat kestabilan nilai
jumlah cacah per detik dari hasil pencacahan U30S
di atas dengan waktu pencacahan dari 100 sampai
dengan 500 detik menggunakan spektrometer
gamma.

Keberulangan dan keakuratan ana]isis
uranium dalam bahan ditentukan dengan mencacah
U-005A se]ama 500 detik, sedang berat sampe] yang
diukur 10 sampai 85 mg. Keakuratan pengukuran
kandungan isotop uranium ditentukan dengan ja]an
menganalisis spektrum yang dihasilkan dari
pencacahan radiasia gama bahan U30S bersertifikat
dalam botol pengemas yang mempunyai berbagai
kandungan isotop uranium, pencacahan radiasi
gamma dari sampel dilakukan se]ama 500 detik.

(1)
(Cps )i

A

(N)u-2351U-23S=
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U-235 {185.75 keY}

U-235 (151 ,35 keY)

Gambar 3a. Spektrum gamma dari UJOS pada energi 25 keY sid 200 keY

Gambar 3b. Spektrum gamma dari UJOS pada energi 200 keY sid 1200 keY

Tabel 1. Puncak spektrum gamma uranium dan
anak luruh

Energi puncak
Radionuklidala% relative

(keV)

tomdeviasi

126,20

Th-2311,89

146,70

U-2352,41

185,75

U-2350,39

190,98

U-2353,26

768,24

Pa-2349,91

1001,00

Pa-2345,14

Presisi pengukuran radiasi gamma juga
tergantung dari geometri dan kemampuan detektor
untuk mendeteksi jumlah cacah radiasi gamma dari
nuklida dalam sampel. Sesuai dengan waktu paroh
235U (7x108 tahun) dan 238U (4,468xI09 tahun),

maka sangat kecil radiasi gamma yang dipancarkan
oleh 235U dan anak luruh 235U dan 238U.

Pengukuran radiasi ini agar terfokus ke detektor
maka pengukuranya dilakukan dengan
menempelkan botol tempat sampel dengan detektor.
Sedang jumlah radiasi yang tercacah oleh detektor
juga dipengaruhi oleh waktu pencacahan. Hasil
pengukuran laju cacah dari berbagai waktu
pengukuran dalam Gambar 3 menunjukkan bahwa
laju cacah radiasi dari radionuklida uranium, anak
luruhnya mempunyai nilai tetap untuk nuklida yang
sarna bila dilakukan pencacahan lebih dari 300
detik. Tingkat radiasi yang dicacah linier terhadap
waktu pencacahan bila pecacahan dilakukan lebih
dari 300 detik. Dengan waktu pencacahan tersebut,
maka berarti memperkecil terjadi peristiwa
counting loss.

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



Yusuf Nampira ISSN 0216 - 3128 287

Laju cacah radiasi gamma u
ranium-235 dan anak luruh
uranium-238.

waktu pencacahan (detik)

Gambar 4.

200 300 400 500 600

Radiasi gamma yang dipancarkan oleh uranium-235
dapat menembus hingga ketebalan sampel 5 mm
(berat sample ]00 mg), hal ini menunjukkan pada
ketebalan sampel tersebut gangguan matrik belum
mempengaruhi radiasi yang dapat diukur oleh
detektor Keadaan tersebut ditunjukkan oleh

.hubungan ]inier antara laju cacah radiasi dengan
berat sample (Gambar 5a). Berdasarkan persamaan
ini digunakan untuk mengukur kandungan uranium
dalam U02 melalui pengukuran net area uranium
235 (]85,75 keY) dari pengukuran dengan
menggunakan indikator pengukuran radiasi-y
dengan energi tersebut memberikan hasil kandungan
uranium relatif mendekati nilai kandungan
uranium dalam sampel dengan penyimpangan
relatif sekitar 4%, keadaan tersebut ditunjukkan
dalam Gambar 5b.
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a Hubungan antara laju cacah terhadap berat
uranium

b Perbandingan antara kandungan uranium hasil
pengukuran terhadap kandungan dalam sampel

Gambar 5. Analisis kuantitatifuranium berdasarkan pemantauan radiasi 235U (18,72 keY)

Sedangkan perbadingan cacah radiasi 235U
dan 234Pa ditunjukkan dalam Gambar 6. Hasil
perbandingan cacah puncak spektrum ]85 keY/IOO]
keY dan 202 keY/I 00] relatif lebih presisi
dibandingkan dengan perbadingan ]85keY/768keY.
Hal ini disebabkan oleh nilai probalitas radiasi 234Pa
pada energi 1001 keY lebih besar 2 kali
dibandingkan dengan radiasi pada energi 766keY,
keadaan ini menyebabkan terjadinya ketidak
stabilan jumlah cacah pada energi 766 keY. U750
mengandung 238Usekitar 25% berat dengan waktu
peluruhan 238U sepersepuluh peluruhan 235U dan

probablilitas radiasi-y 100I keY (0,56) maka radiasi
pada energi ini sangat kecil dibandingkan dengan
peningkatan radiasi 235U dalam U750, hal ini
menyebabkan terjadinya lonjakan nilai.
perbandingan puncak 235Up34Pa hasil pengukuran
uranium tersebut.
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Di samping faktor geometri pengukuran dan
waktu pencacahan, faktor lain yang berpengaruh

Gambar 5. Hubungan % berat isotop uranium
terhadap perbandingan puncak
235U/234Pa

5000 •..

% berat isotop uranium 235

pada pecacahan radiasi yaitu faktor matrik sampel.
Pada uranium dengan kandungan 238U semakin
besar (235U semakin kecil) meyebabkan sifat
hambatan laju radiasi semakin besar. Sifat
penghambat radiasi dari 238Uini sedikit berpengaruh
pada pencacahan radiasi oleh detektor Hal ini
ditunjukkan dalam Gambar 5. Sehubungan dengan
keadaan ini maka linieritas hubungan antara
kandungan isotop 235U dengan nilai perbadingan
cacah puncak 235Uf234Padalam analisis isotop
dengan menggunakan perbandingan ini mempunyai
dua daerah linieritas yaitu Iinieritas untuk
kandungan 235Ulebih dari 7% berat dan liniertias
untuk daerah kandungan 235Ulebih kecil dari 7%
berat (Gambar 6a). Dengan menggunakan
persamaan liniear untuk masing masing daerah
tersebut maka hasil analisis isotop seperti yang
ditunjukkan dalam Gambar 6b. Hasil pengukuran
tersebut mempunyai relatif deviasi lebih kecil dari
5% untuk kandungan isotop 235Ulebih besar dari
5% berat (Gambar 7).
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Pembandingan % berat isotop 235U hasil
pengukuran terhadap nilai dalam sertifikat

Gambar 6. Hubungan antara % berat 235Udalam U30S hasil pengukuran dengan nilai % berat 235U
dalam sertifikat.
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Gambar 7. Hubungan antara % relatif deviasi
dari hasil pengukuran dengan %
berat 235Udalam U30S
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Berdasarkan hasil di atas meka dapat
disimpulkan bahwa: uranium dapat dianalisis
dengan cara tidak merusak mulalui pengukuran
radiasi gamma yang dipancarkan oleh uranium
dalam sampel. Pengukuran kuantitaif uranium
dengan menggunakan indiator pengukuran radiasi-y
235U dengan energi 185,72 keY, dengan limit
deteksi setara dengan 0,0174 mg U dalam U30go

Penggunaan. metode ini pada analisis isotop
uranium-235 melalui metode pembandingan cacah
radiasi- 235Up34Pa memberikan tingkat ketelitian
95 % pada sampel dengan kandungan uranium
setara kandungannya dalam 1 g uranium dengan
isotop U-235 lebih kecil dari 75 % berat.
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TANYAJAWAB

Budi Sulistyo

• Apa yang dimaksud uji tidak merusak ?
• Kelebihannya apa uji ini ?

Yusuf Nampira

~ Yang dimaksud dengan uji tidak merusak
dalam makalah ini adalah pengujian tanpa
melakukan perlakuan pada sampel. Sampel
yang diukur masih dalam bentuk serbuk
dalam wadah (botol kemasan).

~ Keklebihan analisis ini dapat memberikan
informasi tentang kandungan uranium secara
kuantitatif dan analisis perbandingan isotop
uranium 235/ uranium 238 secara bersamaan.

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007




