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ABSTRAK

PENENTUAN KANDUNGAN PLUTONIUM DALAM URIN DENGAN METODE RESIN PEiVUK.fR
ANION. Kemungkinan adanya kontaminasi interna plutonium biasanya diketahui mela/ui analisis urin.
Teknik penentuan me/iputi kopresipitasi plutonium bersama asam rodizonat dengan penambahan natrium
hidroksida, ekstraksi u/ang Pu ke do/am HCI pekat, pe/arutan Pu do/am /arutan HCI 8N + C/2 dan

pemurnian plutonium melalui resin penukar anion AG1.X8 dalam k%m berdiamter 4 don i mm. Hasi/
elusi plutonium diuapkan dan residu di/an/tkan dalam HCI 8N kemudian diendapkan langsung pada Lexan
atau dielektrodeposisikan pada lempengan bola tahan karat don emisi aI/a dari Pu dianalisis dengan
spektrometri aI/a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kedapat u/angan perunut Pu-242
dengan menggunakan kolom 7 mm untuk metode pengendapan /angsung don elektrodeposisi masing-
masing 28.783% don 16,444%, don dengan kolom 4 mm untuk metode pengendapan tangsung don
elektrodeposisi masing-masing 64,834% don 55,661%. Dari persentase ini. diketahui metode pengendapan
/angsung relatif lebih baik daripada metode e/ektrodeposisi. Persentase kedapat ulangan perunut Pu-242
dengan menggunakan kG/om berdiameter 4 mm /ebih tinggi dibandingkan dengan kG/om berdiameter 7
mm.

ABSTRACT

THE DETER,\1IN/ITION OF PLUTONIUM CONTENT IN URINE USING .'INION £'YCHA.\'GE RESIN
METHOD. 71:e possibility of internal contamination by plutonium is usually determined through I!rine
analysis. The technique iIIvolved the co-precipitation of plutonium With rodi:onic acid by the addition of
sodiu/n hydroxide, the re-e.\'traction of Pu into concentrated HCI, dissolution of Pu in 8N HCI + C12

solution, and the purification of plutonium through AGI-,Y8 anion e.\'change resin in columns with a
diameter of 4 and 7 mm. The eluent was evaporated and the residu was dissolved in 8N HCI and then
deposited directly onto a Lexan slide or electrodeposited onto a stailliess steel disc and the alpha emission
of Pu was counted by using alpha spectrometry. The results showed that the recoveries of Pu-2 42 tracer by
usillg column 7 mm and direct deposition and electrodeposition methods were 28.783% and 16.444%,
respectively. The recoveries of Pu-242 by using column 4 mm and direct deposition and electrodeposition
methods were 64.834% and 55.661%. respectively. From the percentage of recovery, it can be concluded
that the direct deposition method was relatively better than the electrodeposition method. The recovery of
Pu-242 by using column of 4 mm ill diameter was higher than that of column 7 mm.

PENDAHULUAN UntUk menganalisis Pu dalam" sampel
biologi, sejumlah peneliti (I, 3-7) telah
menggunakan teknik resin penukar anion dengan
bermacam-macam larutan pengelusi. Setelah resin
dicuci beberapa kali dengan asam kuatt plutonium
dapat dielusi dengan HCI O,36M -HF O,OO8M (3),
NH4I 1M -HCI pekat (1:5) (4), larutan HNO3 1M

yang mengandung sulfur dioksida (5), larotan
pereduksi seperti HI atau NH4t dalam HCI pekat

(6-8), atau larutan HCI O,36M -NH4F.HF O,OIM

(9).

K ontaminaSi plutonium dalam tubuh manusia
akibat kecelakaan instalasi nuklir seringkali

ditentukan dengan mempergunakan urin sebagai
sampel. Oleh karena itu teknik yang sederhana clan
mempunyai sensitivitas tinggi perlu terns
dikembangkan karena aktivitas maksimum dalam
tubuh yang diijinkan untuk plutonium adalah
sebesar 0,04 mikrocurie clan hanya sebagian kecil
dari kandungannya dalam tubuh yang
diekskresikan (1,2).
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tcrjadi intcrfcrensi yang disebabkan tumpang
tindihnya energi alfa dari berbagai un sur. Hal ini
dapat dihindari dengan pemisahan kimia yang baik
yang salah satunya adalah dengan resin penukar
anion (I I).

Untuk mendapatkan resolusi yang paling
baik, spcktrometri alfa membutuhkan sumber tanpa
bobot yang terendapkan pad a suatu lempengan.
Akan tetapi, hal ini sulit diperoleh untuk sampel

biologi yang mengandung sejumlah kontaminan.
Penguapan langsung sejumJah kecil aliquat hanya
mungkin untuk sampel tingkat tinggi, dan
umumnya tidak diperuntukkan bagi sam pel biologi.
Larutan hasil elusi akan tetap mengandung bahan

organik yang hams dihilangkan sebelum
elektrodeposisi. Amonium sulfat adalah medium
yang dipilih karcna bahan organik yang ada dalam
larutan mudah dihilangkan dengan adanya H2SO4

atau NaHSO4 (13).

Weiss clan Shipman (I) telah
mel1gembQngkQn teknik penuk'ilr anion dimana Pu
diendapkQn bersama kalium rodizonat dengan
NaOH 5N. Endapan dilarutkan dalam HNO3,

kemudian diendapkan kembali del1gan HF pekat,
disentrifus dun ditambah pengemban lantanum.
Setelah dilakukan beberapa kali pengendapan dan

penambahan lantanum, endapan dilarutkan dalam
HCl 6N, larutan dilewatkan dalam kolom berisi
resin AGI-X8, kemudian kolom dicuci dengan HCl
9N dan Pu dielusi dengan HCI 6N -HF O,2N.
Emisi alfa dari plutonium dianalisis dengan
spektrometri alfa. Metode ini dianggap sudah baik
karena diketahui kedapat ulangan perunut Pu-242
adalah 91,3% (1).

Berdasarkan metode yang dikemukakan
Weiss dan Shipman tersebut, dikembangkan
metode resin penukar anion yang lebih sederhana
meliputi kopresipitasi Pu dengan asam rodizonat,
ekstraksi kembali pu ke dalam HCl pekat, pelarutan
Pu dalam larutan HCI 8N + CQ dan pemumian Pu

menggunakan resin Dowex AG 1-X8, serta elusi Pu
dengan larutan yang berbeda dengan metode Weiss
dan Shipman yakni HI 1% dalam HCI8N.

BAHAN DAN METODE

a. Persiapan sampel urin.

Kurang Icbih 500 ml urin sintetis
(komposisinya dapat dilihat dalam Tabel I) dalam
crlcnmcyer I liter diaduk dcngan pcngaduk magnet
dan pH dibuat menjadi 2 dengan larutan 5N NaOH.
Ditambahkan perunut Pu-242 sebanyak 5-8 dpm

dan diaduk selama 15 men it. Setelah itu,
ditambahkan as am rodizonat I gram ke dalam
larutan dan diaduk selama penambahan sampai
larutan homogen. pH larutan dibuat menjadi lebih
besar dari 9,5 dengan 5N NaOH (sampai timbul
endapan coklat merah) dan didiamkan selama 15
men it. Ditambahkan etanol 500 ml ke dalam
sampel pelan-pelan sambil diaduk dan didiamkan
selama 20 menit untuk membuat endapan terpisah
dengan sempurna dari larutan dan molekul endapan
akan lebih besar sehingga pengendapan akan lebih
scmpurna. Larutan dan endapan disentrifus selama
8-10 menit pada 3000 rpm, dibuang supernatannya
dan tabung sentrifus beserta endapannya dipanasi
dengan merendamnya dalam penangas air sampai
endapan kering. Ditambahkan HCI pekat 20-30 ml,
diaduk dan didiamkan selama 5 men it. Kemudian
disentrifus sclama 10 menit dan diambil supematan
dcngan pipet scrta dituang ke dalam beaker.
Penamhahan HCI ini diulangi tiga kali dan
supernatan digabungkan ke dalam beaker yang
sarna. Supernatan dipanasi dengan suhu rendah (:t

100OC) sampai kering. Ditambahkan beberapa tetes

TEOR!

Salah satu metode yang dipergunakan untuk
penentuan unsur-unsur aktinida dalam sam pel
lingkungan, biologi dan limbah hasil proses pacta
instalasi nuklir ada!ah metode resin penukar ion.
Teknik ini didasarkan pacta sifat serapan masing-
masing unsur dalam resin (10, 11).

Teknik pemisahan dengan resin penukar
anion sangat sesuai untuk sam pel dengan volume
besar terutama untuk penentuan plutonium dalam
sam pel biologi. Plutonium akan terse rap pacta resin
dan kemudian dielusi dengan menggunakan larutan
pereduksi yang melepaskan Pu dari resin. Metode
resin penukar anion yang dilakukan oleh Weiss dan
Shipman (1) menggunakan larutan HCI 6N -HF
0,2N untuk mengelusi Pu dari resin. Sedangkan
dalam penelitian ini akan digunakan HCI 8N -HI
! % karena larutan HI tersebut lebih bersifat
reduktor daripada HF sehingga plutonium lebih
mudah terelusi. Larutan pengelusi HF juga lebih
sesuai untuk dipergunakan da!am prosedur yang
juga menentukan neptunillm (7.1 :?). Selanjutnya
Pu diendapkan pacta suatu !empengan dan emisi
alfanya dianalisis secara spektrometri alfa. Dalam

pengukuran dengan spektrometer alfa, sering
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I-IN03 dan 1-1202 ke rcsidu sampai rcsidu bcrwama

putih. Oitambahkan 5 mI Iarutan HCI ION, dipanasi

sampai kering dan ditambahkan 5 ml I-ICI ION
sekali lagi sampai larutan jemih dan tidak

berwama. Oitambahkan 30-50 ml HCI ION.

Larutan dipindah ke dalam tabung sentrifus dan

dilakukan ekstraksi besi dengan isopropil eter

(volumenya sarna dengan volume sampel) dan
diambil rasa caimya dengan pipet serta ditampung

dalam beaker semula. Fasa cair dipanaskan pada

suhu rendah sampai kering. Langkah penarnbahan

HN03 clan H202 ke residu diutangi dan akhirnya

dilarutkan daIarn HCI 8N. Larutan siap untuk

pemisahan dengan resin penukar anion.

Taber I. Komposisi Urin Sintetis (gikg).

!Komponen I Berat
16,00

Natrium sulfat anhidrid 4,31
Kalium klorida 3,43

3,14

2,32
j 1,10

1,06
0,63

Kalsium klorida anhidrat 0,63
Asam sitrat 0,54

0,48
Magnesium sui fat anhidrat 0,46
Natrium silikat 0, II

0,09
0,03

0,02

Urea ~~

Natrium dihidrogen pospat
Natrium klorida
Kreatinin
Amonium klorida
Asam hippurat

Glukosa

Asam laktat

Pepsin
Asam oksalat

4. Sampel (telah ditambah HCI 8N+C12 20% dalam

HCI 8N) dituang ke dalam kotom.

5. Kolom dicuci dengan 10 ml HCI 8N.

6. Pu dalam resin dielusi dengan HCI 8N + (HI 1%
dalam HCI 8N).

Larutan basil elusi Pu dipanaskan dan
ditambahkan beberapa fetes HNO3 7,5 N dengan

kemurnian tinggi clan H202 ke dalam residu

sampai berwarna putih.

c. Pencacahan.

Ada dua macam prosedur dapat
dipergunakan sebelum dilakukan pencacahan :

I. Metode pengendapan langsung: Residu
dilarutkan dalam 2 ml HCI 8 N dan diteteskan
pada slide Lexan.Lexan beserta tetesan sampel
dipanasi di bawah lampu clan akhimya emisi
alfa daTi Pu dianalisis dengan teknik

spektrometri alfa.
2. Metode elektrodeposisi :

.Residu dilarutkan dalam 5 ml 5% natrium
bisulfat dan dipanasi sampai kering.
.Residu dilarutkan dalam 5 ml larutan
(NH4)2S04 1M dan larutan dituang ke dalam
sel.
.Beaker dicuci den gall 5 ml tarutan
(NH4)2S04 1M clan dituang ke dalam sel

yang sarna, diberi satu fetes indikator metil
biru clan ditambahkan tetes demi tetes
amonium hidroksida pekat sampai larutan
berwama kuning, kemudian ditambahkan fetes
demi fetes H2SO4 2M sampai larutan berwarna

merah muda (warna pink salmon).
.Oilakukan elektrodeposisi selama 1-1,5 jam pada

arus tetap 1,2 A.. Setelah e.1ektrodeposisi

seIesai, Iempengan baja tahan karat dicuci
dengan air clan alkohol kemudian dipanasi di
atas hot plate. Lempengan beserta sumber Pu
dicacah emisi alfanya dengan detektor silikon
sawar muka yang dirangkai dengan
penganalisa salur ganda.

Untuk mengetahui efisiensi kolom, ke dalam
15 mllarutan HCI 8N, dimasukkan perunut Pu-242
sebanyak 8-10 dpm dan diaduk. Selanjutnya
diperlakukan dalam kolom clan Pu dielektrodeposisi
dengan prosedur seperti di atas. Untuk mengetahui
efisiensi elektrodeposisi, ke dalam 50 ml larutan
HCI 8N, dimasukkan 5-6 dpm perunut Pu-242 clan
dilakukan elektrodeposisi dengan prosedur seperti
di alas.

b. Pemisahan dengan kolom resin penukar anion.

Pemisahan dengan kolom penukar anion
dilakukan dengan langkah-langkah sbb. :

1. Dipasang kolom (diameter dalam 4 clan 7 rom)
clan dicuci dengan 20 ml HCl O,IN.

2. Dimasukkan resin penukar anion AGI-X8
berukuran 100-200 mesh (dilarutkan dalamHCl
8N) pada bagian bawah kolom daD resin 200-
400 mesh (dilarutkan dalam HCl 8N) pada

bagian atasnya.
3. Kolom dikondisikan dengan menambahkan 10

ml HCl 8N+C12 (skema alat untuk mem-buat

larutan ini disajikan dalam Gambar I).
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HASIL DAN PEMBAHASAN dicndapkan dcngan elcktrodcposisi dimana dalam
metodc elektrodeposisi terdapat berbagai faktor
seperti kondisi pH larutan yang diinginkan, arus
listrik yang harus tetap konstan selama
elektrodeposisi, dan sulitnya diperoleh endapan
yang tanpa bobot (weigh less). Dalam melakukan
elektrodeposisi, akan ditemui kemungkinan tidak
sempumanya pengendapan unsur yang sedang
ditentukan. Sill dkk. (12) menyebutkan bahwa
efisiensi elektrodeposisi akan dipengaruhi oleh
jenis radionuklida yang dielektrodeposisi, dan jenis
dan jumlah unsur-unsur pengganggu. Efisiensi
elektro-deposisi unsur-unsur elektropositif seperti
aktinida tergantung pacta pengendapan hidroksida
oleh ion-ion hidroksil yang terbentuk secara
elektrolitik pada katoda. Akibatnya semua ion
logam yang membentuk hidroksida tidak larut akan
ikut terendap yang menyebabkan degradasi spektra
dan rendahnya hasil jika jumlah unsur pengganggu

cukup tinggi. Penyebab lain adalah kurang
bersihnya sel dan elektroda sehingga perlu
dilakukan dekontaminasi dengan larutan asarn- kuat
seperti HCl dan HF. Namun demikian, acta
kelemahan dalam metode pengendapan langsung
karena akan diperoleh endapan yang tidak merata
dan hal ini sangat mempengaruhi hasil pencacahan
dimana akan terjadi absorbsi diri dari sinar alfa
pacta cndapan yang cukup tebal.

Persentase kedapat ulangan perunut Pu-242

yang ditambahkan dalam sampel urin baik untuk
larutan hasil elusi dari kolom berdiameter 7 mm

diendapkan langsung pad a lexan maupun
dielektrodeposisi pad a lempengan baja masing-
masing disajikan dalam Tabel 2 dan 3. Untuk
percobaan yang sarna dengan menggunakan kolom
berdiameter 4 mm masing-masing disajikan dalam
Tabel 4 dan 5. Hasil uji efisiensi kolom dan
efisiensi elektrodeposisi masing-masing dirangkum
dalam Tabel 6 dan 7. Spektrum alfa isotop-isotop
Pu daJam sampel urin yang ditambah perunut Pu-
242 dan spektrum Pu standard sebagai referensi
dalam menentukan efisiensi chamber masing-

masing disajikan dalam Gambar 2 dan 3.
Dari Tabel 2 dan 3 terlihat bahwa pada

pemumian Pu dengan menggunakan kolom

berdiameter 7 mm dan hasil elusi Pu diendapkan

langsung pada Lexan, persentase kedapat ulangan
perunut Pu-242 relatif lebih tinggi (28,783%)
daripada apabila hasil elusi dielektrodeposisi pacta
lempengan baja (16,444%). Demikian juga pad a
pemumian Pu dengan menggunakan kolom

berdiameter 4 mm yakni masing-masing 64,834%
untuk metode pengendapan langsung dan 55,661 %
untuk metodc clektrodcposisi (Tabel 4 danS). Hal
ini disebabkan karena lebih besar kemungkinan
scluruh Pu dapat dicndapkan pad a Icxan daripada

Tabel 2. Persentase kedapat ulangan Pu-242 ditambahkan dalamurin (kolom 7 mm dan metode pengendapan

langsung).

~~

Nama Perunut P~242{dpm}

Sampel
KoI7-trans-A

--F
Ditambahkan 6,188

6,224

Oitemukan

2,184
1,386
Rata-rata

-~~

l. % ~dapat ulangan

I 35,292

~22m

I 28,783

Tabel3. Pcrsentase kedapat ulangan Pu-242 ditambahkan dalam urin (kolom 7 mm dan mctode elektrodeposisi).

Perunut Pu-242 (dpm)[NanIa
I Sam_pel Oitambahkan

5,289
Oitemukan

1,287
\%kedapat ulangan

~~~~KoI7-elek-B

l-~

:i4,196 0,387
KoI7-elek-C

-\2:979

19,222
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Terlihat juga bahwa persentase kedapat ulangan elektrodeposisi). :-Ial ini disebabkan karena dengan

untuk kolom dengan diameter lebih kecil adalah volume sampel sarna, volume resin sarna clan laju

lebih tinggi (64,834% untuk metode pengendapan elusi sarna, maka untuk kolom berdiameter lebih

langsung dan 55,661 % untuk metode kecil ada kemungkinan lebih banyak waktu dalam

elektrodeposisi) daripada kolom dengan diameter pertukaran anion sehingga akan lebih ban yak Pu
lebih besar (28,783% untuk metode pengendapan dapat diikat oleh resin daripada dengan

langsung dan 16,444% untuk metode menggunakan kotom berdiameter lebih besar.

Tabel 4. Persentase kedapat ulangan Pu-242 ditambahkan dalam orin (kolom 4 mm clan metode pengendapan

langsung).

Nama Perunut Pu-242 (dpm)

Sampel
Ko14-trans-A
Ko14-trans-B

~-

Ditambahkan

9,471
12,231-~---~

Ditemukan

3,899
10,824
Rata-rata

I~kedapat ulangan---! 
41,175[~

64,83!

Tabel 5. Persentase kedapat ulangan Pu-242 ditambahkan dalam urin (kolom 4 mm daD metode elektrodeposisi).

pengendapan Pu bersama asam rodizonat dengan
NaOH tidak dilakukan penambahan pengemban
lantanum yang dalam metode Weiss dan Shipman
(I) penambahan ini dilakukan sebanyak 4 kali.
Penambahan pengemban lantanum mungkin

merupakan penyebab rendahnya persentase kedapat
ulangan Pu-242 yang merupakan langkah penting
untuk menghilangkan berbagai gangguan yang
berada dalam sampel. Faktor lain yang

menyebabkan rendahnya kedapat ulangan Pu-242
adalah kurang baiknya preparasi sampel yang
menyebabkan hilangnya peru nut Pu-242 pada

setiap langkah prosedur.

Oari penelitian ini diketahui kedapat ulangan Pu-
242 yang paling tinggi adalah dengan
menggunakan kolom 4 mm clan metode

pengendapan langsung, yakni 64,834%. Persentase
ini lebih rendah hila dibandingkan dengan metode
yang dikemukakan oleh Weiss dan Shipman (I)
sebagai acuan (91,3%). Hal ini mungkin
disebabkan karena rendahnya efisiensi kolom.
Seperti dianjurkan oleh Kressin dan Waterbury (6),
sangat penting untuk dilakukan pemilihan kondisi
percobaan seperti pemilihan resin clan teknik
pengepakannya dalam kolom, kondisi keasaman

larutan, dan larutan pengelusi.
Oalam metode yang dikemukakan dalam makalah
ini terdapat beberapa penyederhanaan seperti pada

Tabel 6. Persentnse efisiensi kolom berdiameter 7 mm.

Nama Perunut Pu-=242(ap-m')

Sampel
Kolom7-A
Kolom7-B

Ditambahkan
8,738
9,911

Oitemukan

1,784
4,835
Rata-rata

%efisiensi
20,411
48,793
34,602
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Tnbcl7. Perscntasc clisiensi elektrodeposisi,

N~a-ma PerunuiPu~242(dpm)

Sampel
Elektro-A
Elektro-B

~~--- -

Oitambahkan

5,845
5.792

Ditemukan

4,539
3,643
Rata.rata

% efisiensi

77,666

62,891

70,279 -

2. ICRP Publication 54, Individual Monitoring
lor Intakes of Radionuclides by Worker Design
and Interpretation, International Commission
on Radiological Protection, Pergamon Press,
Oxford, 1988.

.MCINROY, J.F., CAMBELL, E.E., MOSS,
W.D., TIETGEN, G.L., EUTSLER, B.C.
AND BOYD, H.A Plutonium in Autopsy
Tissue: A Revision and Updating of Data
Reported in LA-4875,Health Phys. 37, 1979.

MUSSALO, H., JAAKHOLA, T.,
MIETTINEN, J.K. And LAIHO, K.
Distribution of Fallout Plutonium in Southern
Finns, Health Phys. 39 (August), 1980, halo
245-255.

.AKAISHI, J., J. NUCL. Sci. Technol. 6, 1969,
hal.12.

.KRESSIN, I.K. And WATERBURY, G.R. The
quantitative Separation of Plutonium from Vari
ous Ions by Anion Exchange, Anal. Chern., 34,
1962.

..BUTLER, F .E. Rapid Bioassay for Plutonium,
Neptunium, and Uranium, Health Phys.
15,1968, halo 19.

.CAMBELL, E.E dan MO'§S, W.O. Health

Phys.II,1965,hal.737.
KRESS INn, I.K. Separation of Plutonium in
Urine without Sample Ashing for Determina-
tion by Alpha-spectrometry, Anal. Chern. 53,
1981, halo 1270-1274.

10. BERMABEE, R.P., PERCIVAL D.R. And
HINDMAN, F.D. Liquid-liquid Extraction
Separation and Determination of Plutonium
and Americium, Analytical Chemistry Vol. 52,
No. 14,1980, halo 2351-2353.

II. SINGH, N.P. AND WREN, M.E.
Radiochemical Techniques For Study of
Biological Aspectsof Actinides, dalam
Artificial Radioactivity (Editor: K.N. Rao dan
I-I.J. Arnikar), Inter- national Symposium,
Pune, 8-12 Januari 1985.

KESIMPULAN DAN SARAN
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Kandungan plutonium dalam urin dapat
ditentukan dengan metode yang cukup sederhana
dan cepat yang meliputi proses pengendapan Pu
dengan asam rodhizonat, ekstraksi ulang dengan
asam HCl, pemumian Pu dengan resin penukar
anion dan elektrodeposisi atau pengendapan
langsung serta analisis spektrometri alfa. Persentase
kedapat ulangan perunut Pu-242 dengan kolom 7
mm untuk metode pengendapan langsung dan
elektrodeposisi masing-masing 28,783% dan
16,444%, dan dengan kolom 4 mm untuk metode
pengendapan langsung dan elektrodeposisi masing-
masing 64,834% dan 55,661%. Dari besamya
persentase kedapat ulangan Pu-242, diketahui
metode pengendapan langsung pada lexan relatif
lebih baik daripada metode elekn-odeposisi, dan
kolom berdiameter lebih kecil menghasilkan
persentase kedapat ulangan yang lebih tinggi
daripada kolom berdiameter lebih besar.

Hasil penelitian ini jika dibandingkan
dengan metode Weiss dan Shipman yang dipakai

sebagai acuan, menunjukkan kedapat ulangan yang
lebih rendah, sehingga perlu dilakukan
pengembangan lebih lanjut agar diperoleh metode
yang lebih sederhana dengan kedapat ulangan

tinggi.
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Tanya Jawab

Y. Sardjono

-Perang dngin "Sudah berakhir" Pu disiapkan
untuk bahan bakar Reaktor PLTN. Penelitian ini
apakah tidak mubajir ?

-Penelitian anda akan sangat berguna jika
"Uranium" yang dideteksi ? Ingar bahwa Pu2J9
sid Pu 2-10 dst hanya timbul dari produk fisi dJ!
+ onl', terima kasih. mohon komentar. '

M. syaifudin

-Saya kira penelitian ini tidak mubazir karena
sangat bennanfaat apabila terjadi kedaruratan
nuklir. Metode ini penting untuk melengkapi
hasil penentuan Uranium karena kedua unsur
dapat dipisahkan dengan baik.

M. St!O'Otlj;
~ Spektruln a/fa isotop-isotop plutonium
tlalam .\"ampel urin sintetis yang tlitalllbah

"OJ2
dengan peru nut Pu.

Gambar 2

baku un/ukApakah tidak ada met ode
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M. Syuifudin

-memang benar sekali Pu merupakan basil
k ... U238d .a tlvitasl engan reaksl :

U238 + I P 239
on~ u

dan bukan sebagai basil fisi Uranium

.Pemyataan Pu berada didalam tambang U tidak
tepat. Dengan demikian kesalahan telah
dikoreksi

/11. Valid

-Kenapa penelitian ini tidak sekaligus digunakan
/lnt/lk menghi//lng dosimetri in/erna dari pekerja
radiasi yang /erkon/aminasi Pu ?

-anda mempcrsiapkan me/ode Biossay Pu .
sedangkan di BA TAN tidak dilakukan proses
~/ah ulang, mungkin ado latar belakang lain?

M. Syaifudin

-Penelitian ini hanya merupakan pendalaman
metode penentuan Pu dalam Urin clan belum
dilanjutkan untuk menghitung dosimetri intema.
nantinya akan dilanjutkan untuk menghitung
dosimetri.

menganalisa Pu (soya kira ban yak metodelalat
analisis yang dapat dipakai/dikembangkan).
Prosedur penentuan Pu yang Saudara lakukan
terlalu panjang yang akhirnya menyebabkan
efisiensi rendah.. Kecuali kalau Saudara
bercita-citamengambil Pu dalam urin secara
besar-be.l'aran (komersial), namun apakah
mungkin mengingal keberadaan Pu sangat kecil
(:t J% U dalam salah satu kondisi bahan bakar
betas) mohon penjelasan.

M. $yaifudin

-Ada metode lain yakni dengan metode jejak
nuklir clan metode ini juga dapat digunakan
untuk melengkapi metode tersebut. untuk sam pel
dari penduduk umum yang konsentrasi Pu-nya
sangat rendah, kalau metode ini dapat digunakan
sebagai preparasi asal dari metode jejak nuklir.

-Perlu pendalaman/perbaikan prosedur untuk
mempertinggi efisiensi. Beberapa alasan dapat
dilihat dalam makalah.

Herlan Mariano

-Pu lertulisldisajikan. se~agai. .hasil tsi u:
sebenarnya Pu sebagal has" aktlvltos cI dst.

-Pu dinyatakan berada dalam tambang U; padahal
Pu merupakan unsur buatan yang terjadi karena
aktivilasi netron terhadap clJS. lvlohon untuk
ditinjau kembali.

-prosedur ini sangat berguna untuk mendeteksi
kemungkinan terjadinya kontaminasi intern a
akibat kedaruratan nuklir

Muh. Syaifudin ISSN 0216-3128
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