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ABSTRAK
TEKNOLOGI ICP-MS DAN APLIKASINYA UNTUK STUDI RADIOAKTIVITAS LlNGKUNGAN. Perilaku

radionuklida buatan di lingkungan dapat dipelajari melalui pengamatan radionuklida jatuhan yang telah terdistribusi
dalam berbagai komponen ekosistem. Radionuklida jatuhan adalah radionuklida buatan yang berasal dari uji coba nuklir
di atmosfir pad a beberapa puluh tahun silam. Konsentrasi radionuklida tersebut dalam komponen ekosistem sangat
rendah sekali. Untuk mengukur konsentrasinya dalam sampel lingkungan dengan metode radiometri konvensional
diperlukan jumlah sampel lebih banyak, proses pemisahan kimia lebih rumit dan waktu pencacahan lebih lama.
penggunaan teknologi ICP-MS merupakan alternatif yang baik dalam menjawab tantangan tersebut. ICP-MS
(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) adalah sistem alat ukur multi unsur yang telah luas pemakaiannya
dalam bidang kimia analitik. ICP-MS dapat mendeteksi unsur pada tingkat konsentrasi pg/ml dalam waktu beberapa
menit per sampel tanpa memerlukan proses pemekatan dan pemisahan kimia yang panjang.

ABSTRACT
ICP-MS TECHNOLOGY AND ITS APPLICA TION TO STUDY OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY. Study on

the behaviour of artificial radionuclides in environment can be perfonned by investigation of fallout radionuclides that
were distributed in ecosystem components. Fall out radionuclides are artificial radionuclides distributed by the nuclear
weapon test explosions at atmosphere in several ten years ago. The concentration of these radionuclides in ecosystem
components are very low. For the measurement of their concentrations in environmental samples by conventional
radiometric methods need a large samples, complicated chemical separation and long counting time. Application of ICP-
MS is good altematif to solve this problem. ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) is multielements
analysis instrument that wide used in the field of analytical chemistry. It can determine elements at a concentration level
of pgiml in several minutes per sample without a long chemical separation and preconcentration process.

Eksperimen lapangan dapat mengatasi
kelemahan-kelemahan yang ditemukan
pada eksperimen laboratorium. Dalam hal ini
yang menjadi objek eksperimen adalah
radionuklida-radionuklida jatuhan (fallout)
yang berasal dari uji coba senjata nuklir di
atmosfir. Radionuklida buatan seperti ini
sudah terdistribusi di permukaan planet
bumi ini secara global mulai dari tahun 1945
sampai akhir tahun 1980. Kawasan yang
paling banyak menerima fallout tersebut
adalah belahan bumi utara dan selatan,
karena dekat dengan pusat percobaan[1].
Indonesia termasuk kawasan yang sedikit
menerima fall out karena jaraknya lebih jauh
dari pusat percobaan. Beberapa
radionuklida jatuhan yang berumur sangat
panjang sampai sa at ini masih terdapat di
lingkungan[2,3 .Distribusi radionuklida
tersebut dalam komponen ekosistem dapat
dimanfaatkan untuk memprediksi perilaku
radionuklida yang sarna bila terlepas ke
lingkungan dari suatu instalasi nuklir atau
tempat penyimpanan limbah.

Penentuan konsentrasi radionuklida fall
out dalam sam pel-sam pel lingkungan
dengan metode radiometri konvensional
seperti spektrometer (1, 13 atau y memerlukan
perlakuan pemisahan kimia yang cukup
rumit dan waktu pencacahan yang lebih

PENDAHULUAN
Dalam pemanfaatan teknologi nuklir,

aspek keselamatan lingkungan dan
kesehatan masyarakat dari potensi dampak

radiologi sangat diperhatikan. Upaya
keselamatan pemanfaatan teknologi nuklir
sudah dimulai dari tahap perencanaan,
pembangunan, pengoperasian dan

pemberhentian operasional kegiatan
pemanfaatan teknologi nuklir tersebut.
Kegiatan teknologi nuklir dan pengelolaan
limbahnya harus memenuhi tujuan utama
yaitu keselamatan lingkungan dan
masyarakat. Oleh karena itu pengetahuan
mengenai perilaku radionuklida di
lingkungan sangat penting sekali artinya.
Transfer radionuklida dalam komponen
ekosistem dan jalan masuk (pathways) ke
populasi sangat dipengaruhi oleh parameter-
parameter lingkungan dimana radionuklida
tersebut berada. Untuk mengetahui
bagaimana perilaku atau migrasi suatu
radionuklida dalam komponen ekosistem
biasanya diamati melalui eksperimen-
eksperimen yang dilakukan di Laboratorium.
Akan tetapi eksperimen seperti ini memiliki
kelemahan karena parameter yang
diberikan tidak sarna persis seperti

parameter lingkungan yang sesungguhnya.
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spektrometer a diperlukan waktu
pencacahan seminggu atau lebih untuk
mendapatkan beberapa puluh cacahan[4,S].
Disamping waktu cacahan, alat ukur
radiometeri juga punya kelemahan dari segi
resolusi. Spektrometer a jenis resolusi tinggi
masih belum mampu untuk memisahkan
puncak-puncak energi 239pU (Ea = 5,157;
5,144) dengan 240pU (Ea = 5,168; 5,124). Ke

dua isotop Pu ini mempunyai energi a yang
berdekatan. Oleh sebab itu pada penentuan
239pU dan 240pU dengan spektrometer a,
konsentrasi 239pU dan 240pU tidak bisa
dihitung secara terpisah sehingga
dinvatakan dalam bentuk gabungan yaitu
239,240pU.

lama (beberapa hari bahkan sampai
mingguan). Hal ini dikarenakan banyaknya
unsur-unsur penganggu dalam matriks
sam pel dan rendahnya konsentrasi
radionuklida tersebut dalam sampel-sampel
lingkungan[4,S]. Dengan telah ditemukannya
teknologi ICP-MS (Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometry), yaitu
pengukuran unsur berdasarkan nomor
massa dan mempunyai limit deteksi rendah,
penggunaan teknologi ini semakin populer
untuk mengukur unsur radioaktif
(radionuklida) berkonsentrasi rendah atau
bahkan sangat rendah.

Oleh sebab itu untuk jenis sam pel
lingkungan Indonesia, penggunaan ICP-MS
merupakan pilihan yang tepat dan dapat
diterapkan di Indonesia seperti yang telah
diaplikasikan oleh beberapa negara maju
untuk studi radioaktivitas lingkungan.

Dalam makalah ini dibahas mengenai
kemajuan teknologi sistem ICP-MS tersebut
dan aplikasinya untuk pengukuran beberapa
radionuklida berumur panjang dan sangat
panjang dalam sampellingkungan.

TEKNOLOGI ICP-MS (INDUCTIVELY
COUPLED PLASMA MASS

SPECTROMETRY)
ICP-MS secara sederhana dapat

dipandang sebagai gabungan plasma
induksi (Inductively Coupled Plasma)
dengan spektrometer massa. ICP sebagai
sumber pengion telah sukses digunakan
selama puluhan tahun pada spektroskopi
optik Emisi (Atomic Emission Spectrometry).
Penggabungan ICP dengan spektroskopi
optik Massa (Mass Spectrometry)
merupakan terobosan baru dalam dunia
teknik analisis multi unsur dan isotop. Alat ini

mempunyai beberapa keunggulan
dibandingkan dengan pendahulunya (AAS
dan ICP-AES) yaitu mempunyai latar lebih
sederhana, batas deteksi lebih rendah dan
dapat memberi informasi kelimpahan isotop.
ICP-MS mulai dikomersialkan pad a tahun
1984[6]. Saat ini penggunaan ICP-MS sudah
meluas dalam berbagai bidang seperti
geologi, industri, makanan, kesehatan,
lingkungan dan lain-lain sebagainya[7].

Skematik sederhana peralatan ICP-MS
diperlihatkan pad a Gambar 1. Seperti
terlihat pada Gambar 1, ICP-MS mempunyai
beberapa komponen utama di antaranya
adalah ICP, interface, lensa, mass analyzer
dan detektor. ICP berfungsi sebagai sumber
pengion. Larutan sampel dengan bantuan
pengemban gas argon disemprotkan oleh
nebulizer ke dalam plasma. Oleh nebulizer
larutan sampel berubah berupa butiran-
butiran halus (aerosol). Proses yang terjadi
dalam ICP adalah penguapan, penguraian,
eksitasi dan ionisasi. Proses perjalanan
larutan dari wadah sam pel sampai masuk ke
dalam plasma diperlihatkan pada Tabel 1.

METODE RADIOMETRI
Pengukuran radionuklida dalam sampel

lingkungan biasanya dilakukan dengan
metode radiometrik yaitu metode yang
berdasarkan pada pengukuran energi yang
dipancarkan radionuklida tersebut. Sebagai
contoh radionuklida pemancar y ditentukan
secara langsung (non destructive) dengan
spektrometer y tanpa pemisahan kimia.
Akan tetapi radionuklida pemancar a dan ~
memerlukan tahapan-tahapan perlakuan
yang tidak sederhana sebelum dapat
dicacah dengan spektrometer a dan ~, di
antaranya adalah pengkayaan/pemekatan,
pemisahan, pemurnian dan elektrodeposisi.

Radionuklida jatuhan yang terdapat di
lingkungan saat ini adalah radionuklida
berumur panjang den~an konsentrasi yan~
sangat rendah seperti 39pU (T 1/2 = 2,4 x 10
tahun), 240pU (T 1/2 = 6,6 X 103 tahun), 237N~

(T1/2= 2,1 x 105 tahun), ~c (T1/2= 2,1 X 105
tahun) dan lain-lain. Radionuklida-
radionuklida ini mempunyai aktivitas jenis (
aktivitas per satuan massa) rendah. Oleh
karena itu pengukuran radionuklida berumur
panjang yang konsentrasinya sangat rendah
dengan metode radiometri memerlukan
waktu pencacahan yang cukup lama.
Sebagai contoh pencacahan 237Np jatuhan
yang terdapat dalam tanah dengan
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Gambar 1. Rangkaian komponen utama ICP-MS

Energi yang diperlukan untuk mengubah
sam pel menjadi bentuk yang terionisasi
adalah relatif besar. Biasanya temperatur
ionisasi berkisar 7500 -8000 oK. Ekstraksi
ion dari ICP melalui ion interface
diperlihatkan pad a Gambar 2. Karena
adanya perbedaan tekanan (pada satu sisi
tekanan atmosfir dan sisi lain tekanan
rendah) maka gas mengalir membawa ion-
ion. Ion-ion masuk ke kuadrupol massa,
melalui beberapa tahap yang berbeda
tekanannya. Pertama dari plasma tekanan
atmosfir masuk ke daerah tekanan 2 mbar.

Daerah ini adalah antara sampler dan
skimmer. Tekanan 2 mbar dapat dijaga oleh
pompa mekanik. Ke dua, dari tekanan 2
mbar masuk ke kuadrupol massa,
tekanannya 10-4 mbar. Tekanan tersebut
dilakukan oleh pompa kriogenika.

Sistem lensa ion, fungsinya untuk
menyeleksi ion-ion yang menuju ke detektor.
Selanjutnya ion-ion dipisahkan oleh mass
analyzer berdasarkan massa-massanya.
Ada beberapa tipe mass analyzer namun
yang umum digunakan adalah magnetic
analyzer dan quadrupole analyze,ls,9] ,

~

.~"o"" pump

Gambar 2. Sistem ion interlace pada ICP-MS
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Tabel1. Proses Derialanan larutan Sam Del dalam ICP
Lokasi Bentuk Proses vana teriadi

PemompaanLarutan
Butiran-butiran aerosol
Butiran yang telah terseleksi
Butiran-butiran
Butiran-butiran

Partikel-partikel garam
Molekul uap

I
! Atom-atom
I Atom-atom dan ion-ion

Wadah sampel
Nebulizer
Spray Chamber

Pipa kapiler
Saluran pusat plasma
Saluran pusat plasma
Saluran pusat plasma
Saluran pusat plasma
Luar plasma

Butiran > 4 ~m ditolak
Transfer ke plasma
Disolvasi
Volatilisasi
Dissosiasi
Eksitasi dan ionisasi
Keluar dari pipa (torch)
DissosiasiEksitasi dan i~D1.sa

Nisbah konsentrasi 239pU dengan 240pU

(activity ratio) dapat pula dihitung. Activity
ratio radionuklida di lingkungan dapat
digunakan sebagai salah satu parameter
untuk memprediksi sumber datangnya
radionuklida tersebut ke lingkungan.

APLIKASI ICP-MS UNTUK PENENTUAN
BEBERAPA RADIONUKLIDA JATUHAN
DALAM CONTOH LlNGKUNGAN

PENENTUAN NEPTUNIUM (Np).
Isotop Np, yan~ mempunyai umur paling

panjang adalah 2 Np dengan umur para

(T 1/2) = 2,14 X 106 tahun. Neptunium-237

meluruh dengan memancarkan partikel a
dengan energi : Ea1 = 4,788 MeV dan Ea2
= 4,771 MeV. Radionuklida ini. juga sudah

terdistribusi secara global di lingkungan
sebagai akibat dari uji coba nuklir di
atmosfir dengan konsentrasi ~ang sangat
rendah. Oleh karena itu 237Np yang
tergabung ke dalam kelompok unsur
aktinida ini dijuluki dengan istilah "the
neglected actinide"[13]. Pemisahan 237Np dari
sam pel lingkungan lebih rumit dibandingkan
dengan pemisahan Pu.

Beberapa prosedur analisis penentuan
237Np dalam sam pel lingkungan dengan
ICP-MS telah dikembangkan semenjak
ditemukannya teknolo~ ICP-MS[10,13,14].
Prosedur analisis kimia 37Np dengan ICP-
MS juga lebih sederhana dari prosedur
analisis dengan spektrometer a. Ada dua
tahap teknik pemurnian pad a prosedur
analisis dengan spektrometer a yang dapat
dihilangkan yaitu tahap penukar anion dan
elektrodeposisi seperti yang disajikan pad a
Gambar 5.

Hasil pengukuran sejumlah sam pel
tanah dengan prosedur analisis ini
diperlihatkan pada Tabel 2. Dari Tabel
terlihat bahwa has!1 pengukuran 237Np dalam
sam pel dengan alat spektrometer a ternyata
memberikan hasil yang sarna dengan ICP-
MS.

PENENTUAN PLUTONIUM (Pu)
Pu yang berasal dari jatuhan (fa// out)

sebagai akibat dari uji coba nuklir di atmosfir
dari tahun 1945 sampai dengan 1980,
diperkirakan masih tersisa di lingkungan
terutama isotop-isotoE Pu ~ang berumur
para panjang seperti 38pU, 2 Pu dan 240pU.

Semua isotop Pu ini merupakan pemancar a
sehingga penentuan dengan spektrometer a
memerlukan tingkat kemurnian yang tinggi
karena banyaknya radionuklida pemancar a
di alamo Disamping itu juga harus murni dari
unsur-unsur stabil supaya tidak ikut
terdeposit bersama Pu pada tahap
elektrodeposisi. Oleh karena hal ini dapat
memberikan efek self absorpsi yaitu
penyerapan energi a oleh matriks deposit.

Penentuan Pu dengan ICP-MS dapat
dilakukan dengan prosedur pemisahan kimia
yang agak lebih sederhana bila
dibandingkan dengan spektrometer a.
Beberapa prosedur analisis Pu dalam
sam pel lingkungan dengan ICP-MS telah
dilaRorkan oleh banyak peneliti[10,11,12]. Toole
dkk.[12] mengembangkan prosedur analisis
Pu dalam sam pel lingkungan tanah dan
sedimen dengan ICP-MS, kemudian

membandingkannya dengan prosedur
analisis untuk spektrometer a seperti yang
disajikan pada Gambar 3. Dari skema pada
Gambar 3 terlihat bahwa prosedur analisis
untuk pengukuran massa dengan ICP-MS
jauh lebih sederhana dibandingkan prosedur
untuk pengukuran energi a dengan
spektrometer a.

Dengan ICP-MS, 239pU dan 240pU
terpisah dengan jelas, dimana hal ini tidak
bisa diperoleh dengan spektrometer a
seperti yang diperlihatkan pada Gambar 4.
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Dengan prosedur pemisahan ini, 237Np
dapat dipisahkan dari 100 9 sam pel tanah
tanpa memberikan gangguan pada waktu
pengukuran 237Np dengan ICP-MS, seperti

gangguan oleh unsur yang bernomor massa
237 (isobaric interference) dan tumpang
tindih puncak spektrum (tailing effect)
dengan '238U.

Ash Sample
500°C

+
Leach

HCI/HNO3

+
Tracer Addition

242pU

+
Extract Pu

DIPE
8MHCI.

Anion Exchange 1
Th Elution -8M HCI
U Elution -8M HNO3
Pu Elution -HCI/HI.
Digest Pu Fraction

HNO3

To < 8 ml HCITo < 1 ml Volume
To 5 ml, 1% HNO3

+
Aspiration into

ICP-MS
(minutes)

~
Anion Exchange 2

Further U, Th Purification
Pu Elution -HCI/HI

~
Digest Pu Fraction

HNO3

~
Na3SO4- NaHSO4 Buffer

~
Electroplating

3 hrs

~
a Counting (1 -30 days)

Gambar 3. Prosedur analisis Pu untuk Pengukuran dengan ICP-MS dan Spektrometer a.
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Gambar 4. Spektrum massa Pu

Soil !amPle

Leaching (Aqua re~a, 239Np tracer spike)

Solvent Extraction
(Remove Fe with Isopropylether)

Np reduction
( -..Np(IV) with HI )

Solvent Extraction
Np (IV) with TOA

Back Extraction
Np(IV) with 1 M HCI-O.1 M HF

Np reduction
H Np(IV) with NH2OH.HCI)

Co-precipitation
Np(IV) with LaF3

Anion txchange
(8M HNO3. Dowex 1-X8
~ sample in 8M HNO3, wash
~ 8M HNO3 wash (U off)
~ 10M HCI wash (Th off)
~ 10M HCI- O.1M HI (Pu off)
~ 4M HCI (Np elution)

'*
...

drying, dissolution in 1 M HNO3 (20 ml).
239Np measurement

(y spect~metry)

237Np measurement

...
Anion Exchange

(4M CH3CO~H, Dowex 1-X8)

Electrodeposition

239Np measutement

(y spectrometry) (ICP-MS)

237Np meastrement
(a spectrometry) Gambar 5. Prosedur analisis 237Np untuk Pengukuran dengan

ICP-MS dan Spektrometer <X.
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Tabel 2. Hasil Pen ukuran 237N dalam sam el Tanah den an ICP-MS -
No. Kedapat- Cacahan Konsentrasi Np Cacahan ion U Nisbah cacahan

ulanaan (%) ion 237ND (mBa/kQ) 238U/237No
1 68,4 38:1:5 2,2:1:0,3 17157:1:1348 460:1:70
2. 61,8 36:1:4 2,4:1:0,3 36353:1:1211 1020:1:110
3. 81,4 139:1:6 2,0:1:0,1 10181:1:860 73:1:7

,..~~~.~- .83~~1 , ~-~~-~-~ 23~:.0 ~ 0.1 -.-14018:1: 1551 97:1: 11
Catatan : Hasil pengukuran konsentrasi 237Np dengan Spektrometer IX : 2,4 :t 0,7 mBq/kg

Walaupun kandungan 23BU dalam tanah
tinggi, dengan prosedur ini 23BU dapat
dipisahkan sampai level xang tidak
memberikan gangguan pada 23 Np. Menurut

Yamamoto, untuk mengatasi gangguan 23BU,
konsentrasi 23BU dalam sam pel harus dapat
dikurangi sampai pada tingkatan konsentrasi
dimana nisbah cacahan ion 23Bu/237NE <
1000. Nisbah cacahan ion 23BU/2 7Np
dengan prosedur ini berkisar dari 73 -1020
seperti yang tersaji pada Tabel 2. Hal ini
menunjukkan bahwa prosedur ini mampu
digunakan untuk penentuan 237Np
konsentrasi rendah dalam sampel-sampel

lingkungan.

sam pel tanah disajikan pada Gambar 6 dan
Gambar 7. Dari spektrum dapat dilihat
bahwa Ru dapat dieliminasi secara

sempurna.
Kalau seandainya Ru masih terdeteksi,

gangguan tumEang tindih puncak (peak
overlap) dari 9 Ru dapat dikoreksi dengan

perhitungan nisbah cacahan antara cacahan
Duncak nom or massa 99Ru dengan puncak
'o1Ru (99RurO1Ru) atau cacahan puncak
nomor massa 99Ru dengan 102Ru

(99Ruro2Ru).
Molibdenum tidak dapat terpisahkan

dengan sempurna dengan prosedur ini.
Terlihat bahwa puncak massa 98Mo dan
1ooMo masih ada pada spektrum. Akan tetapi
tidak ada kontribusi gangguan pada nomor
massa 99 oleh 98Mo dan 1ooMo tersebut.
Seperti terlihat pada Gambar 8 bahwa
~inggir puncak 99Tc dengan pinggir puncak
8Mo dan 1OOMo terpisah dengan nyata

sekali.

PENUTUP
Radionuklida jatuhan (fallout) yang

sudah terdistribusi saat ini di lingkungan,
dapat dimanfaatkan sebagai bahan
penelitian untuk mempelajari perilaku yang
sesungguhnya dalam ekosistem lingkungan.
Pada umumnya radionuklida tersebut
berumur panjang dan konsentrasinya dalam

komponen-komponen lingkungan sangat
rendah. Pengukuran radionuklida jatuhan
melalui energi yang dipancarkannya

(radiometri), mempunyai beberapa
kelemahan seperti dibutuhkan jumlah
sam pel lebih banyak, prosedur pemisahan
kimia lebih panjang dan waktu pencacahan
lebih lama. Dengan ditemukannya teknologi
ICP-MS yang mempunyai batas deteksi
lebih rendah, waktu pencacahan lebih
pendek dan dapat mengidentifikasi
beberapa unsur secara simultan, kendala-
kendala yang ditemui pada pengukuran
secara radiometri dapat teratasi.

PENENTUAN TEKNESIUM (Tc)
Penentuan 99Tc (T1/2 = 2,14 X 105 tahun)

dalam sampel lingkungan mempunyai
beberapa kesulitan karena 99Tc adalah
pemancar ~ lemah dengan Ej3 maksimum =
292 keV. Untuk pengukuran 99Tc secara
radiometri, biasanya dilakukan dengan
spektrometer sinar-~ dan Liquid Scintillation
Counter (LSC) latar rendah. Dengan
metode radiometri ini, unsur-unsur lain yang
juga pemancar ~ harus sempurna
terpisahkan karena 99Tc adalah pemancar ~
bahkan merupakan pemancar ~ yang sangat
lemah.

Prosedur analisis kimia penentuan 99Tc
konsentrasi rendah dengan ICP-MS resolusi
tinggi telah berhasil dikembangkan dan tuga
telah diaplikasikan pada penentuan 9Tc
dalam sedimen laut Irish[15]. Dengan
prosedur analisis ini isobaric interference
pada nomor massa 99 oleh 99Ru dapat
dihilangkan. Rutenium adalah isotop stabil
dengan kelimpahan yang cukup tinggi di
alam (natural abundance = 12,7 %). Faktor

dekontaminasi sebesar 106 -107 dapat
dicapai dengan prosedur analisis ini
sehingga 99Tc dapat terdeteksi sam~ai level
pg. Skema prosedur analisis 9 Tc dari

sam pel lingkungan dan contoh spektrum
massa 99Tc yang telah dipisahkan dari
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Sarr~le
..smTc spike

Leaching
(conc. HNO3 and H2Ov

Evaporate to dryness and
dissolve in 2M HNO3

30% TOA-xylene extraction

5M NaOH back extraxtion

MEK Extraction
(to remove Ru and Mo)

Back extraction into H2O
(benzene as diluent)

Adjust soln. to 1 M K2CO3
and shake for 30 min. with H2O2

Cyclohexanone extraction
(to remove Ru).

~
Back extraction into H2O

(benzene as diluent)
...

Evaporate to 10 ml
and adjust pH to 2

...
Anion Exchange

(1M HNO3, Dowex 1-X8)
~ feed solution
~ 0.5M HCI (Mo off)
~ cold and hot water (salts off)
~ 1M HNO3
~ 10M HNO3(Tc elution)

...
Evaporate to dryness and

dissolve in 1 M HNO3 (20 ml)

~h (internal std.) spike
95mTc measurement

(y spectrometry)

...
99Tc measurement

(ICP-MS)

Gambar 6. Prosedur analisis 99Tc untuk Pengukuran dengan ICP-MS

Gambar 7. Spektrum massa 99Tc

Mass number (m/z)
Ion count/channel
Mass number (m/z)

Nebulizer

Argon
Peristaltic Pump

Spray ChamberDetector

Quadrupole
Ion count/channel
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Penggunaan teknologi ICP-MS
merupakan alternatif yang baik dalam
menjawab tantangan ke depan dalam
pengelolaan keselamatan lingkungan
Indonesia dari pencemaran bahan radioaktif.
Indonesia terletak di garis lintang nol dan
merupakan salah satu kawasan yang
terkecil menerima jatuhan bahan radioaktif
dari atmosfir karena jauh dari pusat
percobaan senjata nuklir di negara-negara
belahan bumi utara dan selatan. Oleh
karena itu ICP-MS sangat cocok digunakan
di Indonesia untuk mempelajari sifat-sifat
radionuklida yang sudah terdistribusi di
lingkungan Indonesia dengan konsentrasi
yang sangat rendah.
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.E M. Najib (P2PBGN-BATAN)

Pertan~aan:
Apa saja kelemahan/gangguan alat ICP-MS ini dan apa upaya untuk menangguJanginya ?

Jawaban :
Ada dua gangguan utama pad a ICP-MS yaitu gangguan spektrum dan gangguan matrik.
Gangguan spektrum adalah munculnya "peak" (puncak-puncak) ion-ion latar beserta
"polyatomicnya" pada sfektrum yang berasal dari pelarut dan gas argon. Seperti Ar+, 0+, H+,
N+, 110H]+, 1B[OH2]+, 3 [02]+, 41[ArH]+ dan lain-lain.

Gangguan ini dominan terjadi pada rentang massa <80. Untuk 239.240pU, 237Np dan 99Tc,
gangguan ini dapat diabaikan karena mempunyai massa >80.
Gangguan matrik adalah melemahnya intensitas sinyal masing-masing peak (puncak),
disebabkan tersumbatnya lobang kerucut "interface" oleh unsur matrik. Efek matrik juga dapat
terjadi kalau larutan cuplikan yang mengandung sejumlah unsur matrik cuplikan yang
mempunyai massa yang lebih be rat dari unsur target karena unsur-unsur matrik akan
menyebabkan hamburan di sekitar pusat "ion beam".Oleh karena itu matrik cuplikan yang
berupa organik harus dieliminasi umpama dengan cara pengabuan kering dan yang berupa an-
organik dengan cara teknik-teknik pemisahan kimia. Umpama kopresipitasi dengan Fe(OH)3,
pertukaran anion, ekstraksi pelarut dan lain sebagainya. Disamping itu untuk mengoreksi efek
matrik sering juga digunakan internal standard, standard addition, dan isotope dilution.

.E Adel Fisli (P3IB-BATAN)

Pertanxaan:
Apakah tidak terjadi kesalahan pada pengukuran radionuklida dengan ICP-MS, oleh karena
dalam contoh lingkungan banyak sekali unsur-unsur stabil yang mempunyai nomor massa
sarna dengan radionuklida.

Jawaban :
Radionuklida target yang akan diukur dengan ICP-MS harus murni dari unsur isobarnya. Sangat
tidak mungkin untuk menentukan suatu radionuklida, kalau radionuklida tersebut berada
bersama-sama dengan unsur lain yang mempunyai nomor massa sarna. Sebagai contoh 99Ru
sangat mengganggu pada penentuan 99Tc. Oleh karena itu unsur isobar harus dipisahkan
sedemikian rupa dengan cara mengkombinasikan pertukaran anion, ekstraksi pelarut dan lain

sebagainya.

.E Heni Suseno (P2PLR-BATAN)

Pertan~aan:
Mengapa HNO3 yang sering digunakan sebagai pelarut cuplikan yang akan dinjeksikan ke
dalam ICP-MS.

Jawaban :
Oleh karena spektrum latar HN03 sederhana, sedangkan asam-asam sperti HCI, HC104. atau
H2SO4 akan menghasilkan ion-ion yang dapat mengganggu spektrum seperti CIO+. ArCI+, SO+.
atau S02.
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