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ABSTRAK
MODIFIKASI METODA ANALISIS 239 Pu, 240Pu DAN 241Am DALAM

.„SEDIMEN DAN AIR LAUT. Modifikasi teknik analisis 239 Pu, 240Pu dan 241Am
dalam sedimen dan air laut telah dilakukan. Penelitian bertujuan untuk
mendapatkan metode pemisahan 239 Pu, 240Pu dan 241Am dari 100-300 g contoh
sedimen dan 100-200 liter contoh air laut. Metode yang ditemukan dalam literatur
umumnya untuk pemisahan 239 Pu, 240Pu dan 241Am dari 20-50 g sedimen dan 30-
100 1 air laut. Dengan metode ini239 Pu, 240Pu dan 241Am dipekatkan dengan cara
kopresipitasi dengan CaC2O4 dan Fe(OH)3, kemudian dimurnikan dengan resin
penukar anion. Sebagai perunut untuk menentukan kedapat ulangan analisis kimia
digunakan 242Pu dan 244Cm. Kedapat ulangan analisis kima diperoleh dari analisis
beberapa contoh sedimen adalah: M2Pu = 59,7-72,6 %, rerata = 66,2 %, 244Cm =
72,0-85,5 %, rerata = 78,8 %, dan air laut adalah: 242Pu = 67-78 %, rerata = 73,9
%, 244Cm = 74-90 %, rerata = 84,2 %. Metode yang telah dimodifikasi diuji
dengan cara mengaplikasikan pada IAEA-marine sediment. Hasil pengujian sesuai
dengan sertifikat. Dapat disimpulkan bahwa teknik analisis yang telah
dikembangkan ini cocok digunakan untuk analisis 239j240Pu dan 241Am konsentrasi
rendah dalam contoh sedimen dan air laut.

ABSTRACT
MODIFICATION OF ANALYTICAL METHOD FOR MEASUREMENT

OF 239 Pu, 240Pu AND 241Am IN SEDIMENT AND SEA WATER. Modification
of analytical method for measurement of239 Pu, 240Pu and 241Am in sediment and
sea water have been conducted. This study is to develop a method for separation
of 239 Pu, 240Pu and 241Am from 100-300 g of sediment and 100-200 1 of sea water
samples. Most of the methods described in the literature are to separation of 239

Pu, 240Pu and 241Am from 20-50 g of sediment and 30-100 1 of sea water samples.
By this method, 239-240pu and 24IAm were concentrated using the coprecipitation of
CaC2O4 and Fe(OH)3. Plutonium-242 and Curium-244 were used as tracer to
determine chemical recovery. The result of analysis of some sediment samples
showed that the chemical recoveries were respectively obtained in the range of
59.7 to 72.6 % with average of 66.2 % for 242Pu and 72.0 % to 85.5 % with
average 78.8 % for 244Cm. Analysis of some seawater samples were obtained in
the range of 67 % to 78 % with average 73.9 % for 242Pu and 74.0 % to 90.0 %
with average 84.2 % for 242Cm. This method was tested by the IAEA marine
sediment, the result was exellent agreement with the IAEA certified sediment. It
could.be suggested that the developed analytical method is suitable to analyze the
low level239 Pu, 240Pu and 241 Am in sediment and sea water samples.
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PENDAHULUAN
Radionuklida 239Pu, 240Pu dan 241Am di lingkungan, berasal dari hasil

kegiatan manusia yakni sebagai hasil sampingan berkaitan dengan pemanfaatan
teknologi nuktirT Selama beberapa periode terakhir negara-negara maju berlomba-
lomba melakukan uji coba nuklir di atmosfir dari tahun 1961-1963 untuk
kepentingan militer, radionuklida ini sudah terdistribusi di permukaan bumi
sebagai fall out terutama pada belahan bumi bagian utara. Indonesia termasuk
kawasan yang sedikit menerima fall out karena jauh dari pusat kegiatan.
Penentuan baseline konsentrasi dan distribusi radionuklida ini di kawasan
Indonesia khususnya semenanjung Muria yang sudah dipilih sebagai calon lokasi
PLTN pertama di Indonesia, sangat diperlukan untuk evaluasi keselamatan
pengelolaan limbah pada masa yang akan datang.

Penentuan kandungan 239Pu, 240Pu dan 24IAm dalam tanah, sedimen dan
contoh lingkungan lain umumnya didasarkan pada metode spektrometri a.
Pengukuran dengan spektrometer a memerlukan sumber cacahan yang homogen,
tipis dan merata. Karena itu, untuk radionuklida-radionuklida tersebut diperlukan
kondisi dengan kemurnian tinggi, baik terhadap pemancar a lain dengan energi
berdekatan maupun unsur stabil yang dapat ikut terelektrodeposisi. Adanya
pengotor tersebut dapat menurunkan resolusi cacahan dan memberikan kesalahan
berarti pada pembacaan aktivitas.

Beberapa metode analisis 239Pu, 240Pu dan 241Am dalam contoh lingkungan
telah dilaporkan oleh banyak peneliti [1-4]. Metode-metode yang dilaporkan
umumnya terbatas untuk menganalisis contoh dalam jumlah yang relatif kecil.
Untuk dapat mendeteksi 239Pu, 240Pu dan 241Am pada konsentrasi rendah dalam
contoh lingkungan seperti sedimen dan air laut di lingkungan Muria, maka
diperlukan jumlah contoh lebih banyak. Tetapi penggunaan contoh banyak akan
menyebabkan bertambahnya jumlah unsur-unsur pengganggu seperti radionuklida
alam pemancar a dengan energi berdekatan dengan 239Pu, 240Pu dan 241Am.
Unsur-unsur stabil alkali, alkali tanah, aluminium, besi dan Iain-lain yang dapat
ikut terdeposit pada tahapan elektrodeposisi bersama-sama dengan 239Pu, 240Pu
dan 241Am, Karena itu perlu dilakukan modifikasi terhadap metode-metode yang
sudah ada agar dapat diaplikasikan terhadap contoh dengan kandungan 239Pu,
240Pu dan 241 Am sangat rendah.

Pada penelitian ini dilakukan modifikasi metode analisis 239Pu, Pu dan
241

Am dalam contoh sedimen dan air laut berdasarkan teknik pemisahan kimia
secara kopresipitasi, pertukaran anion {anion exchange) dan elektrodeposisi.

TEORI
Plutonium dan Amerisium merupakan unsur-unsur yang dikelompokkan

ke dalam unsur transuranium yaitu unsur dengan nomor atom lebih besar dari 92.
Unsur dalam kelompok transuranium ini bersifat radioaktif. Radionuklida 239Pu,
240Pu dan 241Am mempunyai umur paruh panjang dan meluruh dengan
memancarkan partikel a. Karakterisasi masing-masing radionuklida ini adalah
sebagai berikut:
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239Pu; T1/2 = 24390 tahun; Eal = 5,16 Mev (88%)

••••'-•"- a2 = 5,11 Mev (11%)
240Pu; T1/2 = 6580 tahun; Eal = 5,17 Mev (76 %)

a2 = 5,12 Mev (24%)
241Am; T1/2 = 458 tahun; Eal = 5,49 Mev (85%)

a2 = 5,44 Mev (13%)

Plutonium dan Amerisium tidak mempunyai isotop stabil. Oleh sebab itu
sebagai perunut untuk menentukan kedapat ulangan analisis kimia 239Pu, 240Pu dan
241 Am, digunakan radionuklida pemancar a yang tidak terdapat di lingkungan,
yang memiliki energi berbeda. Untuk 239Pu, 240Pu biasanya digunakan 242Pu (Tj/2

= 3,79xlO5 tahun; Ea = 4,90 Mev) dan 236Pu (T1/2 = 2,85 tahun; Ea = 5,77 Mev),

sedangkan untuk 241Am, digunakan 243Am (T1/2 = 7950 tahun, Ea = 5,28 Mev)

dan 244Cm (T1/2 = 17,6 tahun; Ea = 5,81 Mev) [5].

Dalam penentuan 239Pu, ^ P u dan 241Am secara spektrometri a, yang
paling dominan memberikan gangguan ialah:
1. Radionuklida-radionuklida alam dengan energi a yang berdekatan dengan

239Pu, 240Pu dan 241Am diantaranya adalah 228Th (Ea=5,42 Mev), 224Ra
(Ea=5,45 Mev) dan 210Po (Ea=5,3 Mev) bersama-sama anak luruhnya 210Pb
dan 210Bi apabila 243Am (Ea=5,28 Mev) digunakan sebagai perunut.

2. Unsur-unsur stabil yang banyak ditemukan dalam contoh lingkungan seperti
besi, aluminium, lantanida, alkali, alkali tanah dan Iain-lain yang dapat ikut
terdeposit pada tahapan elektrodeposisi.

Unsur-unsur transuranium dan lantanida pada suasana asam dapat
diendapkan dengan kalsium oksalat. Sifat ini dapat digunakan untuk memisahkan
besi dan beberapa unsur lainnya. Unsur-unsur transuranium juga dapat dipisahkan
secara kopresipitasi dengan Fe(OH)3[6]. Kedua teknik pemisahan secara
kopresipitasi ini diadopsi sebagai tahapan awal pemisahan unsur-unsur penganggu
dari Pu dan Am sebelum memasuki tahapan pemurnian lebih lanjut dengan teknik
resin penukar anion.

Pemisahan ion-ion dalam larutan menggunakan resin penukar ion
didasarkan prinsip reaksi pertukaran ion selektif antara ion yang terlarut dengan
ion yang terikat pada gugus fungsi matriks resin. Reaksi terjadi karena masing-
masing ion mempunyai afinitas yang berbeda terhadap resin yang sama. Sifat ini
bergantung pada jenis-jenis ion, pelarut dan resin. Plutonium (IV) dalam HNO3
membentuk kompleks anion Pu[(NO3)e]2". Kompleks ini merupakan spesies yang
dapat diikat dengan kuat oleh penukar anion. Pengikatan bertambah dengan
naiknya konsentrasi HNO3. Nilai maksimum koefisien distribusi 104 dapat dicapai
pada konsentrasi HNO3 7-9 M. Tetapi Th dan Ra ikut terikat pada kondisi ini,
sedangkan Am tidak diikat oleh resin tersebut. Thorium dan Ra yang terikat
dipisahkan dengan elusi menggunakan HC1 8M [7].

Sistem larutan campuran asam mineral-alkohol dapat menambah pengikatari
aktinida dan lantanida oleh resin penukar anion dengan koefisien 102-104.;

Amerisium dalam larutari campuran HNO3 1 M/CH3OH 93 % dapat diikat dengan
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baik oleh resin penukar anion dan sistem ini dapat memisahkan besi dan
aluminium dari Am. Unsur-unsur lantanida dapat dipisahkan dari amerisium
dengan mengelusi resin dengan larutan campuran HC1 0,1 M-NH4SCN 0,5 M-
CH3OH 80 % dan Am yang masih terikat dapat dielusi dari resin dengan larutan
HC11,5 M-CH3OH 86 % [8].

Supaya 239Pu, 240Pu dan 242Am yang sudah dimurnikan dapat dicacah dengan
spektrometer a, unsur-unsur ini harus dalam bentuk endapan yang merata dan
tipis. Hal ini dapat dilakukan hanya melalui teknik pengendapan secara elektrolisa
(electrodepositiori). Elektrodeposisi adalah teknik yang sangat baik sekali untuk
preparasi unsur-unsur pemancar a yang akan dicacah dengan spektrorneter a.
Dengan cara ini contoh sebagai sumber cacahan bisa dibikin melekat secara
merata dan tipis pada permukaan disc. Metode elektrodeposisi yang umum
dilakukan adalah berdasarkan deposisi unsur dalam bentuk oksida hidrat pada
katoda dalam larutan basa atau asam lemah yang mengandung garam-garam
amonium atau alkali. Menurut Talvitie [9] Pu dan Am dapat dielektrodeposisi
dalam H2SO4/NH4OH pada pH 2 - 3 dengan arus 1,2 A dan tegangan 6 V.

Plutonium dan amerisium terdeposit pada katoda dalam bentuk Pu(OH)4 dan
Am(0H)3

TATA KERJA
Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi HNO3, HF,
HCIO4, HC1, HI, NH4SCN, CH3OH, FeCl36H2O, Ca(NO3)24H2O buatan Wako
Pure chemical industries Ltd., Japan untuk dibuat campuran-campuran HC1 10 M-
HI 0,1 M, HNO3 1 M- CH3OH 93 %, HC1 0,1 M-NH4SCN 0,5 M-CH3OH 80 %,
HNO3 1 M-CH3OH 93 %, HC1 1,5 M - CH3OH 86 % dan larutan pengemban Fe
dan Ca. Semua bahan kimia yang digunakan adalah proanalisa (p.a.). Sebagai
penukar anion digunakan Dowex 1-X8 100-200 mesh dan Dowex 1-X4 100-200
mesh.

Peralatan
Spektrometer a dengan detektor sawar muka silikon : ORTEC BR-025-450-

100. Masing-masing detektor dirangkai dengan penganalisa salur ganda (MCA) :
SEIKO EG & G 7800.

Metode
• Skema sederhana prosedur analisis diperlihatkan pada Gambar 1.
• Contoh sedimen diabukan dalam tungku pemanas (muffle furnace) pada suhu

550 °C selama 4-6 jam, kemudian dilindih dengan HNO3 pekat yang
ditambahkan beberapa ml HF dan HCIO4. Filtrat diuapkan untuk pemekatan,
setelah itu diencerkan, ditambahkan H2C2O4 dan diatur pH = 2 dengan NH4OH
untuk pengendapan CaC2O4. Endapan disaring, diabukan pada suhu 550 °C
selama 2 jam, dilarutkan dengan HC1 dan kemudian diencerkan. Selanjutnya
dilakukan kopresipitasi dengan Fe(OH)3 setelah ditambahkan berturut-turut
pengemban Fe, NH4C1 dan NH4OH.
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• Contoh air laut langsung dilakukan kopresipitasi dengan Fe(OH)3 atau Ca(0H)2
dan Mg(OH)2. untuk pemekatan Pu dan Am. Hidroksida-hidroksida ini dibentuk
dengan penambahan NH4OH atau NaOH 10 M sampai pH lafutan sekitar 10,
kemudian endapan yang terbentuk dibiarkan selama satu malam.

» Endapan dilarutkan dalam HNO3 8 M, ditambahkan NaNC>2 untuk mengubah
Pu+3 dan Pu+6 menjadi Pu+4. Selanjutnya dilakukan pengikatan Pu+4 dengan
resin penukar anion Dowex 1-X8 dalam kondisi HNO3 8 M. Pada tahap ini Th+4

juga ikut diikat bersama Pu+4 sedangkan Am+3, Cm+3, lantanida dan Fe+3 akan
keluar bersama efluen. Thorium dieliminasi dari resin dengan pencucian resin
dengan HC110 M, kemudian Pu+4 dielusi dengan larutan HC110 M-HI 0,1 M.

»Efluen dan hasil cucian resin digabung untuk penentuan Am. Terhadap larutan
ini dilakukan kembali berturut-turut kopresipitasi CaC2O4 dan Fe(OH)3 seperti
di atas. Endapan dilarutkan dalam HC1 8 M, dilewatkan ke dalam resin penukar
anion Dowex 1-X8 yang telah dikondisikan terlebih dahulu dengan HC1 8M
untuk pemisahan Fe, U dan Po. Efluen mengandung Am, Cm, Th dan lantanida.
Efluen diuapkan sampai hampir kering, dilarutkan dalam HNO3 8 M dan

dilewatkan ke dalam kolom resin penukar anion Dowex 1-X8 yang telah
dikondisikan dengan HNO3 8 M untuk pemisahan Th.

»Selanjutnya Am dimurnikan lagi dengan pengikatan Am pada resin penukar
anion Dowex 1-X4 yang telah dikondisikan dengan larutan HNO3 1 M- CH3OH

93 %. Lantariida yang ikut terikat, dielimasni dari resin dengan pencucian resin
dengan HC1 0,1 M-NH4SCN 0,5 M-CH3OH 80 %. Kemudian resin dicuci

dengan HNO3I M-CH3OH 93 % untuk elimasi ion-ion SCN" dan penganggu-

penganggu lain yang berasal dari pemakaian reagen kimia sebelumnya.
Kemudian Am dielusi dari resin dengan HC11,5 M- CH3OH 86 %.

• Masing-masing fraksi Pu dan Am di atas diuapkan sampai hampir kering,
kemudian ditambahkan HCIO4 1 ml dan dipanaskan kembali sampai hampir
kering. Residu dilarutkan dalam 10 ml H2SO4 1,8 M, ditambahkan 2 tetes
indikator thymol blue sampai terbentuk warna pink. Kemudian ditambahkan
NH4OH (1+1) tetes demi tetes sambil diaduk sampai warna pink berubah jadi
kuning. Ditambahkan kembali H2SO4 1,8 M tetes demi tetes sampai berubah

warna kuning menjadi pink. Selanjutnya dilakukan elektrodeposisi pada 1 A
selama 2 jam.
Aktivitas 239Pu, 240Pu dan ^'Am dicacah dengan spektrometer a

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kedapat ulangan analisis kimia yang diperoleh dari perunut pada analisis

beberapa contoh sedimen dan air laut ditampilkan pada Tabel 1. Prosedur analisis
yang telah dimodifikasi dapat memberikan kedapat ulangan cukup tinggi dan
stabil. Akan tetapi untuk contoh sedimen di atas 110 g, nilai kedapat ulangan
kelihatan menurun. Hal ini dikarenakan semakin tingginya jumlah unsur-unsur
penganggu sehingga mempersulit pemisahan Pu dan Am.
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Pada Tabel 2 dan 3 disajikan hasil analisis 238Pu, 239Pu, 240Pu dan 241Am
dalam IAEA reference material (IAEA-135 marine sediment) dengan prosedur
analisis ini. Seperti yang terlihat pada Tabel 2 dan 3, aktivitas yang terukur sesuai
dengan aktivitas yang tertera dalam sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa
prosedur yang dikembangkan ini sanggup untuk memisahkan isotop-isotop Pu dan
Am dari matrik sedimen dengan ketepatan dan ketelitian yang cukup baik.

Terhadap contoh air laut tidak dilakukan uji prosedur karena waktu
penelitian ini dilakukan tidak tersedia reference material untuk air laut. Namun
dari hasil kedapat ulangan yang cukup tinggi dan stabil seperti yang terlihat pada
Tabel 1 dapat dipastikan bahwa prosedur ini juga cocok untuk pemisahan Pu,
240Pu dan 241 Am dalam contoh air laut.

Tahap pemekatan Pu dan Am dari matrik contoh secara kopresipitasi
dengan CaC2C>4 dan Fe(OH)3 sebelum tahap pemurnian dengan resin penukar

anion, sangat membantu sekali untuk mengurangi jumlah unsur-unsur penganggu
yang terdapat dalam larutan hasil pelindihan sehingga pemurnian Pu dan Am
dengan resin penukar anion dapat lebih sempurna. Pada Gambar 2a dan 2b
ditampilkan secara berurut spektrum a 239Pu, 240Pu dengan perunut 242Pu dan
241 Am dengan perunut 244Cm yang dipisahkan dari contoh sedimen tanpa melalui
tahapan kopresipitasi CaC2O4 dan Fe(OH)3 sebelum tahapan penukar anion yang

pertama. Pada Gambar 3a dan 3b ditampilkan spektrum a 239Pu, 240Pu dengan
perunut 242Pu dan m Am dengan perunut 244Cm dengan prosedur yang sama tetapi
melalui tahapan kopresipitasi CaC2O4 dan Fe(OH)3 sebelum tahapan penukar
anion yang pertama. Seperti yang terlihat pada Gambar 2a, masih ada pemancar-
pemancar a yang belum sempurna terpisahkan. Walaupun puncak-puncak unsur
penganggu tersebut tidak tumpang tindih dengan puncak perunut, akan tetapi
keberadaah unsur penganggu ini dapat memberikan efek penyerapan diri {self
absorption) pada energi perunut. Pada Gambar 2b, terjadi tumpang tindih antara
pundak perunut dengan puncak-puncak pengotor karena energi pengotor
mendekati energi perunut sehingga resolusinya tidak sempurna. Pada Gambar 3a
dan 3b terlihat bahwa Pu dan Am terpisah dengan sempurna dengan masing-
masing perunutnya.

KESIMPULAN
Radionuklida 239Pu, 40Pu dan Am dalam sedimen dan air laut dapat

dipekatkan dan dipisahkan dari sebahagian besar unsur-unsur penganggu dengan
cara kopresipitasi CaC2C>4 dan Fe(OH)3. Pemekatan dengan cara ini

mempermudah pemurnian 239240Pu dan Am dengan resin penukar anion,
sehingga dapat memberikan deposit ^-^Pu dan Am pada disc elektrodeposisi
dengan kemurnian yang cukup tinggi. Teknik analisis yang sudah dimodifikasi ini
dapat memberikan kedapat ulangan analisis kimia yang cukup tinggi dan stabil.
Hal ini menunjukkan bahwa prosedur ini cocok digunakan untuk analisis ^""Pu
dan Am dalam contoh sedimen dan air laut yang mempunyai kadar sangat
rendah seperti daerah Semenanjung Muria.
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"yZQ 240 244

Tabel 1. Kedapat ulangan Pu, Pu dan Cm dalam sedimen dan air laut

No.

1.

2.

Jenis
contoh

Sedimen

(g)

Air laut

(0

Berat/
Volume
contoh

50-100
110-300

100-200

Ulangan

15
10

10

Kedapat ulangan
242

Pu (%)

Rentang

72-73
45-67

67-78

Rerata

72,6
59,7

.73,9

Kedapat ulangan
244

Cm (%)

Rentang

74-89
65-80

74-90

Rerata

85,5
72,0

84,2

Tabel 2. Hasil analisis 238Pu, 239Pu, 4°Pu dalam IAEA reference material (IAEA-
135 marine sediment)

No.

Aktivitas yang terukur
(Bq/kg)

2 3 9Pu,2 4 0Pu 238'Pu

Aktivitas dalam material
(Bq/kg)

239Pu,24°Pu 238Pu

Rentang aktivitas*
(Bq/kg)

239Pu,24OPu 238 r

1.

2.

213,8±8,7
213,1±8,6

43,5±2,2
43,0+2,1

213 43 205-225,8 41,6-45

* Tingkat kepercayaan = 95%

241
Tabel 3. Hasil analisis Am dalam IAEA reference material (IAEA-135 marine

sediment)

No.

1.

2.

Aktivitas yang terukur
(Bq/kg)
241

Am

318,2±6,0

318,916,4

Aktivitas dalam material
(Bq/kg)

Am

318

Rentang aktivitas*
• (Bq/kg)

241

Am

310-325

* Tingkat kepercayaan = 95%
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