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ABSTRAK

PENENTUAN NILAI RASIO ISOTOP OKSIGEN (IOr'O) DAN SULFUR (J48/J2S) DARI BaSO.
DIN 5033 (MERCK) UNTUK STANDAR INTERNAL. Telah dilakukan penelitian untuk rnenentukan nilai
rasio isotop oksigen (180r60) dun isotop sulfur r4Sp2S) dari BaS04 DIN 5033 (rnerck) untuk standar internal.
Teknik preparasi gas CO2 untuk pengukuran rasio isotop oksigen (dinyatakan 0 180) berdasarkan pada rnetode
Rafter yak11i reduksi BaS04 dengall grafit. Sedangkan preparasi gas S02 untuk pengukuran rasio isotop sulfur
(dinyatakan 0 34S) berdasarkan pada rnetode Robinson-Kusakabe yakni oksidasi Ag2S dengan ternbaga (I) oksida.
Dari basil percobaan diperoleh nilai 0 180 daD 0 34S dari BaS04 DIN 5033 (Merck) adalah berturut-turut 11,48 :f:
0,41 0/00 dan 5,00 :f: 0,33 0/00. Senyawa BaS04 DIN 5033 (Merck) dapat digunakan sebagai standar isotop 6 180
daJl 6 34S karena terletak pada kisarml variasi isotopnya di alarn dan setelah dilakukan perbandingan antar
laboratoriurn Pinstech -Pakistan rnernpUllyai nilai isotop yang hampir sarna. Akan tetapi rnasih perlu dilakukan
lebih banyak analisis dan perballdulgan dengan laboratorium lain untuk memperoleh nilai yang sesungguhnya

ABSTRACT

DETERMINATION OF OXYGEN ISOTOPE RATIO r80r60) AND SULPHUR (34S/3ZS) VALUE
OF BaSO4 DIN 5033 FOR INTERNAL STANDARD. It has been done an experiment to detennine of oxygen
(1801'60) and sulphur (34S/32S) isotope value of BaS04 DIN 5033 (merck) for internal standard. The used
technique for preparation of CO2 gas to measure oxygen isotope ratio (stated as 8 180) is based on Rafter method
using graphite tor reduction of BaS04. Whereas the used teclulique for preparation of S02 gas to measure isotope
sulphur ratio (stated as 8 34S) is based on Robinson-Kusakabe method using Cupro oxide to oxidize Ag2S. The
result of this experiment is 11,48 :!: 0,41 0/00 and 5,00 :!: 0,330/00 for 8 180 and 8 34S value respectively. Based
on this experiment, BaS04 DIN 5033 Call be used as llltenJaI standar because its isotopic values both oxygen mld
sulphur lie in the middle of range of its variation in nature. The result of interlab comparation shows that the
value of this experiment is nearly similar to the value obtained from laboratoriurn of Pinstech-Pakistan. To
acquire the better result, it is necessary to carry out more alla1ysis alld more interlab comparation.

PENDAHULUAN rasio isotop sulfur 34S/32S antara sumber pencemar daD
air yang terce mar maka dapat ditentukan salah satu
sumber pencemar yang dominan (Fritz, 1980).

Untuk penentuan nilai 8 18or6o maka contoh
llaTUs diuball dalam gas CO2, sedangkan untuk penentuan
nilai 8 34S/ 32S rnaka contoh hams diubah dalam bentuk
gas SO2 atau SF 6 , akan tetapi yang umum digunakan
adalah gas SO2. Alat preparasi gas C~ dan SO2 yang
tersedia dapat digunakan secara seri yakni contoh sisa
reduksi untuk memperoleh gas CO2 dapat digunakan
sebagai contoh oksidasi untuk menghasilkan gas SO2.

Teknik preparasi gas CO2 adalah seperti yang
dikemukakan oleh RAFfER (1967), yakni berdasarkan
reduksi bariwn sulCal dengan grafit pad.:1 SullU (900-
1050oC) dan kondisi vakwn. Reaksi kesetimbangan yang
terjadi adcllall sebagai berikut:

Penelitian dellE! menggunakan paratneter rnsio
isotop oksigen (180r 0) daD isotop sulfur (34S/32S) dari
contoh slllfat di laboratorium Hidrologi -PTIR -BAT AN
mulai dikembangkan pada tahun 1992 dengan
dipaSc'lllgnya alat spektrometer massa Delta S beserta alat
preparasi gas S02 dan CO2 dan spektrometer massa
Isogas yang lebih dulu tersedia. Beberapa penelitian yang
telall dilakukan dengan menggunakan parameter kedua
isotop tersebut adalall penentuan sulm reservoir di
lapangan panasbumi Kamojang, Sibayak. Kotamobagu.
Selanjutnya kedua isotop tersebut mulai dikembangkan
untllk menangani nmsalah pencemarnn oleh sulfat yakni
penclitiaIl a&11-usul sulfa! dalam air tanalt. air pennukaaIl
daD air hujan.

Untuk mengetahui sumber pencenk1rall senyawa
sulfat maka contoh yang diperlukaIl bukan hanya berupa
air tetapi juga melibatkan contoh padatan yang
diperkirnkan sebagai sumber pence mar. MiSc1lnya untuk
daerah pertanian maka sumber pencemaran sulfat dalam
air tanah kemungkinan juga berasal dari pupuk atau
untuk daerall vulk.'lllik kemungkinan pencemaran sulfat
berasal dari batuan Vlllkanik. Berdasarkan kesamaan nilai

BaSD4 + 2C E ~ BaS + 2CD,

Pada reaksi ini juga akan terbentuk sedikit gas CO,
dengan mengalirkan arus listrik tegangan tinggi (2,5 KY)
diantara 2 lempeng platina maka gas CO akan dioksidasi
menjadi gas CO2-
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Sedangkan teknik preparasi gas SOl adalah
mengadopsi metode yang dikemukakan oleh
ROBINSON-KUSAKABE (1975), yakni berdasarkan
oksidasi senyawa sulfida dengan tembaga (I) oksida atau
CU20 pada suhu 1000oC dan kondisi vakmn. Dengan
menggunakan pengoksidasi bempa CU20 pada suhu
diatas 800°C maka hasil gas SO2 bisa mencapai 90-100 %
dan tidak terdapc1t senyawa sulfat maupun gas SO).
Reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah sebagai
berikut:

CO tidak terkondensasi. Untuk memumikan gas CO2
maka t.:1bung discharge dipanaskan kemudian
dikondensasikan disertai aliran tegangan tinggi. Proses
tersebut dilakukan berulang-ulang hingga tidak tampak
gas CO. Gas CO2 yang diperoleh dialirkan dalam bolo!
sampel dan siap diinjeksikan dalam spektrometer massa
"Sira 9" untuk pengukurnn rasio isotop oksigen 180r60.
Dan pemvakuman hingga koleksi gas CO2 memerlukan
waktu 4-5 jam.

Preparasi perak sulfida (AgzS). Sisa reduksi
BaSO4 DIN 5033 (Merck) dengan grafit yang berupa
BaS ditambahkan aquadest untuk melarutkan ion sulfida.
Filtrat sulfida tersebut diendapkan dalam AgNO3 lringga
terbentuk endapan AgzS. Endapan ini dikeringkan pada
suhu kamar untuk preparasi gas SOz-

AgzS + 3CuzO 6Cu + 502 + Ag2O

Endapan Ag2S dapat diperoleh dari pengendapan BaS
sisa redtaksi grafit dengan larutan AgN03.

Untuk keperluan analisis rutin maka diperlukan
suatu senyawa standar kerja yang mempunyai nilai 8
180160 daD 34S/32S tertentu. Penelitian ini berttljuan
untuk menentukan nilai 8 180160 daD 34S/32S senyawa
BaS04 DIN 5033 dari MERCK yang akan digunakan
untuk standar intemallaboratorium Hidrologi -BATAN.
Nilai ini kemudian dibandingkan dengan basil analisis
yang dilakukan di laboratorium Pakistan Institute
Nuclear Science Teclmology (pINSTECH) -Islatnabad -
Pakistan (Sajjad, 1994). Dianalisis juga standar PSS-I
PakiSk'lll untuk perbandingan nilai antar laboratorium.

Preparasi gas 802. Bagan kerja alat preparasi gas
S02 (sulphide preparation line) seperti tertera pacta
gambar 2. Bagian penting dari a.lat ini ialah tempat
pembakaran (reaktor), pemvakuman untuk pemurnian
maupun koleksi gas S02. Kedalam alai ini langsung
dapat dianalisis 6 contoh secara bergantian.

Sebanyak .10 mg Ag2S digerus bersarna 30 mg
CU20 kemudian ditempatkan dalam lempeng platina.
Setelah line vakum, semua contoh dipanaskan pacta subu
.100 °c untuk melepaskan uap air dan gas pengotor.
Kontaminan ini diendapkan dalam tabung pendingin .I
yang tercelup pacta nitrogen cair pacta subu -80°C.
Selama reaksi pendingin ini dijaga tetap pacta subu -
80°C. Contoh AgzS dioksidasi dengan CU20 hingga sultu
.lOOOoC untllk melepaskan gas S02. Gas ini akan
termurnikan setelalt melewati pendingin I daD
terkondensasi pacta pendingin II yang tercel up pacta
nitrogen cair pacta suhu -135 --140°C. Pendingin II ini
dilengkapi dengan bubuk tembaga yang berfungsi
sebagai termokopel sehingga dapat dipanaskan pacta subu
-80°C saat koleksi gas S02 ke dalam botol contoh. Gas
CO2 kontalninan tidak akan terkondensasi pacta subu -

135 °c dan akan dipompa keluar. Gas S~ yang telah
terkumpulkan dalam botol contoh diinjeksikan ke dalam
spektrometer massa "Delta SIt untuk pengukurnn rasio
isotop 34S/32S.

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat
Bahan yang digunakan ialah CU20, AgNO3 0, I N,

grafit, nitrogen cair, es kering,aseton, BaSO4 DIN 5033
(Merck), CaCO3 Wallingford carbonate standar, Ag2S R-
2268 standar, PSS-I Pakistan sulfat stand.1r. Alat yang
diglli1akan ialah alat preparasi gas' C~ (sulphate
preparation line), alat preparasi gas SO2 (sulphide
preparation line), spektrometer lnassa Delta S "Finnigan
Mat", spektrometer massa "Sira 9" Isogas.

BASIL DAN PEMBABASAN

Pengukuran kelimpahan isotop oksigen dan sulfur
dengan alai spektrometer massa dinyatakan dengan
perbandingan konsentrasi isotop 180 terhadap 160 untuk
oksigen dan perbanwngan konsentrasi isotop 345
terltadap 325. Unit penguklll"an rasio isotop dinyatakan
dengan nilai delta (8) relatif terhadap standar dalam
satU311 per lnill (0/00) sebagai berikut (Hoefs, 1980):

Metode Kerja
Preparasi gas COz. Bagan kerja alat ekstraksi gas

CO2 dari contoh slufat (sulphate preparation line) seperti
tertern pada gambar I. BagiaIl yang penting d.1ri a]at ini
adaJah tanur tempat pembakaran (sample reaktor),
pemvakuman tinggi untuk mencegah kontaminasi gas
CO2 luar, pemisaJlan gas pengotor, pengoksidasian gas
CO menjadi CO2, daD pengumpulan gas CO2 untuk
analisis spektrometer massa isotop oksigen 180;160.

Sebanyak 20 mg BaS04 DIN 5033 (Merck) dan
40 mg grafit ditumbuk halus kemudian ditempatkan
dalam lempeng platina pada reaktor. Setelah alat vakum,
arus listrik pad.1 rC<1ktor dinaikkan pad.1 skala 60 V untuk
menglulangkan uap air dan gas pengotor. Skala
dinaikkan secara bertahap hingga 120 V. Gas C~ daD
CO akan tenuunukan setelah melewati pendingin pada
suhu es kering -aseton (kira-kirn -70°C) dan akan
terkondesasi pad.1 tabung discharge pada subu nitrogen
cair (-140°C). Dengan mengalirkan tegangan tinggi mak.1
gas CO akan dioksid.1Si menjadi gas CO2 yang ditandai
dengan nyala putih kebiruau pada tabung discharge. Gas
CO2 akan terkondesasi pad.1 sltlm -140°C sedangkan gas

R.ampel -R.talldar

8 (0/00) ::: : ,l!~'~ X 1000 %0

Rstandar

dilnana R adalah 18or6o untuk oksigen dan 34S/32S untuk
sulfur

-
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Pengukuran isotop oksigen dari 8&504 DIN 5033
Untuk pengukU1'3n isotop 180 dari suatau contoh ,

dalam penelitian ini adalah BaS04 DIN 5033 yang akan
digunakan sebagai standar internal, diperlukan standar
kerja gas CO2 yang dilepaskan daTi reaksi CaC03
Wallingford carbonate standar dengan H3P04 100 %
pada kondisi vakum dan suhu 25°C dengan reaksi
sebagai berikut: 3CaC03 + 2H3P04 ~ 3C~ + 3H2O
+ Ca3(P04h. Nilai standar kerja ini telah dihitung/
distandarkan terhadap standar intentasional (standar
primer) untuk pengukU1'3n isotop karbon berupa
Balemnitella Americana daTi fonnasi Cretaceaus Pee Dee
-Carolina SelataIl atau disingk.1t dengan standar PDB.

Pada tabel 1 tertera lulai 8 180 daTi BaS04 DIN
5033 dan 8 180 standar kerja CaC03 terlladap gas
komersial CO2.pembanding d.1lam alat spektrometer
massa. Kedua nilai tersebut digunakan lmtuk menghitung
nilai 8180 daTi BaS04 DIN 5033 terhadap standar PDB
dengan tunman rumus di atas sebagai berikut
(Hoefs, 1980):

Untuk keperluan intetpretasi data, umumnya basil
nilai 8 80 dikonversikan terhadap standar intemasional
dari rata-rata air laut SMOW (standard ocean mean
water) yang biasa digunakan untuk standar 180 dan
deuterium. Rumusan yang digunakan adalah
sebagai berikut (Craig,1961):

.ampe! 

8 SMOW,180 = 1,04143 (sarnpel8 PDB 180) + 41,43 %0

Hasil kedua perhitungan rumusan diatas dengan data
dari label 1 tertera pada label 2.

Tabel2. Nilai 0 180 dari BaSO. DIN 5033 terhadap standar
PDB daD standar SMOW

~-29.19~~8.~~-29.198.~~~15

No. lampe () PDB 180(%~ sampel5 SMOW 180 (%0)

1. -28,34 11,90

2. -28,42 11,83

3. -29,28 10,94

4. -28,47 11,78

5. -28,24 12,02dill~ 180 = (dUI~ 180 -wel~ 18
0) X 1000 dan 6 -2919 1103Uwel U Sill '-'sm .., ,

1000 we! ~ 180 7. -29,29 10,92+ U sm 8. -28,36 11,89

9. -28,68 11,56
din~ 180 _din~ 180+ wel~ 180 + (wel~ 180 10 _2895 1128 lJ PDB -lJ wel ,-, PDB '-, PDB ., ,

d 18 -3 11. -28,82 11,41X ", 5 we) 0 X 10 ) 12. -28,24 12,02

13. -28,50 11,75
14. -29,30 10,91

15. -29,21 11,01

din 8 POB 180 ad.1lah nilai 8 180 d.'lri contoh BaS04

DIN 5033 terltadap standar PDB dalam satuan per mill
(%o). dill <:5 1m 180 adalall nilai 8 180 dari contoh BaS04

DIN 5033 terhadap gas CO2 komersial pembanding yang
dihubungkan ke alat spektrometer massa. wel8 1m 180
adalall nilai 8 180 contoh Cac03 statld.'1f kerja terllc'ldap
gas CO2 komersial pembanding yang dihubungkan
dengan alat spektrometer lnassa
wel8 POB 18 0 adalall nilai 8 180 contoh CaC03 standar

kerja terltadap standar intemasional PDB yang menurut
bernilai -1.46 %0.

Tabcl Nilai <'> 180 dari BaSO. DIN 5033 daD <'> 180

standar kcrja CaCOJ terhadap gas komersial CO2

I~.

wel () 8m 180 (%--;;--- .

3,54 ~_:,~~

3,54

3,54 -24,41
3,54 ~~,~:
3,54 :-::;:
3,98 -23,89

du],;: I M
o (% .\

u 0111 00,

l.

"
-.6.

.3,98 -23,99
:-. 3,98 -23,86
'~. 3,98 -23,38

3,98 -23,65
3,98 -23,52
3,79 -23,13
3,79 -23,39
3,79 -24,19
3,79 -24,11.

2.

Pengukuran isotop sulfur dari contoh BaSO4 DIN
5033

3.98

Seperti halnya pacta pengukuran nilai 8 180, pad.,1
pengukuran nilai 8 34S dari suatu contoh dengan
spektrometer massa "Delta S" juga diperlukan adanya
standar kerja yang telah diketahui nilainya daD
diperlakukan sarna dengan contoh. Dalam penelitian ini
digunakan standar sekunder Ag2S R-2268 dengan nilai
menurut lAEA adalah 3,25 %0 terlmd.,1p standar COT. Hal
ini dimaksudkan untuk mengkonversikan semua nilai 8
34S contoh ke dalam standar intemasional. Untuk

lJ

10.

11.
12.
13.
14.
15.
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pengukuran isotop sulfur digunakan standar internasional
yang berasal dari batuan Troilite (peS) Canyon Diablo
ion meteorit. Hasil pengukW"an nilai 8 34S dari contoh
BaSO4 DIN 5033 seperti tertera pada tabel 3.

Tabel 4. Data nilai 15 34S dari contob BaSO. DIN 5033
terbadap standar CDT

No.

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.

-am" ~348(O/oo)
~~~

~
5.33
~~

~
~~

~~~

~
5,05

Tabel3. Data nilai terhadap gas SOl pembanding dati
contoh BaSO. DIN 5033 daD standar kerja AgzS
R-2268

R:;2268 8 .,,~ 348 (%0) din 8 om 34S (0/00)No.

15.

~~~~

~~~

~~
~
~
~~~}~

~
~~

~~

~~

~
~
~~~~

~
5,11

Dari data tabel 4 dengan 15 kali ulangan diperoleh
niiai rata-rata 8 34S BaS04 DIN 5033 terhadap standar
CDT adalah sebesar 5,00 :I: 0,33 %0. Dari percobaan ini
diperoleh nilai simpangan standar relatif besar yakni 0,33
0/00. Sedangkan batas ketelitian yang disarankan untuk
aplikasi isotop sulfur sebagai perunut untuk bidang
lingkungan, geologi, dan hidrologi sebesar 0,2 %0
(Saijad, 1994). Nilai ini mencakup keselumhan proses
dari pembakaran sulfat dengan grafit, pengendapan Ag2S,
ekstraksi gas S02 hingga pengukuran rasio isotop sulfur.
Beberapa koreksi yang dimungkinkan adalah adanya
isotop oksigen dalam gas S02. Menurut Rafter (1967),
komposisi isotop oksigen yang berasal dari CU20 sebagai
donor oksigen pada oksidasi sulfida Ag2S adalah -6,7 %0.
Nilai ini diperoleh dati reduksi CU20 dengan grafit pada
suhu 800°C daD tekanan 10-4 bar untuk mengllasilkan gas
CO2. Sedangkan koreksi isotop oksigen pada nilai 8 34S
dengan alat spektrometer massa adalah 0,1 %0 (Hulston,
1978) sehingga perbedaan nilai 8 180 sebesar 5 0/00
akan memberikan kontribusi 0,5 0/00 pada ni1ai 8 34S

sampel.

Data daTi tabel 3 digw1akan wltuk menglulUng nilai 5 34S
suatu contoh terhadap standar CDT. RUmU&1n yang
digunakan untuk pengukuran nilai 8 34S sualU contoh
terhadap standar CDT adalal\ sebagai berikut

(Hoefs, 1980):

din ~ 34S -u R-2268 - dirl 8 34S -R.2268 8 34S ) 10000111 om

R-2268 8 34Som1000 + dan

dill ~ 348 -dill~ 348 + R-2268~ 348 + ( dill ~
U CDT -U R-2268 U CDT L' R-2268

348 X R-2268 {) CDT 348 X 10-3)

dill 8 R.2268 34S adalall nilai 8 34S dati contoh BaS04 DIN
5033 terhadap standar kerja R-2268. din 8 sm 34S adalah

nilai 8 34S dari contoh BaS04 DIN 5033 terlmdap gas
S02 komersial pembanding yang dihubUIlgkan dengan
spektrometer massa. R-2268 8 sm 34S adalall nilai 8 34S dari

standar kerja Ag2S R-2268 terhadap gas S02 komersial

pembanding yang dihubUllgkan dengan spektrometer
massa. R-22688 CDT 34S ad-1lall lulai 8 34S dari stand-1r kerja
Ag2S R-2268 terhadap standar intemasional CDT yang
bernilai 3,25 %0. di"8 CDT 34S ad-1lall nilai 6 34S d-1ri contoh
BaS04 DIN 5033 terhadap standar internasional CDT
dalam satUall per mill (%0). Hasil perlutUIlgal! dengan
menggunakan data pada Ulbel I dan rumus seperti di atas
tertem pad-1 tabel 4.

Nilai 8 34S dan 8 180 daTi BaS04 DIN 5033
berturnt -turnt adalah 5,00 %0 dan 11,434 %0. Kedua nilai
ini memenuhi syarat bahwa rasio isotop standar hams
berada pacta tengah range variasi isotopnya di alamo
Untuk isotop oksigen, variasi isotopnya di alam berkisar
antara 38 %0 pacta range batuan sedimen dan -45 %0 pacta
range air meteorik ( air hujan dan salju). Sedangkan
untuk isotop sulfur, variasi isotopnya di alam berkisar -

40 %0 hingga 50 %0 yakni pacta range batuan sedilnen

(Hoefs, 1980).
Senyawa BaS04 DIN 5033 juga memenuhi syarat

tersedia dalam jumlal1 banyak. Akan tetapi pcrlu
dilakukc1n stand.:1risasi ulang apabila akan digunakan
persediaan barn sebab acta kemungkinan nilai rasio
isotopnya berbeda bergantung pacta bahan asal dan
proses produksinya. Dari percobaan ini diperoleh
simpangan standar 8 180 yang relatif besar yang salah
sam kemungkinan disebabkan BaS04 DIN 5033 kurang

homogen.
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Tabel 5. Hasil komparasi analisis nilai ~ J-IS dan ~ 180

Contoh standar Analisis Nilai <5 :"'S (%0) ~ Nilai_~80 (%0) smow
I Laboratorium I Tahun

I 

Tunggal

Rata-rata

1 Rata-rata
Pinstech 1992 14,58 :t 0,07 16,26 '

PSS-I BATAN 1998 14,623 :to, II 15,62 :to,38

I 

PSS-I

14,536
14,763
14,749
14,610
14,644
14.435

15,998
15,228

14,623 

:tO,II

_BaSO4 DIN-s-033 I J!JEstech rI997 15,14:J:0,16

1_~:J:0,3j
11,80:t 0,17
11,48:t 0,41

BaSO4 DIN 5~lBA T AN , 1998
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analisis datI perbandingan dengan laboratoriurn lain
untuk memperoleh nilai yang seslmggulmya.

HULSTON,J.R , II Methods of calculating isotopic

fractionation in minerals. In: Stable isotope in earth
science.DSIR Bull 220:221
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Gambar I. Baguo alat pengekstrAksl xal COJ " sulphate preparat1on line"

o...b8f 1. B pCBlckIIlWi PI SO, "Sulphide Prepualloft u.-
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DISKUSI

WIBAGYO kerja 11anIS distandarkan terlIadap standar sekunder
kemudian ke standar primer.

2. Nilai sesunggulmya yang meyakinkan apabila telall
dilakukan banyak kalibrasi (interkomparasi) dengan
laboratorium lain, sehingga tabu persis bahwa standar
kerja bemilai tertentu (A) daD apabila dilakukan
pengecekan beberapa tahun lagi, masih bernilai A.

1. Jika standar kerja mempunyai tulai yang berbeda
antara basil di Pakistan dan disini apakaJ1 standc1r
kerja ini bisa digunakan.

2. Kapan standar kerja dianggap bisa rnernemllu
persyaratan.

EV ARIST A RISTIN P. ERMIN KA TRIN

I. Mengapa dipilih BaSO4 sebagai standar internal?
2. Apakall ada senyawa sulfat lainnya yang dapat

digunakan sebagai standar ?
3. Mohon dijelaskan kelebihan standar BaSO4 ?

EVARISTA RISTI.N P.

I. Sebenamya masih dapc1t dipc1kai tetapi hams lebih

banyak lagi dilakukan inter kalibrasi dengan
laboratoriumlain.
sehingga tal1" persis berapa range nilai yang masih
berlaku

2. Syarat standar kerja :

-homogen
-mempunyai nilai isotop dekat dengan nilai tengah
rangenya di almn.

-stabil artinya tidak bemball oleh waktu.

SUWIRMA SY AMSU

I. Untuk rnendapatkan gas c~ daIl SO2 diperlukan
suhu yang cukup tinggi yang terlillat pacta gmnbar
rangkaian yang telah ditayangkan. Apakall peralatan
tersebut acta di lab SDAL, kalau acta apakah langsung
gas yang didapatkan dialirkan ke alat Mass Spec.

2. Apakall yang dirnaksud stand.:1T kerja. Mohon

dijelaskan.

I. Jadi dalam alai ini mernang SUdall dirancang untuk
BaSO4 , sellingga untuk sample air perlu dibenlllk
endapan BaSO4 lebih dallUlu.

2. Memang tidak hanya dari BaSO4 yang sudah tersedia

saja yang dapat digunakan sebagai standar tetapi
senyawa lainpun dapat digunakan, misalnya dari air
laut tetapi llaruS memenuhi persyaratan sebagai
standar misalnya nilai isotopnya terletak mendekati
range tengall variasi isotopnya di alamo

3. Standar digunakan BaSO4 menghasilkan BaS sisa
reduksi yang mudall terlarut dalam air sehingga dapat
digunakan wltuk pengukuran 34S.
BaSO4 lebih mudall diendapkan yakni dengan
penamballan BaCl2 unlllk contoh air.

EVARISTA RISTIN P.

ZAENAL ABIDIN
I. Tersedia, tetapi tidak langslmg dialirkan ke MS,

ditampung dalam botol yang ditrap dalam nitrogen
cair kemudian dialirkan ke d.:1lam spektrometer
massa.

2. Standar kerja unnlk stand.:1r yang dibuat sebagai
faktor pengali apabila diterapkan pad.:1 pengllkuran
sampel lapangan. Hal ini disebabkan stadar primer
(stand.:1T internasional) tidak mencukupi jumlahnya.
Standar kerja yang dipakai lkmls distandarkan
terhadap stand.:1T primer.

I. Apabila sarnpel cukup kecil tidak seperti biasanya,
apa usulan anda agar gas S02 dapat di 34S-nya.
Bagailnana metodenya ?

2. Apabila pada alat "sampel preparasi" tidak terjadi
reaksi yang sesungguhnya, tetapi yang terbentuk gas
SO, S02 daD S04. Bagaimana menentukan data 34S-
nya?

EVARlSTA RISTIN P.

NAZL Y HILMY

2.

Apa yang anda maksud dengan standar dalam
penelitian ini ?
Apa pula yang dimaksud dengan nilai sesunggtllmya?

EV ARIST A RISTIN P.

Standc1r yang din1t1ksudkan untltk senyawa staIldc1f,
lIntuk 180 adalah Ca C03 wallingford carbonat
standar dengan nilai 1,46% terltadap standar primer
(intemasional) POB dan untuk 34S untuk Agz 5 R-
2268 dati IAEA yang bemilai 3,25 % terhadap
standar intemasioltal COT. Sedangkan BaS04 din
5033 (Merck) ak.1n digunakatl sebagai standc1r kerja
untuk penelitian sample lapangan. Oalam ltal standar

1. Memang banyak oxident yang digunakan, misal :
CU20, V2 Os daD O2 .Tetapi oxidant CU20 paling
baik digunakan, dapat meminimalkan gas S03 yang
korosif daD produksi sulfat yang tidak dikehendaki,
yakni Ag2 S04. Pada penggunaan CU20, basil yang
diperoleh pada 800 DC tekanan 10-4 bar dapat
mencapai 100%. Sedangkan penggunaan CuO, basil
yang diperoleh lebih banyak S03. (Menurut Bp.
ZAINAL, acta metode terbaru untuk preparasi gas
S02 pada sampel mikro, yakni dengan memberikan
tekanan tinggi pada S<1mpel).

2. Oxidant padat CU20 > gas S02 yang terbentuk
sudah minimal dibandingkan dengan oxidant lain,
tetapi bila masih senyawa sulfur lain acta
kemungkinan tidak masuk ke dalam cup 64.
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WINARTI ANDA Y ANI

I. BagaimaI13 mengaplikasik.1n met ode ini untuk
mendeteksi sumber pence mar yang ada di
lingkungan, apakah setiap sumber pencemar
mempunyai radio oksigen dan sulfur yang berbeda.

2. Sam pel yang ada di lingkungan dalam sedimen atau
air

EV ARIST A RISTIN

Setiap smnber pencernar, apabila rnengalami proses
irnbuhan oksigen atau selain daTi luar dapat
rnernpunyai nilai isotop oksigen dan sulfur yang
berbeda. Selain itu juga tergantung pada surnber/
asalnya bal1an., Misalnya sulfat daTi pupuk akan lain
daTi lirnbah atau air laut. Dalarn kasus intrusi air laut,
apabila air tanal1 rnernpunyai nilai 8 34S dan 8 180
rnendekati sarna dengan nilai 8 34S dan 8 180, rnaka
dapat disirnpulkan bahwa air tanah tersebut telah
tercernar air laut.

2. Untuk sarnpel sedirnen perlu preparasi dengan preaksi
KIBA untuk rnereduksi total sulfur rnenjadi sulfida
(Ag,5) kernudian baru diterapkan ke dalarn alat

preparasi.

Metode ini dapat diaplikasikan untuk sampel
lapangan, hanya memang acta tal\apan preparasi
sebelum diperlakukaI\ dalam alat sulphate
preparation line mauplill sulplude preparation line.
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