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o g m & m  B L IP P J ^ T O K .DnOTIOH AFO AJCT3VATION A M U S IS  AS A KETHOD

TH£ MTCi^_COOTLIIT OF .KElOTiO:

It is well lcnown that the raercury content ±n envlr onment should be 
measured accurately because of its to;cicity even at levels of micr ogram 
order.

The assessment of hazards due to environmental contamination vith 
mercury is based on -the results of the metal analyses in a. number of 
different damples. C onsecruently, the study of the character of analytical 
rnethods used i.e. their accuracy, precieion, sensitivity etc is essential.

A brief description is given about the micro analysis rnethods of 
mercury. The discussion of the results obtained frof. analyziiig some 
sludge and water by means of isotope dilution and destructive thermal 
neutron activation analys is is al30 presented. It is fovtnd that the both 
wethods are gcod for routine work. It can be concluded that the isotope 
dilution method has some advantages e.g. more simple, more sensitive, more 
rapid ani lever radiation haaard.

ABSEtAK

i\mu a  isotop a\K ai^li». kysmsisE-

mGAi s&\to iut^  û ik i - M W U :.WP.

Perukuran kader raksa di linglaingan yang sebaiknya diukur secara te
pat sudah sangat dikenal, karena raksa bersifat racun bahkan pada tingkat 
kadar trdicr o-gram.

Penilaian terhadap barnya yang ditimbulkan akibat kontaminasi ralesa di 
lingkungan didasarkan pada hasil-lioeil analisa logam tersebut dalam sejum
lah cuplikan yang berbeda. Oleh karena itu perlu dipelajari karakter meto- 
i.la-metoia yang dipakai yaitu keseksamannya, ketepatannya, kepekaannya dlsb.

Ditinjau secara singkat metala-meto.ia analisa mikro raksa. Juga disa
jikan pembahasan tentang h?.sil-hasil aiialisa beberapa lumpur dan air seca
ra analisa pengenceran isotop dan analisa aktivasi destruktip menggunakan 
netron termal. Dapat dilihat bahwa kedua metoda baik untuk pekerjaan rutin. 
Dapat disimpulkan bahwa rastoda pengenceran isotop mempunyai beberapa ke
unggulan yaitu lebih sederhana, lebih peka, lebih cepat dan bahaya radia
sinya lebih sedikit.



PEan&EPiiiftH

Feristiiia-peristiv-a keracunan yang disebabkan oleh raksa yang terse
bar dilingkungan telah terjadi dibeberapa tempat di luar negeri dan telah 
iT:onba\,a korban -panusia. Sebadai contoh di sekitar teluk Minamata, Jepang 
selanr. tahun 1 9 5 3 sampai tahun 1960 terjadi penyakit-penyakit aneh yang 
menghinggapi pai’a nelayan di dasrah tersebut yang semula belum diketahui - 
penyebabnya, C-sj^la yang dialami yalah lemas-?.emas, penglihatan kabur, ke- 
kcli„npjJx''..?., c .cc. ran bc-l\kan c.da 45 orang yang meninggal dunia.’
Peri r; n.’.va Jr.:L tci j a o. jjaga pada burung-biirung dan kucing yang makanan 
utarr.arya terdiri dari iJcr.i ya\:g berasal dari teluk tersebut. Hasil pene
litian yar.£ dila>jk~n ksmudian menunjukkan bahwa gejala-gejala tersebut 
-cdjntr.il karona relanya kerao.iYr.un metil-Hg pada susunan saraf pusat. Sebe- • 
iurnya f.udsh lairn c’ficetr.hui adanya cahaya keracunan raksa. Banyak peneli
tian d?.la:n bidang ini tela'1! di?.akukan. Telah diketahui bahwa raksa dalam 
beira.u'.: r..avxu.M fV.13': raiorganik iraupun organik) dapat me-
r-urrJJ'.an e i:: t-. .! ?■_-:? pu'jat, gojala pneumonitis yang akut, adanya tremor, 
gargguan r^v^hologio (et’o-tliiL’r-TV.-j iin.sraurialis) dan proteinuria yang akhir
nya d-apab ■1ae-x:::iSul>in iicpireflc 3yndrctr.3, Juga dapat terjadi gangguan 
pada nr.;?:jt, gingivitin, c-bon?.‘titis, ludah yang berlebihan dan
ii-rrr'/d'l-iu-'^rlihat a^arya lrc-vcuralentiso Selain itu kadang - 
Icid-.iVi terlilit jg jala-ge,jala khusus, rnipainya kelelahan, kekurangan 
bera;., nuov.xd.a_ pallor dl]., J'ugc. keracunan raksa- dapat menimbulkan ge
jala iT/p^scrjiTlv'.1. clj.n r ea’cs i -r e aks i alergis. (1, 2, 4* 5/.

Adanya r.cjiys'yi-rzii ralcsa/koiv'caminasi raksa dilingkungan dapat ter
jali alamiah “.̂ aprea akibat perbuatan manusia, Secara alamiah,
raksa yang baraaa". c;:c/.,U'-.n iragaBtiik dc.pat tersebar di lingkungan
(tar?ah, a±r dan uuaa'a} ,• Hai : r.! lebih dimungkinkan lagi karena raksa 
meiitiriayai tokar...:\ yj'jg aoauT, raksa dapat masuk kedalam atmosfir 
dari batu--batuan, oarlv.pan ai*.', gunung bsrapi maupun dari bijihnya 
(ciniTibor ---• rl^S), ‘s 1 ., i, 6 ).., Sodangkan kon'taminasi raksa di lingkungan 
akil a t perbuatan rr-.iaisia tfirufrir.a berasal dari buangan industri dan 
atau hasil indes Iri itu sendiri. Seperti .sudah' diketahui raksa banyak 
dipakai csbagai pembasmi baira dan jatnur, ,t=lek-troda, katalisator, amal- 
G&ssjj bahan ltijnin dx.ls.ir. bentuk bnrbagai macam senyawa un-cuk keperluan



laboratorium maupun sebagai obat-obatan, misalnya sebagai antiseptik, 
diuretik, antisipilis, antineoplasmatik, spermisida, fungisida dan 
katbartika. Terlihat bahua penggunaan senyawa raksa telah begitu meluas, 
misalnya sebagai pembasmi hama dan jamur telah dipakai secara besar-be
saran dalam bidang pertanian, sebagai elektroda dipakai misalnya pada 
pembuatan khlor dan soda kaus tik, sebagai katalisator misalnya pada pem
buatan vinyl-chloride, acetaldebyde dU, sebagai amalgam misalnya dipakai 
sebagai bahan pereduksi baik dalam kimia analisa maupun dalam sintesa 
senyawa organik, juga pada tambang emas dan perak yang mengadakan eks
traksi secara amalgamasi. Selain itu pabrik-pabrik kertas juga mengguna
kan senyawa raksa sebagai slimisida. (1, 2, 5).

Selain di Jepang yang telah mengalami terkontaminasinya lingkungan 
oleh raksa akibat penggunaan senyawa ralcsa sebagai katalisator dalam 
produksi vinyl-chloride dan acetaldehyde., juga beberapa negara lain 
mengalami hal serupa, diantaranya Swedia karena adanya buangan dari 
pabrik-pabrik kertas dan alkalikhlor, Irak, Pakistan dan Guatemala 
mengalami keracunan raksa akibat penggunaan pembasmi hama yang me
ngandung Ilg, Kanada dan Amerika juga telah mengalami kontaminasi raksa 
di dalam danau-danaunya. (1, 2, 4» 5? 10). Oleh sebab itu di negara - 
negara tersebut dan juga beberapa negara lain, beberapa proses yang 
menghasilkan dan atau dipergunakannya raksa telah dihentikan dan diganti 
cara-cara lain yang lebih aman.
Hasil-hasil penelitian penentuan kadar raksa pada lumpur dan air dari 
sawah-sawah dan sungai Ci Tarum beserta anak-sungai anak-sungainya di 
Jawa Barat ('l97'O, demikian juga pada lumpur dan air sungai-sungai yang 
dilewati l?.har gunung Merapi di Jawa Tengah (1974) menunjukkan adanya 
kontaminasi raksa yang cukup tinggi, hal ini diduga sebagai akibat ke
giatan gunung berapi. (6, 10).

Sebenarnya, raksa yang tersebar ke tanah, air dan udara baik yang 
terjadi secara alamiah maupun akibat industri, kemudian dengan melalui 
berbagai macam proses (baik secara fisis maupun kimiawi; dapat masuk/
. diserap oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan yang akhirnya masuk kedalam tubuh 
manusia melalui makanan, minuman dan pernafasan. Dalam proses siklus 
rafea tersebut, raksa baik secara enzimatis (dengan bantuan mikroor
ganisme) ma.upun tidak, dapat berubah menjadi senyawa metil-Hg yang sangat



toksis, yang kemudian dengan melalui berbagai macam proses tersebut di
alas dapat rnasuk kedalam tabuh manusia. Sebagai contoh, salah satu pro
ses masuknya senyawa toksis ralcsa ke tubuh manusia adalah sebagai beri
kut, mikroorganisme mengkonsentrasikan raksa dan mengubahnya menjadi 
metil-Hg, ikan memakan mikroorganisme tersebut dan kemudian manusia me
makan ikan itu, dan lain sebadainya. Didalarn tubuh manusia, senyawa rak
sa kemudian akan dapat terkonsentrasi pada organ-organ tabuh misalnya 
darah, ginjal, hati, otak dan lain-lain. Oleh sebab itu, seperti telah 
diketahui terkontaminasinya bahan makanan merupakan salah satu akibat 
pencemaran yang paling berbahaya. (1, 2, 4> 5, 10J.

Dalam keadaan normal, raksa terdapat di mana-mana di bumi dalam 
kadar yang berbeda-beda, didalam lithosfeer (batuan dan tanah) kadarnya 
berkisar antara 0,01 sampai 0 ,0 9 ppm, didalam hydrosfeer sekitar 0,01 -
0 ,0 3 ppb, sedangkan di bagian bawah atmosfeer mengandung raksa antara 
0 - 10 ng/m^.
Di luar negeri telah ditentukan kadar raksa pada berbagai macam cuplikan, 
misalnya didalam air hujan, salju dan air tawar, kadar yang masih di
anggap normal adalah sampai 200 ng/L, sedangkan didalam air laut sampai 
270 ng/L dan didalam tanah 100 - 190 ng/gram. Konsentrasi maksimal yang

/ 3masih diperbolehkan di udara pada kebanyakan negara adalah lOO^g/m ,
•y. /

sedangkan di llusia bahkan lebih kecil yaitu lOjLug/m'7.
Komisi bersama yang dibentuk oleh Organisasi Makanan & Pertanian (Food 
and Agriculture Organizationj dan Organisasi Kesehatan Dunia (World 
Health Grganisation) dalam tahun 1963 telah menetapkan batas tertinggi 
kadar ralcsa dalam makanan adalah 0,05 ppm. Sedangkan untuk ikan dan 
kerang dikecualikan karena dari perairan yang bersih sekalipun ternyata 
kadarnya lebih tinggi dari batas tersebut. Kalau Mbatas tertinggi yang 
diperkenankan” adalah untuk menyatakan apakah suatu makanan kena pence
maran, maka masih ada lagi ketentuan yang disebut ADI (Allowable Daily 
Intake) yang memperkirakan berapa banyak Hg "boleh'’1 masuk ke dalam tabuh 
per harinya agar jangan menimbulkan suatu gejala keracunan. Sebenarnya 
hal ini dapat berbeda-beda, karena bergantung kepada bentuk senyawa, 
cara pemasukan (mela3.ui hidung atau mulut) dan perbedaan waktu paruh 
biologi. Untuk metil-Hg penelitian secara toksikologi/epidemilogi yang



dilalcukan di Swedia memberikan angka 30'iig Hg/hari. (1,2 ).

E&ri uraian diatas dapat dilihat bahwa pengukuran kadar raksa di 
lingkungan adalah sangat penting. Untuk keperluan ini harus dilakukan 
pengukuran kadar raksa pada berbagai macam cuplikan, misalnya tanah, 
air, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan (pada organ-organ tertentu) dan 
akhirnya juga pada manusia (pada urine, darah dan lain-lain organ tabuh). 
Untuk mengetahui tingkat terkontaminasinya lingkungan oleh raksa maka 
perlu untuk mengadakan pengukuran kadar raksa pada berbagai macam cu
plikan tersebut secara periodik. Untuk keperluan ini jelas diperlukan 
suatu metoda analisa mikro raksa yang dapat diandalkan.
Dalam kertas karya ini dicoba untuk menyajikan secara singkat metoda - 
metoda analisa mikro raksa dan beberapa hasil analisa menggunakan teknik 
nuklir (pengenceran isotop dan analisa aktivasi destruktip menggunakan 
netron termal). Juga akan disajikan pembahasan tentang keunggulan meto- 
da-metoda tersebut dan karakternya.

1^ METOD!i4-IETO'A AI& LIS\ j ®  11AKSV

Sampai saat sekarang ini telah banyak rnetoda-rnetoda analisa mikro 
raksa yang berhasil dikembangkan hingga dapat dipakai untuk menganalisa 
raksa pada berbagai macam cuplikan yang kadar Hg nya berkisar antara 1 
sampai 0,001 ppm. Metoda yang paling kuno diperoleh pada tahun 1928 oleh 
Stock dan Zimmermann (i). Dasar cara kerjanya adalah pengendapan raksa 
dari suatu larutan asam ke suatu batang kawat tembaga, kemudian kawat 
ini diselubungi dengan pipa gelas kapiler.. Selanjutnya ujung pipa gelas 
dimana kawat tersebut berada dipanaskan, sehingga raksa akan terdistilasi 
dan teremburikan pada ujung lainnya dalam bentuk satu, dua tetes kecil. 
Kemudian diameter tetes raksa tersebut diukur dengan menggunakan mikros
kop dan alat ukur mikro, sehingga selanjutnya kadar raksa dapat dihitung.
Dengan metoda ini kadar raksa secara lcwantitatip dapat ditentukan sampai 

-5serendah 5 x 10 ppm. Cara ini dipakai untuk menentukan kadar mikro rak
sa dalam berbagai macam cuplikan sampai 20 tahun kemudaan. Tetapi metoda 
ini ketepatan dapat ulangnya (reproducibility) kurang baik, sehingga 
akhirnya dikembangkan metoda-metoda lain. Sampai saat ini dikenal berba
gai macam metoda analisa mirko raksa diantaranya yang berdasarkan metoda



photoinetri, yaitu spektrometri sinar terlihat, absorpsi atom dan 
fluorosensi atom. Juga telah digunakan metoda yang berdasarkan chromato- 
graphy, baik gas Maupun lapisan tipis. Selain i'bu juga telah berbasil 
dikembangkan metoda elektroda ion selektip. Dalan hal ini metoda yang 
berdasarkan teknik runut radioaktip, yaitu analisa aktivasi, pengenceran 
isotop dan pertukaran isotop juga telah berhasil dikembangkan untuk ke
perluan tersebut.

Metoda-metoda tersebut pada umumnya memerlulcan tahap dekomposisi. 
Dalam hal ini diperlukan dekomposisi yang sesempurna (s ekwantita tip J 
mungkin supaya semua raksa ycuig ada dalam cuplilcan dapat diperoleh dan 
siap untuk dianalisa. Cara-cara dekomposisi ini pada dasarnya ada dua ma
cam, yaitu dekomposisi basah dan dekomposisi kering. Sudah barang tentu 
pemilihan cara dekomposisi bergantung pada bentuk/keadaan cuplilcan yang 
alcan dianalisa, Seb&gai contoh, cuplikan-cuplikan yang berbentulc larutan, 
urine, logam-logam, tanah dan mineral harus didelcomposisi secara basah, 
sedanglcan cuplikan-cuplikan biologis seperti biji-bijian, makanan, kertas 
dll. dapat didekomposisikan baik secara basah maupun kering.

Dekomposisi basah tersebut dapat dibe akan menjadi dua macam, yaitu 
dekomposisi basah untuk cuplikan-cuplikan yang berbentuk padatan dan de
komposisi basah untuk cuplikan-cuplikan yang- berbentulc cairan. Dua macam 
dekomposisi basah ini dapat dilalaikan dengan suatu dasar reaksi yang 
sama, sudali barang tentu agak berbeda sedikit dalam jumlah pereaksi yang 
dipakai. Tetapi dapat juga dengan dasar reaksi yang berbeda sama sekali.
Sebagai contoh, dapat dikemukakan disini suatu cara dekomposisi basah
yang telah diselidiki dengan cermat dan merupakan suatu cara yang di
anjurkan oleh the British Analytical Methods Comrnittee (1). Pada cara
ini cuplikan didekoranos isikan dengan suatu campuran H\T0_ dan HoS0 dalam

, 5 * 4-
suatu alat Bethge yang telah dimodifikasi '.lihat gambar I pada hal.7;.
Untuk menghindari hilangnya raksa akibat penguapan selama dekomposisi
cuplilcan, destilat yang diperoleh ditampung dalam reservoir B. Setelah

203cara ini diselidiki dejigan menggunakan Hg yang ditambahkan, baik se
bagai mero’.;ry(ll) chloride ataupun phenylmercury (II; acetate, aldiirnya 
dapat disimpulkan siiatu cara kerja sebagai berikut :
Cuplikan dimasukkan kedalarn labu oksidasi, kermidian ditambahkan suatu 
larutan canrouran yang dingin, terdiri dari 20 ?:aL air, 5 ral H^SO^ peleat



dan 50 ml HNO^ pekat. Setelah reaksi awal menjadi tenang/berkurang, secara 
hati-hati cuplikan dipanaskan, sambil destilat- ditampung di B dengan me
nutup kran A. Setelah temperatur labu mencapai 116°C, destilat yang ter
kumpul disalurkan lewat pipa C kedalam suatu gelas ukur. Pada dekomposisi 
selanjutnya, destilat dikumpuDcan lagi di B, kemudian, pada saat campuran 
destilasi menjadi lebih gelap, maka kran A dibuka sehingga destilat yang 
terkumpul di B dapat mengalir kembali ke labu. Apabila seluruh cuplikan 
telah terdekomposisi maka alat beserta isinya dibiarkan mendingin. Selu
ruh cairan kemudian dikumpulkan dalam gelas ukur. Satu ml larutan ini 
kemudian dititrasi dengan larutan NaOH standar untuk mengetahui normali- 
tasnya. Se'telah itu, larutan tersebut kemudian diencerkan dengan air 
untuk memperoleh keasaman sekitar 1 l'-i, selanjutnya larutan ini dipanaskan 
sampai mendidih. Apabila kemudian akan dipergunakan cara koloriraatri un
tuk penentuan Hg-nya maka pea’lu untuk menambahkan hydroxylammoniura 
chloride yang berguna untuk mencegah teroksidasinya dithizone. Cara ini 
mempunyai keunggulan yaitu dapat mendekomposisilcan cuplikan dengan ukuran 
besar sampai 100 gram. Tetapi kejelekkannya adalah lambat, harus sering 
diperhatikan/dilihat dan memerlukan pereaksi asam dalam jumlah besar yang 
berarti akan meninggikan harga blariko (karena impurities ralesa dalam 
pereaksi tersebut). Cara ini telah dipakai untulc dekomposisi pada penen
tuan kadar raksa dalam kentang, telur dan coklat dengan metoda spektro- 
fotometri menggunakan dithizone. Juga cara ini telah dipakai untuk dekom
posisi pada penentuan kadar ralesa dalam tepung, ikan, daging, telur dll 
dengan metoda pengenceran isotop. Disamping kejelekan yang telah disebut
kan tadi, juga cara dekomposisi ini akan sukar dilakukan pada cuplikan - 
cuplikan yang mengandung lemak, selain itu apabila jumlah cuplikan yang 
akan didekompos is i cukup banyak, rcalca akan lebih baik dlker jekan dengan 
cara lcombusi (combustionj Schoniger seperti yang akan diuraikan lebih 
lanjut. Suatu modifikasi cara dekomposisi basah yang menggunakan H^O^ 
juga telah dipublikasikan oleh Cominittee tersebut dia tas (1;.

Seperti halnya cara dekomposisi basah untuk cuplikan padat, cara 
dekomposisi basah untuk cuplikan yang berbentuk cairan, misalnya air, 
darah, urine dll juga telah dikembangkan, dan telah banyak yang berhasil 
baik untuk dipakai. Sebagai contoh, suatu cara dekomposisi yang dipakai 
pada pener.tuan kadar raksa dengan metoda spektrofotometri absorpsi atom
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adalah sebagai berikut : 10 ml urine dimasukkan kedalam labu Pyreac, kemu
dian ditambahkan 1 ml H_S0 pekat dan sistem kemudian dimasukkan kedalam/L /j.
waterbath. Selanjutnya ditambahkan larutan KMnO^ 6% sebanyak 15 nil, sete
lah campuran ini dikocok hati-hati, ditutup dan dibiarkan semalam pada 
temperatur kamar. Hari berikutnya kelebihan permanganat direduksi dengan 
larutan hydroxylammonium chloride 20$ sebanyak 3 ml dan larutan ini se
gera dianalisa. Suatu cara dekomposisi yang mirip juga telah dipakai pada 
penentuan kadar raksa dengan metoda spektrofotometri (dithizone) dan 
pengenceran isotop. Walaupun cara dekomposisi ini tidak begitu cepat te
tapi sangat sederhana, tidak begitu memerlukan perhatian lehusus dan dapat 
diandalkan. Kesulitan yang mungkin timbul adalah karena adanya impurities 
raksa pada permanganat yang dipergunakan. Suatu cara yang hanya mengguna
kan HC1 telah dipakai untuk dekomposisi cuplikan yang berbentuk air, te
tapi hasilnya diragukan apakah betul-betul telah terjadi dekomposisi yang 
sempurna terhadap senyawa organik raksa.

Cara dekomposisi kering pada umumnya hanya dilakukan untuk cuplikan- 
cuplikan yang dapat dikombusikan, yaitu bahan-bahan organik. Membakar 
bahan organik pada lingkungan oksigen mempunyai beberapa keuntungan, .-ya:-- 
i-tu :.cepat, sederhana dan dapat diperoleh harga blahko yang sangat rendah 
karena oksigen jauh lebih mudah dimurnikan terhadap raksa dari pada per
murnian asam-asam mineral terhadap raksa. Diramping itu oksigen dipasaran 
juga sudah cukup murni (sangat rendah kadar raksanya; dan sudah barang 
tentu harganya lebih murah dari pada bahan-bahan kimia super murni. Etetlam 
hal ini sifat mudah terbang ralesa justru menguntungkan karena raksa akan 
dapat diperoleh secara kwantitatip balikan pada pembakaran yang tidak sem
purna. Selain itu apabila digunakan ralesa radioaktdp sebagai perunut, 
malea cara ini akan lebih.menguntungkan karena kesetimbangan isotop akan 
terjadi dengan cepat dalam bentuk f asa gas. Pembakaran bahan organik ter
sebut dapat dilakukan disuatu sistem tertutup atau didalam suatu aliran 
olesigen. Salah satu cara kombusi yang telah berhasil baik untuk dipergu
nakan adalah cara kombusi Schonigcr (lihat gambar 2 pada halaman 7). Cu
plikan yang akan dibakar dipadatkan terlebih dahulu sehingga humiditasnya, 
dibawah 30$, kemudian diletakkan pada leasa kawat A bersama-sama (dibung- 
kus) dengan kertas tipis yang mudah terbakar. Didalam alat tersebut juga



dilengkapi dengan pengaduk magnit, dan labu juga diberi mulut kecil yang
diselubungi balon. Kemudian ditambahkan 70 ml larutan HC1 0,2 M dan 10 ml
larutan KMnO 0,02 K dan secara hati-hati udara dalam labu dikeluarkan 4 •
dengan mengalirkan Oksigen. Selanjutnya kertas pembungkus cuplikan dinya
lakan dan segera kasa kawat yang berisi cuplikan dimasukkn kedalam labu. 
Tutup rapat-rapat sampai pembakaran selesai (kurang lebih memakan waktu 
20 detik j, selanjutnya isi labu diaduk dengan pengaduk magnit sampai 
semua uap yang terlihat terserap oleh larutan yang memakan waktu 1 0 - 1 5  

menit. Larutan ini sekarang siap untuk dianalisa. Dalam penelitian cara 
kerja ini, ternyata raksa tidak tersisa dalam cuplikan walaupun pembakar
an tidak sempurna, juga culnip mengherankan bahwa raksa tidak pernah ter
dapat dalam balon. Tetapi raksa dapat hilang sedikit apabila oksidan 
yaitu KMnO (atau dapat juga dipakai H2°2^ cukuP» Pada umumnya le
bih disukai untuk memadatkan cuplikan sehingga cukup kering dari pada 
membungkusnya dengan kertas atau selopan karena benda-benda ini cukup 
mengandung ralcsa yang dapat mengacaukan hasil analisa. Cara ini dapat 
dikembangkan lebih lanjut untuk membakar cuplikan yang humiditasnya lebih 
dari 30p„ Dalam hal ini, kasa kawat'dihubungkan dengan suatu transformer. 
Jadi mula-mula cuplilcan dikeringkan secara elektris dalam labu tertutup 
tersebut yang telah diisi oksigen . Kemudian cuplikan dibakar secara 
elektris. Cara ini telah berhasil dipakai untuk analisa mikro raksa se
cara spektrofotometri (menggunakan dithizone) dan pengenceran isotop.

Pada umumnya setelah tahap dekomposisi, maka diperlukan tahap pemi
sahan dan pengkonsentrasian. Seperti telah diuraikan dimuka, hasil de
komposisi cuplikan biasanya bervolum 50 - 100 ml, berbentulc larutan asam 
yang juga mengandung berbagai macan oksidan. Disamping itu sudah barang 
tentu juga mengandung sejumlah unsur-unsur lain yang jumlahnya bergantung 
pada macam cuplilcan. Oleh sebab itu pemisahan dan pengkonsentrasian raksa 
sangat penting dilakukan sebelum r r,les a -tersebut ditentukan kadarnya 
dengan suatu metoda analisa mikro. Hal ini dapat dikerjakan dengan disti
lasi, kopresipitasi, penukar ion, penguapan, amalgamasi atau extraksi 
pelarut. Yang telah dikembangkan dan telah banyak berhasil dengan memuas
kan adalah extraksi pelarut. Sebenarnya extraksi pelarut menggunakan di- 
thizone telah diketahui sejak 1925 oleh Fisher (l’- dan sampai saat ini 
cara ini merupakan cara yang paling berhasil, bahkan juga untuk pemisahan



logam-logam lain . Hal ini disebabkan kemampuan terextraknya logam-logam 
dalam bentuk dithizonate adalah seljagai berikut :
Yan^ terkuat Pd(ll;, kemudian /Vu(II;, Hg(ll), Ag(l), Cu(ll), Bi(ll), 
Pt(ll), In(lll), Zn(ll), Cd(ll), Co(ll), Pb(ll), Ni(ll), Sn(ll), dan 

Thalium(l}, logam-logam tersebut akan terextrak secara selektip selcali. 
Konstanta extraksi mefcury-dithiz onate adalah sangat besar, yaitu log K= 
26, £ dalam CC1., raksa dapat diextralc secara kvantitatip dengan dithizone

'f C

berlebihan ( 5 x 10 M dalam CC1 , chloroform atau benzene) dari larutanH-
H oS0. 6 M sampai pH 4 . Larutan tersebut harus tidak mengandung OksidaneL Lx.
yang alcan menguraikan dithizone. Oleh sebab itu biasanya ditambahkan 
urea, hydrazin atau hy:lroxylamine hydrochloride sebelum dilakukan ex- 
traksi. Pemisahan y^ng sangat selektip dapat dilakukan pada extraksi 
raksa dari suatu larutan dengan pH 2 - 4 yang diberi EDIA. dan hydroxyla- 
mine-hydrochloride. Dalam hal ini Au dan Pd tereduksi menjadi logam, Cu 
tertangkap oleh LDTA dan Ag oleh Cl . Pemisahan kwantitatip dengan raeng- 

- 5gunakan 5 x 10 M larutan dithizone dalam CC1 sebanyak dua kali volumA'larutan tersebut dapat dicapai dengan melakukan extraksi selama satu 
menit. Untuk r;fc'p.pcroleh ralcsa dalam larutan air dapat dilakukan extraksi 
kembali menggunakan sedikit larutan aodiumnitri te-hydrochloric acid 
dengan mengocoknya 3elar.ia satu menit, (i).

Setelah tahap pemisahan dan pengkonsenirasian tersebut dilakukan 
barulah kemudian dilakukan analisa kadar raksa menggunakan berbagai ma
cam me.thoia. Yang berikut adalah beberapa metoda analisa mikro raksa 
yang sederhana yang alcan sangat sesuai untuk keperluan rutin (1,3,7,9,11)

Spckiypfotometo
Mercury(n) dithiz onate atau HgvHDz^ adalah senyawa yang berbentulc

kristal berwarna jingga, tidak larut dalam air dan larut pada kebanyakan
pelarut organik. Apabila diesstrak kedalam CC1. akan menyerap sinar pada4
4S5 nm dengan kuat. Dalam hal ini molar extinction coefficientnya adalah 

371,2 x 10 , oleh sebab itu, apabila digunakan sel-foto dengan panjang 
5 cm dan volumenya 10 ml, maka secara teoritis akan dapat ditentukan ka
dar raksa pada cuplikan dengan batas terendah 0,2 - 0,5 y g. Salah satu 
metoda ini yang disarankan oleh the British Analytical Methods C orasi t- 
tee (i) mempunyai cara kerja sebagai berikut ;



Satu ini larutan hy.ir oxylauv;/ioniu“i chloride 20% ditarnbahkan kedalam 
larutan hydrochloric acid-sodium nitrite yang dipakai untuk inengesitrak 
kembali ralesa. (lihat urcian dir:iuka;. Kemudian juga ditambahkan kedalam- 
nya satu ml larutan urea 10$ dan satu ml larutan EDTft. Z, 5%, larutan cam
puran ini dimasukkan kedalam suatu corong pisah dan dibiarkan selama 15

—3menit. Selanjutnya ditambahkan 0,5 al larutan + 1 x 10 % dithizone dalam
CC1 , kemudian corong pisah dikocok 10 detik dan dibiarkan lapisan terpi- *+
sah dengan baik, lalu diambil lapisan bawahnya untuk dimasukkan kedalam
tempat lain yang berisi sedikit larutan asara asetat 4 1*. Pekerjaan ex-
traksi tadi diulangi beberapa kali sampai larutan yang dieretrak akhirnya
berwarna hijau keabu-abuan. Hasil-hasil extraksi tersebut (fasa organik)
dilcumpulkan dan diatur volumnya sehingga sesuai dengan volum CC1- murni4
yeng dipergunaltan sebagai blanlco. Kadar raksa kemudian dapat ditentukan 
baik menggunakan harga molar extinction coefficient tersebut diatas atau
pun secara lebih tepat rac nggunakan cara per ban I ingan dengan kurva kali
brasi yang diperoleh dengan cara yang identik.

Walaupun metoda ini kelihatannya dapat dipergunakan secara langsung 
dan sederhana pelalcc amiinya* tetapi ternyata tidak demikian halnya apa
bila diperlukan kepekaan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak 
hanya Hg(HDz)0 tetapi juga senyawa-senyawa seperti Hg0(KDz)_ yang ber-f- (t et
warna kuning jingga, Hg(Dz) yang berwarna ungu dan atau HgCUIDz yang 
berwarna jingga akan terbentuk bergantung pada pH, perbandingan ralesa 
terhadap dithizone dll. Senyawa-senyawa sepit tersebut telah dipelajari 
dan juga pembentukannya dapat dihindari dengan cara kerja seperti terse
but diatas atau dengan cara ker ja lain yang telah dikenal. Disamping, itu 
juga persoalan adanya reaksi antara senyawa organik ralesa dengan dithi
zone, yang mana dapat menghasilkan senyawa-senyr.wa seperti CH„CxH.HgllDz.

J P iy
Beberapa diantara senyawa-senyawa tersebut akan menyerap•sinar dengan 
panjang gelombang yaiig mirip dengan Hg(HDz)p, oleh karena itu pembentuk
annya harus dihindari dengan melalcukan dekomposisi yang sesempurna 
mungkin terhadap cuplikan yang ber bentuk/mengandung bahan organik. Selain 
itu, masalah yang paling penting adalah terbentuknya senyawa-senyawa ha
sil oksidasi dithizone seperti misalnya diphenylthiocarbodiazon. Senyawa 
ini dan se.nyawa-senyav/a lain hasil oksidasi yarr; disebut hasil-hasil 
oksidasi kuning dithizone akan menyerap sinar dengan kuat pada sekitar



4&5 nra yang berarti akan mengganggu penetapan raksa. Oleh sebab itu, ok
sidan harus direduksi secara hati-hati sebelum extraksi, dan hal ini ti
dak mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, penentuan kadar raksa 
dengan methoda spektrof o toirietri tidak boleh dilakukan lanjsung dari hasil 
extraksi dithizoner Apabila metoda ini diker jakan dengan sangat hati-hati, 
dapat untuk menentukan kadar raksa sekitar 1 - 0, 1 ppm dengan benar.

Sj)ek-ty.oroe.iyi absorjpsi atom

Oleh karena uap raksa menyerap sinar resonansi pada 253,7 nm maka 
kadar raksa dapat ditentukan menggunakan spelctrofotometer absorpsi atom. 
Oleh karena itu setiap fotometer raksa terdiri dari sumber sinar yang me
mancarkan garis-garis resonansi raksa, suatu sel absorpsi (atau suatu 
nyala/flame.) dan suatu detektor fotoelektris. Pada saat ini banyak ter
dapat di pasaran berbagai macam spektrofotometer absorpsi atom yang di
lengkapi dengan lampu raksa sehingga dapat dipakai untuk keperluan ini. 
Cuplilcan yang berbentulc cairan dapat langsung disemprotkan kedalam nyala, 
tetapi uap dan bahan yang ter suspensi akan menimbulkan penyerapan secara 
fisik karena mengembalikan/W-iaantulkan sinar. Oleh sebab itu walaupun 
koreksi terhadap penyerapan non atomis dapat dilakukan tetapi selalu di
anjurkan untuk mengadakan pemisahan terhadap raksa terlebih dahulu. Ex- 
trak dithiz one dapat langsung dibakar dalam nyala atau ditentukan kadar 
raksanya dengan cara“absorpsi atomis uap dingin15 yaitu menggunakan f'oto- 
meter yang dilengkapi dengan suatu sel absorpsi sebagai ganti nyala. Qa- 
lam hal ini mula-mula extrak dithiz one dipanaskan sehingga terurai untuk 
mendapatkan uap raksa bebas yang selanjutnya dimasukkan kedalam sebuah 
cuvette untuk diukur. Berbagai macam modifikasi alat telah dikembangkan 
orang yang bertujuan untuk mempermudah cara kerja penentuan kadar raksa 
secara spektrofotometri absorpsi atom. Dengan menggunakan metoda ini 
batas deteksi adalah 0,3 ng raksa. Kepekaan ini masih dapat dipertinggi 
menggunakan apa yang disebut "null techniquen.

Spektr of otometri .fluor^esensi .atom

Kebalikan dari metoda spektrofotometri absorpsi atom, dengan metoda 
ini yang diukur justru sinar (fluor esens i,i yang dipancarkan oleh uap rak
sa yang terexsitasi. Hbccitasi dapat diperoleh dengan membakar uap raksa



dalam nyala atau dengan menyinari uap raksa tersebut dengan sinar lampu 
raksa. Untuk raksa, metoda spektrofotometri flucresensi atom akan lebih 
menguntungkan apabila dibandingkan dengan metoda spektrofotometri absorp
si atom karena kepekaannya lebih tinggi yaitu sampai 0,002 Vg, tetapi me
toda ini mempunyai kelemahan yaitu dalam kalibrasinya, sehingga hacil 
analisa mempunyai ralat yang besar (tidak reproducible'.

Teknik. runut radioaktip

Dasar dari metoda ini adalah pengukuran radiasi dan dari pengukuran 
ini kemudian dapat dihitung kadar raksa dalam suatu cuplikan. Oleh sebab 
itu dalam metoda ini selalu tersangkut pengukuran radiasi isotop raksa 
radioaktip. Sebenarnya, seperti telah diuraikan dimuka metoda ini dapat 
dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengenceran isotop, analisa aktivasi 
dan pertukaran isotop. Ketiganya telah berhasil dikembangkan untuk ana
lisa mikro raksa, tetapi oleh karena metoda pertijlcaran isotop kurang 
praktis untuk keperluan rutin, maka pada pembicaraan selanjutnya tidak 
akan diuraikan, walaupun demikian sebenarnya metoda ini mempunyai keung
gulan. Jdrusus untuk keperluan tertentu.

a. ^engencej’an isotop

Dalam penentuan kadar raksa mikro dengan metoda ini biasanya dilaku
kan secara pengenceran isotop langsung, unsur yang ditandai (label) ada
lah raksa itu sendiri. Oleh sebab itu perlu diketahui karakteristilc iso-* 
top-isotop radioaktip raksa y n g  dapat dilihat pada tabel yang berikut :



Inti ra-' 
dioakiip

Waktu
paruh

.. .
% peluruhan Tenaga sinar X dan si

nar gamma yang dipan
carkan beserta prosen
tas enya.

transi-' 
si iso
mer i

penang
kapan
elek
tron.

pemancar
an sinar 
beta

W - B g 24 jam S4 6 0 63,9 'KeV K 04 
70,8 KfeV K <a>i 
80,2 'KeV K /5, 
82,5 KeV K/S,. 
0,134 MeV (42%) 
0,279 MeV ( Y*)

W * 65 jam 0 100 0 #7,0 KeV K(A2
68.8 KeV KcAf
77.9 KeV K (i, 
80,1 KeV K 'e*
0,0773MeV (1856)
0,191 MeV ( 2%)
0,268 Mev (0,1556)

1» » H g 43 meni’b 100 0 0 68,9 KeV K 
70,8 KeV K«M 
80,2 KeV K$f 
82,5 KeV . 
0,158 KeV (5356) 
0,375 MeV (1556)

^ H g 4 6 ,9 hari 0 
I

0 100 0,279 MeV (77%)

205%
I

5,5 menit 0 
- l.. .

0 100 0, 205 MeV ( %1)

203Terlihat bahwa radioisotop Hg akan sangat menguntungkan apabila 
dipilih untuk percobaan perunut karena mempunyai waktu paruh 4&,9 hari 
(terpanjang terhadap radioisotop raksa yang lain) dan dapat dengan
mudah diukur radiasi yang dipancarkannya (bisa sinar betanya yang ber
tenaga mazimum =t 0,21 MeV atau sinar gamoanya yang bertenaga 0,279 MeV).

202.Selain itu, radio:" s o top ini dapat dibuat rnenggunalcan reaksi nuklir TIg 
(n, Y ) Hg yang mempunyai penampang lintang aktivasi besar, ini berarti 
cukup ekonomis karena untuk memperoleh aktivitas jenis lebih dari 1 mCi/mg 
Hg dibutuhkan biayp. kurang lari 3i>. Dengan perlengkapan (alat cacah) yang



-Asederhana, dapat diukur dengan tepat aktivitas yang kurang dari 10 mCi
“ .;■■■■ ■■ «10yang sebanding dengan raksa yang beratnya lebih kecil dari pada 10 

gram.

Pada metoda pengenceran isotop secara langsung, cuplikan yang akan 
dianalisa (sudah dalam bentuk larutan setelah dekomposisi; ditambahi se
jumlah tertentu (y ) radioisotop raksa standar yang diketahui aktivitas

S

jen:?, ••••va (Sn). Apatila aktivitas larutan campuran ini (S) ini diukur maka 
akan terlihat ac’?.nya penurunan besarnya aktivitas jenis tersebut. Kalau 
kadar raksa dalam cuplikan disebut y, maka besarnya y ini dapat dihitung 
menggvnalsan rumus sebagai berikut :

y „ y (---?„_ - 1 )
. . ■ S' S ■: ' • . ■

Seperti sudah diketahui. yang dimaksud dengan aktivitas jenis adalah ak- 
tiviiii3 dibagi ■ d angan beratnya, jadi :

8 ~ — -—  a = aktivitas cuplikan
ra

m «= berat cuplikan
a

S — -—  a = aktivitas standar
S E  S

S m == berat standar s

Oleh karena konsentrasi raksa yang dianalisa adalah sangat kecil maka 
berat raksa dalam cuplikan setelah ditambah sejumlah radioisotop standar 
dapat dianggap sana dengan berat radioisotop raksa standar yang ditambah- 
kan, seliingga m = m .

■ S ...
Akibatnya rumus dapat diube.h menjadi rumus baru yang berikut :

a
Humus ini menjadi lebihmudah untuk dipergunakan, karena kadar ralc-a dapat 
dihitung langsung dari pengamatan aktivitasnya. Dalam hal ini pengukuran 
aktivitas tidak perlu aktivitas absolutnya (dpm) tetapi cukup pengukuran 
aktivitas r ele.tipnya (cpm). Sudah barang tentu pengukuran aktivitas harus 
dilakukan pada kondisi yang' sama baik untuk. standar maupun cuplikan. De
mikian pula perlakuan ysng dikerjakan terhadap keduanya, sedapat ..«ungkin 
identik. Ep.l ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan pada waktu peng
ukuran aktivitas yang disebebkan oleh absorpsi diri, hambur balik dan



efek geometri/efisiensi alat cacahi. Untuk memperkecil terjadinya kesalahan 
pengukuran aktivitas karena absorpsi diri maka sebaiknya yang diukur ada
lah sinar gammanya. Dengan menggunakan metoda ini gangguan yang disebabkan 
Miangnya sebagian raksa yang mungkin terjadi pada penguapan, absorpsi, 
kopresipitasi, extraksi yang tidak sempurna dlsb tidak akan mempengaruhi 
hasil penelitian karena hilangnya raksa radioaktip akan sama proporsinya 
dengan raksa yang non aktip.

b, A m  lds a aktivasi

Analisa aktivasi terhadap ralesa pada umumnya dikerjakan berdasarkan 
reaksi inti (n, y ), dimana netron yang dipergunakan lebih menguntungkan 
apabila dipilih netron termal. Oleh sebab itu terlebih dahulu harus di
ketahui beberapa data nuklir yang bersangkutan dengan hal ini yang dapat 
dilihat pada tabel yang berikut :

Tabel _ 2

Isotop ralesa Kelimpahan Penampang lin Hasil 1 Waktu paruh
stabil yang (56) tang reaksi radioisotop
terdapat se (K, ) dengan hasil.
cara alamiah netron termal 

(barn;

196Hg 0, 146 125 W-Hg 24 jan
2930 197 Hg 65 jam

19^ g 10,02 0,013 1* ”Hg 43 menit
19% g 16, l:/h 2500 200 Hg stabil
20°Hg 23,13 60 201 % stabil

13, 22 60 202 Hg stabil
29,30 4,5 203 Hg 46,9 hari

20*Hg 6,05 0,43 205 Hg 5,5 menit

Dalam metoda ini, cuplikan yang akan dianalisa ditembaki dengan 
netron dengan kondisi tertentu sedemikian sehingga dapat terjadi reaksi 
nuklir yang menghasilkan inti-inti baru yang radioaktip. Aktivitas radio
isotop hasil tersebut dapat dihitung dengan rumus yang berikut :



-3-t.. - A t  
A = 0.N. (T.f(l - e'* )e *

dinana :

A = aktivitas radioisotop hasil
= flux netron (banyaknya netron tiap satuan volum dikalikan kecepatan

nya).
N - jumlah atom unsur yang ditembaki (dalam hal ini raksa)

= penampang lintang inti yang ditembaki untuk reaksi nuklir tersebut, 
f = kelimpahan inti asal

= konstanta peluruhan inti hasil 
t .j = lamanya penyinaran
t^ = selang waktu dari akhir penembakan sampai dengan awal pengukuran 

aktivitas.
Untuk menghitung kadar raksa dalam gram dapat dipakai rumus yang berikut:

K M .y „ --------------- -
.f(1 - e )e

dimana :
y s* kadar raksa dalam gram 
M  = bilangan Avogadro 
M = berat atom raksa

Seperti sudah diketahui, radioisotop akan meluruh sesuai dengan ru
mus yang berikut :

-74. w  -•* t  ut = No.e

Apabila dilakukan percobaan pada kondisi yang berikut :
13 2$ = 1 x 10 netron/cm detik, netron termal

t^ «= satu jam dan t^ = satu jam, maka dapat ditentukan batas deteksi rak
sa sebagai terlihat pada tabel yang berikut :

la b e l

(lihat halaman selanjutnya)



Sudah barang tentu batas deteksi ini dapat lebih diperendah lagi dengan 
mengubah 0, N dan t (baik t^ maupun t^). Pada umumnya apabila reaksi nu
klir tersebut dilakukan dalam reaktor, netron generator atau sumber netron 
lainnya, 0 dan N tidak diubah. Yang paling mudah dan biasa dilakukan ada
lah mengubah t, yaitu memperpanjang v/aktu penyinaran dan atau mempercepat/ 
segera melakukan pengamatan aktivitas. E&lam hal ini hendaklah diingat 
bahwa penyinaran selama 5 x waktu paruh (t-£-) akan menghasilkan kurang 
lebih 97$ inti yang disinari menjadi inti radioaktip. Kemudian dengan mem
perpanjang waktu penyinaran, jumlah inti yang menjadi radioaktip tidak 
begitu bertambah banyak, bahkan penyinaran dengan waktu tak terhingga ti
dak akan pernah mencapai 100$ inti menjadi radioaktip. Oleh karene pada 
penyinaran tersebut, pada umumnya cuplikan masih tercampur dengan inti - 
inti lainnya, maka waktu penyinaran sebaiknya secukupnya saja, karena 
penambahan waktu penyinaran akan menambah jumlah inti-inti lain yang 
menjadi radioaktip sehingga akan merepotkan perhitungan selanjutnya. 
Perhitungan kadar raksa secara absolut ini, pada umumnya tidak begitu 
disenangi karena memerlukan harga-harga yang 3 a n g a t  tepat untuk 0, O’ dan 
/\ yang agak sulit dilaksanakan. Oleh karena itu lebih disenangi metoda 
perbandingan, dimana digunakan cuplikan standar (raksa murni yang diketa
hui beratnya). Dalam hal ini seperti telah disebutkan dimuka, cuplikan 
S t a n d a r d  dan cuplikan disinari pada kondisi yang sedapat mungkin identik. 
Kemudian setelah diolah dengan proses yang sama, aktivitas cuplikan dan 
■standar diukur. Kadar raksa dapat ditentukan menggunakan rumus yang 
berikut :



diwana :
y = kadar raksa dalam cuplilcan (gram)
y = kadar raksa dalam s'bandar (gram)s
A = Aktivitas raksa dalam cuplikan 
A = aktivitas raksa dalam standar

S
Seperti halnya pada pengenceran isotop, maka aktivitas yang dipergunakan 
dalam perhitungan cukup aktivitas relatipnya saja. Sudah barang tentu, 
kondisi pengukuran aktivitas baik cuplikan maupun standar harus dibuat 
identik. Ferlu diingat bahwa aktivitas relatip cuplilcan dan standar tidak 
boleh mempunyai perbedaan yang sangat menyolok karena dapat mengacaukan 
hasil perhitungan,, Seperti sudah diketahui efisiensi detektor akan berbe
da cukup besar (tak dapat diabaikan) pada kecepatan pencacahan yang ber
bela banyak (ingat faktor "dead time1').

Walaupun metoda analisa aktivasi dapat dilakukan secara instrumen- 
til; tetapi karena akan lebih sulit perhitungannya dan lebih memakan wak
tu, terutama apabila raksa banyak tercampur logam-logam lain, maka lebih 
mudah apabila dilakukan analisa aktivasi yang des truk tip dan dilakukan 
pemisahan terlebih dahulu terhadap raksa. Dalam hal ini biasa dilakukan 
penambahr-'.n pengemban (raksa murni non aktip) untuk memperoleh t!chemical 
yield” yang cukup baik. Apabila dekomposisi cuplikan cukup baik maka se
perti halnya pada pengenceran isotop, hilangnya sebagian raksa yang mung
kin terjadi pada penguapan, absorpsi, kopresipitasi, extraksi tidak sem
purna dlsb. tidak akan mempengaruhi hasil penelitian karena hilangnya 
raksa radioaktip akan, sama proporsinya dengan raksa yang non aktip.

II. H £ C O % A N  m i  HISIL. PI-ilCpB&AN

• Dari uraian dimuka dapat dilcetahui bahwa kesulitan utama pada meto- 
da-metoda analisa mikro raksa tersebut pada umumnya bukan disebabkan ter
batasnya kepekaan, tetapi disebabkan oleh cara dekomposisi dan atau pemi
sahannya dari logam-logam/senyawa pengganggu. Walaupun telah diketemukan 
cara-cara dekomposisi clan pemisahan yang dapat menghasilkan “chemical 
yield11 yang baik,’ tetapi terlihat bahwa hal ini tidak begitu uudah dilak
sanakan dan tetap merupakan faktor penyebab timbulnya kesalahan



perhitungan yang paling menonjol. Dalam hal ini terlihat bahwa metoda 
pengenceran isotop dan metoda analisa aktivasi tidak begitu terpengaruh 
oleh faktor tersebut. Disamping itu metoda-metoda ini cukup sederhana, 
mudah perhitungannya dan dapat diandalkan hasilnya.

Oleh sebab itu dilakukan percobaan untuk menentukan kadar raksa yang 
terdapat p?.da tingkat mikro dalam cuplikan-cuplikan menggunakan metoda - 
metoda tersebut. Dalam hal ini, sebagai cuplikan dipilih berbagai macam 
lumpur dan air karena pada penelitian pencemaran raksa di lingkungan se
lalu diawali dengan penentuan kadar raksa pada cuplikan-cuplikan ini su
paya mudah untuk menarik kesimpulan awal tentang ada tidaknya kontaminasi.
a. Analisa^..aktiva si

Masukkan lumpur kering yang telah digerus terlebih 
dahulu kedalam ampul-ampul gelas kecil masing-masing 0, 1 gram. Bungkus 
ampul-ampul tersebut dengan ”A1 foil" dan masukkan kedalam % 1  Container” 

bersama-sama dengan satu ampul terbungkus ;tAl foilI! yang 'berisi raksa 
murni dengan berat yang diketahui untuk standar. Letak ampul standar ini 
adalah di tengah-tengah dari ampul-ampul lainnya. Fada percobaan ini setiap 
cuplikan dibuat duplo, dimana duplikatnya diletakkan pada “Al Container15 
yang lain, dengan sendirinya juga dilengkapi dengan standar yang lain. 
Kemudian Al Container yang telah berisi cuplikan dan standar tersebut 
disinari dengan netron termal didalam reaktor atom Bandung (pada Lazy 
Suzan) selama 5 hari terus menerus. Dalam percobaan ini dipakai standar 
dengan berat kurang lebih 11,56 mg Hg. Kemudian dilakukanupendinginanK 
(dibiarkan meluruh) selama 12 hari. Kemudian barulah dilakukan percoba
an selanjutnya.

Sebelv.m dibakukan tahap pengukuran aktivitas, maka perlu terlebih 
dahulu diselidiki apakah cara pemisahan terhadap raksa cukup baik, yaitu 
bersih dari radioisotop lain. Oleh sebab itu pada tahap ini sebelum dila
kukan delcomposidLperlu diamati spektrum sinar gamma dari baik standar mau 
pun cuplikan. Untuk keperluan ini digunakan Penganalisa Tinggi Denyut Sŝ
Iuran Ganda (Multichannel Analyzer, buatan Intertechniqu.e, Didac S00)^er̂  
kap. Sudah barang tentu sebelumnya diialcukan kalibrasi nomer saluran ter
hadap tenaga menggunakan sumber standar.



Satu contoh pengama tan .ini dapat dilihat pada grafik 1 (untuk standar)
Pa^a halaman 22 dan grafik 2 (untuk cuplikan) pada halaman 23.

Adapun dekomposisinya dilakukan dengan alat yang dibuat sendiri se
perti terlihat pada gambar 3 pada halaman 24. Adapun cara ker janya adalah 
sebagai berikut :

Jlula-r;a.ila iibaat terlebili dahulu larutan pengemban yang inengan -
dttng'0, 200 mg 'raksa/ml, yaitu, dengan melarutkan 200 mg raksa murni ke -
dalam sedikit ErJO Pekat, dihangatkan sambil diaduk, kemudian diencerkan
dengan H S0, 5% sampai volun menjadi 1000 ml.2 4 ‘ '

Setelah disiapkan alftt tersebut (pendingin tegak terpasang/, di
masukkan kedalr.in labu 1 ml larutan pengemban, Kemudian dimasukkan ampul 
berisi cuplikan yang telah dipatahkan., yang sebelumnya didinginkan da - 
lam almari es* • Pekei'jaan- ini dilakukan secepat mungkiri untuk mengurangi 
k£V.Turjgkia,?;a irilangrya ejebagian uap raksa. Kernudian tambahkan 3 ml HNO^ 
pekat dan 7 - H„5Q pekat, Diaduk dengan pengaduk magnit sambil dipan&

 ̂ o 4si ■■ pada l'O 0 sela”» 30 menit„
Dijaga supaya selalu terjadi refluic to-fcali Dalam hal ini digunakan pem& 
nas lir-it'rik otomatis lengkap dengan pengaduk magnit (I.K.A. Combinag 
typs HCI-l). Dibiarkan mendingin sampai temperatur kamar dan ditambahkan 
air d.vijroling 27 ml. Kemudian dilakukan penyaringan, filtrat dimasukkan
kedal'-an ocu'ong psuii^ah, trmbahkan 10 ml larutan Urea 10S& dan 3 ml larut-t'
an 2 x 10’"'fi-5 dithizcn:) dalarn CCL . Lakukan extraksi dengan pengaduk lis- 
trik selama 3 menit. Ambil fasa organik sebanyak 2 ml dimasukkan kedalam 
tabung yang kerorh'p.n ditutup rapat-rapat. Kernudian dilakukan pengamatan 
■spelrL’Utn 'sinsj?- gamu^nya yang salah satu contoh' hasilnya ‘dapat dilihat 
pada grafik 3 pada halaran 25« Dari pengamatan ini dapat diketahui efek
tivitas pemisahan tersebut,

Selanjutnya dilalv’Jltan ponguleuran aktivitas baik ctiplikan ma.upun stan 
dar yang telah mengalaTnai tahap dekompsisi dan pemisahan yang sama. Da
lam hsl ini t*ug?Jr.ijtcan satu net lengkap alat cacah sinar gamma buatan Wu- 
clear Chicago ŷ .ng tar diri dari : pelindung timbal, detektor sintilator 
kristal v:ell type lengkap dengan dengan B4T dan BI model 0500
nerie 3359v pengatur raktu. model T.I. dual timer, alat cacah model 151k.



SPTKTRTJK SBLil GiWA CUPLIKAN ST&NDMt.

DKTEKIOil : Sintilator vr istal Nal(Tl) Quartz & Silice, Typa 44^5 %  
P.H.9656, NooA790 Penganalisa tinggi denyut saluran ganda : Multi Chamel 
Analyser, Intertecanique DIDIC 800.
KONDISI PSIGC m m N  :
Tegangan pada Detektor 750 ’r.
Coarse Gain Fine Gain 0,9? Tlireshold off, Conversion Gain CH/Volt 100, 
Sensitivity (Cbannel/iO Div.; 800, Ebc^nsion XI, Upper level window 9 dan 
Lower level v/indow 4» •
Waktu pengamatan diatur secara raanual.
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Hasil-hasil analisa dapat dilihat pada tabel yang berikat :
lifeelji.

(Hasil analisa dihitung menggunakan rumus pada hal. 19J.

No. Cuplikan Hasil analisa 
cuplikan no. 1 

(ppm)

Hasil analisa 
cuplikan no. 2 
__ _ (ppm), „

Rata-rata
(ppm)

Penyimpangan

1. Lumpur 
sungai 1 15,17 14,75 14,96 1,4

2. Lumpur 
sungai 2 S, 64 9,02 C, 83 2,1

•3 • ■ Lumpur
sungai 3 11,37 11,77 11,57 %7

4, Lumpur 
sungai 4 3,39 3,17 3,28 3,3

5. Lumpur 
sungai 5 2,94 3,16 3,05 3,6

6. Lumpur 
sawah 3,35 3,57 3,46 3,1

b. Pengenceran isotop

Dalam percobaan yang dilakukan dengan pengenceran isotop, radioiso
top yang diper/junakan dibuat sendiri terlebih, dahulu. Dalam hal ini di
timbang raksa murni dengan berat 15 mg dimaksudkan kedalam ampul gelas 
kecil dan disinari dengan netron. Sebagai sumber netron dipakai sumber 
P-yBe buatan Rusia lengkap dengan pelindung dan lubang tempat penyinaran 
cuplilcan. Sumber ini tar diri dari dua batang PuBe ber bentuk silindris, 
yang pada tanggal 23 Juni 1967 mempunyai intensitas netron pada permukaan
nya masing-masing 5,2 s 10^ netron/detik dan 5, 'i6 x 10^ netron/detik. 
Penyinaran dilakukan selama 15 hari terus menerus yang kemudian diikuti 
tahap pendinginan selama 12 hari. Selanjutnya raksa radioaktip ini dila
rutkan seperti pada pembuatan larutan/pengemban pada analisa aktivasi 
(digunakan sedikit HNO^ pekat), dan diencerkan menjadi 1000 ml menggunakan
larutan HoS0 5%.*- 4

Kemudian dilakukan dekomposisi dan pemisahan seperti pada analisa 
aktivasi. Dalam hal ini cara dekomposisi dan pemisahan agak berbeda



sedikit untuk cuplikan yang berbentuk padatan dan cairan. Adapun cara de
komposisi dan pemisahan dilakukan sebagai berikut :

1. Untuk cuplikan yang berbentuk lumpur.
Setelah disiapkan alat dekomposisi lengkap dengan pendingin tegak 

terpasang, dimasukkan kedalam labu 1 ral larutan raksa radioaktip yang te
lah dibuat tersebut. Kemudian ditambahkan 3ml HNO^ pekat dan 7 ml H^SO^ 
pekat dan juga dimasukkan gerusan lumpur kering seberat 0,1 gram. Diaduk 
dengan pengaduk makna t sambil dipanaskan pada 60°C selama 30 menit. Di
jaga supaya selalu terjadi reflux total. Kemudian dibiarkan mendingin 
sampai temperatur kamar dan ditambahkan air dwisuling. Selanjutnya dilaku
kan penyaringan, filtrat dimasukkan kedalam corong pemisah, tambahkan
10 ml larutan Urea 10^ dan 3 ml larutan 2 x 10 ^ H dithizone dalam CC1..4
Lakukan extraksi dengan pengaduk listrik selama 3 menit. Ambil fasa or
ganik sebanyak 2 ml dan dimasukkan kedalam tabung yang ditutup rapat - 
rapat. Kemudian dilakukan pengukuran aktivitas baik cuplikan maupun blan- 
ko (tidak ditambahkan lumpur j yang telah mengalami tahap dekomposisi dan 
pemisahan yang sama. Dalam hal ini digunakan satu set alat cacah sinar 
gamma lengkap sama dengan pada analisa aktivasi. Kemudian dilaleukan per
hitungan kadar raksa dalam cuplikan menggunakan rumus pada halaman 15.

2. Untuk cuplikan yang ber bentuk air.

Setelah disiapkan alat dekomposisi lengkap dengan pendingin tegak 
terpasang, diriaeukkan kedalam labu 1 ml larutan raksa radioaktip yang te
lah terbuat seperti tersebut dia tas. Kemudian ditambahkan 3 ml HN0 pekat3
dan 7 ml H^SO^ pekat dan tambahkan juga 100 ml cuplikan yang ber bentuk 
air (sungai, sawah dll) yang telah disaring terlebih dahulu. Larutan cam
puran ini dibiarkan selama 2 jam, baru kemudian diaduk sambil dipanasi 
pada 60°C selama 30 menit. Dijaga supaya selalu terjadi reflux total. 
Dibiarkan mendingin sampai temperatur kamar dan selanjutnya pindahkan 
kedalam corong pemisah, tambahkan 25 ml larutan Urea 10$. Lakukan extraksi 
dengan pengaduk listrik setelah ditambahkan 5 ml larutan 2 x 10~+ M di
thizone dalam CC1. selama 3 menit. Setelah fasa organik dipisahkan, laku- 
kan sekali lagi extraksi terhadap fasa air menggunakan 5 ml larutan di
thizone 2 x 10 ^ M dalam CC1 . Pisahkan fasa organik, kumpulkan fasak*



organik dari kedua extraksi tersebut dan ambil 2 ml kedalam tabung yang 
kemudian ditutup rapat-rapat. Kemudian dilakukan pengukuran aktivitas se
perti pada cara 1 tersebut dia tas. Dengan menggunakan rumus pada halaman 
15 dapat dihitung kadar raksa dalam cuplikan. Hasil-hasil analisa baik 
pada cara 1 maupun 2 pada berbagai macam cuplikan dapat dilihat pada, tabel 
yang berikut :

Tabel. ̂ Jj_

No. Cuplikan Hasil analisa 
cuplikan no. 1 
(ppm/*ppb

Hasil analisa 
cuplilcan No. 2 
(ppm)/*ppb

3ata - 
rata 
(ppm) 
*ppb

Penyimpangan

(50

i. Lumpur 
sungai 1 15,57 15,07 15,32 1,6

2. Lumpur 
sungai 2 10,02 9,60 9,81 2,1

3. Lumpur 
sungai 3 12,49 12,97 12,73 1,8

4. Lumpur 
sungai 4 3,71 3,11 3,41 8,7

5. Lumpur 
sungai 5 3,51 2,95 3,23 8,6

6. Lumpur 
. savaiii. 3,46 2,96 3,21 7,7

7. Air su
ngai 1 0,43* 0,37* 0,40* ' 7,5

8. Air su
ngai 2 0,23* 0,33* 0, 28* 17,8

9. Air su
ngai 3 0,32* 0,44v 0,38* 15,7

10. Air su
ngai 4 0, 10* 0,08* 0,09* 11,1

11. Air su
ngai 5 0,107* 0,073* 0,09* 18,8

12. Air sawah 0,05* 0,11* 0,08* 37,5
13. Air sumur 0,036* 0,024* 0,03* 20,0

14. Air hujan 0,025* 0,037* 0,031* 19,3
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Sebenarnya sangat sulit untuk memilih suatu metoda yang dapat diang
gap terbaik untuk analisa mikro raksa. Hal ini disebabkan karena pemilih
an metoda tersebut bergantung kepada bentuk/macam cuplikan, jumlah/banyak
nya analisa yang harus diker j akan, kadar raksa dalam cuplikan, alat-alat 
y m g  tersedia, dan mungkin yang paling penting adalah cita rasa dan atau 
kemampuan orang yang akan mengerjakannya. Disaraping itu juga penting di
perhatikan ketepatan dan keseksamaan dari -suatu metoda. Hal ini sangat 
sulit dinilai karena kclerahan suatu metoda dalam masalah ini mungkin 
dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain, misalnya kemampuan alat yang 
dipergunakan, pengalaman orang yang menger jakan dan bahkan mungkin hanya 
disebabkan oleh cara bekerja yang tidak baik. Selain hal-hal tersebut 
perlu juga diperhatikan faktor ekonomis, yaitu yang menyangkut biaya ope
rasi. Sudah barang tentu hal ini bergantung kepada perlengkapan yang harus 
ada, waktu yang diperlukan untuk «cnger jakan hal tersebut, bahkan resiko 
terhadap adanya bahaya selama mengerjakan harus ditinjau.

Setelah memperhatikan uraian dinuka, kiranya dapat diterima bahwa 
metoda pengenceran isotop dan aktivasi analisa merupakan metoda-metoda 
yang baik untuk analisa mikro baik untuk keperluan khusus dan terutama 
untuk keperluan rutin. Hal ini diantaranya disebabkan karena sederhananya 
cara kerja, mudahnya cara perhitungannya dan terutama karena mempunyai 
keunggulan dalam ketepatan dan keseksamaan. Sudah barang tentu untuk dapat 
dengan sukses memptrgunakan metoda-meto-la ini haruslah diperhatikan cara- 
cara radiometri yang baik (dan juga dengan .sendirinya spektrometri juga 
sangat penting). (8).

Dari percobaan yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang 
berikut :

1. Metoda analisa mikro raksa yang berdasarkan pengenceran isotop dan 
analisa aktivasi cukup sederhana dan baik untuk analisa rutin berbagai 
macam cuplikan. Hasil-hasil analisa yang dapat diperoleh dengan cara 
perhitungan yang mudah dapat diandalkan.

2. Walaupun pada metoda-metoda tersebut mengalami kesulitan pada tahap 
dekomposisi, tetapi hal.inipun terjadi pada metoda lainnya, bahkan



kedua metoda tersebut dapat dikatakan sebagai yang paling tidak terpenga
ruhi oleh faktor tersebut. Apabila diperlukan, analisa aktivasi bahkan 
dapat dilakukan sana sekali tanpa tahap dekomposisi. Disamping itu kiranya 
akan lebih baik apabila digunakan cara-cara dekomposisi Bethge dan atau 
Schoniger terutama untuk cuplikan bahan organik.

3. Apabila metoda pengenceran isotop dan analisa aktivasi dibandingkan 
•dapat.disimpulkan bahwa metoda pengenceran isotop mempunyai kelebihan - 
kelebihan, y^itu :

a. Lebih sederhana perlengkapannya, cukup alat-alat gelas dan satu set 
alat cacah (bisa garnma atau beta), sedangkan analisa aktivasi memer
lukan penganalisa tinggi denyut saluran ganda. Disanping itu pada 
analisa aktivssi harus ada sumber netron yang tinggi fluornya (bisa 
berbentulc reaktor, neutron generator dll), sedangkan pengenceran 
isotop hanya memerlukan raksa radioaktip yang apabila terpaksa beli- 
pun tidak mahal.

b. Pengenceran isotop lebih bersih dari bahaya radiasi.
c. Pengenceran isotop lebih cepat karena tidak perlu membuat raksa da

lam cuplikan menjadi radioaktip.

d'. Pengenceran isotop lebih mudah untuk menurunkan batas deteksinya, 
bahkan batas deteksi pengenceran isotop lebih rendah dari pada ana
lisa aktivasi.

e. Sebagai akibat a, b, c dan d iralca pengenceran isotop akan lebih 
ekonomis.

4. Diharapkan kertas karya ini walaupun sangat sedikit dapat membantu ada
nya penelitian kontaminasi raksa di lingkungan terutama di Indonesia 
yang walaupun industrinya belum begitu maju, tetapi mengingat adanya 
aktivitas vulkanik yang sangat aktip maka perlu untuk dilakukan peneli
tian dala-n bidang ini. Mud&h-nudahan ini merupakan salah satu sumbangan 
teknik nuklir yang langsung untuk kesejahteraan bangsa.
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