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ABSTRAK

TEKNIK PEMISAHAN KIMIA STRONSIUM-90 DALAM AIR TANAH SEBAGAI METODA
BAKU ANALISIS RADIOAKTIVITAS LlNGKUNGAN Telah dilakukan penelitian tentang teknik
pemisahan Sr-90 dari material matriknya menggunakan metoda presipitasi kimia. Teknik
tersebut diperlakukan terl1adap pendeteksian kandungan radionuklida Sr-90 dalam air tanah di
sekitar fasilitas reaktor nuklir P3TM Batan di 3(tiga) lokasi. Telah divariasi dUB parameter yang
berperan sangat penting di dalam teknik yang digunakan, yaitu waktu pertumbuhan Y-90 dan
waktu pemusingan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa aktivitas Sr-90 untuk pos-01
berl<isar antara 1,801x10.19 -9,616x10.17 ,uCilcm3. untuk pos-02 antara 8.448x10.19 -1,O03x X
10.16 ,uCilcm3 dan pos-03 antara 6.719x10.t9 -11.644x10.16 ,uCilcm3 .Dari data tersebut
menunjukkan bahwa aktivitas Sr-90 dalam air tanah di lokasi P3TM Batan masih dibawah
ambang batas yang ditetapkan untuk konsentrasi maksimum Sr-90 yang diperbolehkan yaitu
4,Ox10- -3,5x10.6 ,uCilcm3 .Dari pengujian statistik dengan metoda analisa varian percobaan
2(dua) faktorial dengan desain blok lengkap random, menunjukkan bahwa hasil pengukuran
aktivitas Sr-90 dalam air tanah lingkungan dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi antara lama
waktu pertumbuhan Y-90 dengan lama waktu pemusingan

ABSTRACT

CHEMICAL SEPARA TION TECHNIQUE OF STRONTIUM-90 IN THE SOIL WA TER AS THE
STANDARD METHODS FOR ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY ANALYSIS. Research
about separation technique of strontium-90 from its material matrix using chemical precipitation
method has been done. That technique was applied on the detection of radionuclide strontium-
90 containing in the soil water of near nuclear reactor facility P3TM BA TAN in three location.
The two important parameters used in this technique were growth time of Y-90 and stirring time.
The result shown that activity of strontium-90 in the pos-01 was between 1.801x10.19 -

9.616x10.17 pCi/cm3, pos-02 was 8,448x10.19 -1,003x X 10.16 pCi/cm3 and pos-03 was
6. 719x1 0.19 -11, 644x1 0.16 pCi/cm3. From those data shown that activity of Sr-90 in the soil
water of near nuclear reactor facility P3TM BA TAN was still below the limit value of maximum
concentration pennitted i.e. 4,Ox10.7 -3,5x10.6 pCi/cm3. The statistic test using analysis of
varian two factorial with random block design shown that the activity of Sr-90 in the soil water
was influenced by the interaction which take place between growth long time of Y-90 and
stirring long time.

sampel-sampel lingkungan<3) yang masih menarik
untuk dilakukan penelitian dan pengembangannya
adalah Strontium-9O, Cesium-I3 7, Cobalt-6O,
Iodium-I31, Tritium, Radon, Radium, Amerisium,
Uranium, Neptunium, Plutonium dan Thorium.
Masing-masing radionuklida mempunyai spesiflkasi
sendiri-sendiri yaitu dengan perilaku baik sebagai
pemancar a, p, maupun y. Metoda-metoda yang
digunakan antara lain: pemisahan secara kimia,
ekstraksi, pengukuran dengan LSC, Spektrometri

PENDAHULUAN

P enelitian tentang metoda analisis radionuklida
pada sampel-sampel I ingkungan(1 ,2,4.S) telah

banyak dilakukan. Kebanyakan metoda yang
dipergunakan adalah berdasarkan acuan hasil
penelitian pacta sekitar tahun 1970-an. Lingkungan
yang dimaksud adalah meliputi tanah dan sedimen,
air (sungai, hujan, laut, danau, air bawah tanah)
partikel debu, udara dan aerosol. Radionuklida pada
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gamma, Spektrometri alfa, elektrodeposisi, dan lain-
lain.

pertumbuhan Y -90 tergantung pada kondisi Y -90
yang diharapkan yaitu kondisi dimana Y -90
mencapai kesetimbangan dengan Sr-90. Perhitungan
aktivitas jenis Sr-90 di dalam air tanah di dasarkan
atas cacah yang di dapat dari aDak turun Sr-90 yaitu
Y-90.

TATA KERJA

Alat
Alat yang digunakan meliputi :Tabung

sentrifus ukuran 40 ml; Pengaduk magnit; Pipet
ukur; Pipet mikro; Planset Aluminium; Kompor
listrik; Lampu pemanas; Gelas ukur; Gelas Beker;
Pengaduk gelas; Bak es pendingin; Kertas tissu; pH
meter; Jerigen; Stop watch; daD Alat cacah beta.

Bahan
Bahan yang digunakan meliputi : Larutan

CH)COOH 6N; Larutan Buffer CH)COON~ pH
5,5; Larutan NH4OH 6N; Larutan Pengemban Ba (
10 mg BalmI); Larutan HC16N; HNO) berasap 21N
: p= 1,50,96%; Larutan HNO) 14N; Larutan HNO)
6N; Larutan HNO) O,IN; Larutan asam oksalat
jenuh; Larutan pengemban tanah jarang; Larutan
Na-karbonat 2N; Larutan K-l<romat 0,5M; Larutan
NaOH 6N; Larutan pengemban Sr (10 mg Sr/mI);
Larutan Pengemban Y (10 mg Y/mI); Cuplikan air;
dan Indikator metil merah.

METODA

Penelitian tentang metode analisis untuk
radionuklida Stronsium.90 sangat menarik untuk
dilakukan, karena diantara produk fisi yang ada
radio-stronsium merupakan nuklida yang berbahaya
sesudah radio-iodium. Radionuklida Sr-90
merupakan radionuklida pemancar beta mumi
dengan waktu paro panjang daD banyak ditemukan
dalam inventori limbah radioaktif aktivitas rendah.
Radionuklida tersebut dihasilkan dari suatu operasi
reaktor, pembuangan sampah radioaktif, jatuhan
debu radioaktif percobaan peledakan nuklir maupun
pencemaran oleh instalasi yang menggunakan
radionuklida tersebut. Oengan waktu paro 28,1
tahun, Sr-90 dapat mencemari air tanah, karena
deposisi Sr-90 terjadi baik di daratan maupun di
perairan. Radionuklida hasil fisi di dalam air pada
umumnya mempunyai aktivitas rendah, sehingga
pengukuran aktivitas jenisnya harus dilakukan
setelah pemekatan atau dengan analisa kimia

Analisis radionuklida Sr-90 dalam air
biasanya dilakukan dengan memisahkan Sr.90 dari
matriknya, untuk kemudian pemisahan daD

pencacahan aDak turun Y.90 dari Sr-90 setelah
pertumbuhannya berada dalam kesetimbangan.
Pemisahan Sr.90 dari material matriknya dilakukan
dengan metoda presipitasi kimia. Fase endapan yang
terjadi setelah dilakukan penambahan pelarut,
dipisahkan dari larutan dengan cara filtrasi atau
pemusingan. Filtrasi atau pemusingan dilakukan
dengan cepat clan waktu yang lama agar pelarut

yang ditambahkan di dalam proses dapat tercampur
secara homogen daD agar endapan yang terjadi
dapat dipisahkan secara gravimetri. Endapan yang
diperoleh tersebut kemudian dicuci atau
dibersihkan, dikeringkan daD ditimbang, dititrasi,
dicacah atau diuraikan lagi dengan tujuan untuk
menentukan kuantitas suatu zat yang dibutuhkan
atau diinginkan di dalam endapan.

Oi dalam metoda ini HNO3 berasap
ditambahkan pad a larutan untuk memperoleh
temuan kembali sebesar 60-80%. Pad a kondisi ini
Sr daD Br hasil fisi diendapkan dalam bentuk Sr daD
Br nitrat, sedangkan Ca tidak. Pada penggunaan
70-80% HNO3 dalam pengendapan Sr daD Br akan
diperoleh temuan kembali 98-100% tetapi
terkontaminasi dengan Ca. Kontaminasi Ca
berkurang jika digunakan 60% HNO3. Pengendapan
Sr(NO3)2 dipakai sebagai cara untuk memisahkan
Sr-90 dari aDak turun Y.90. Penambahan
pengemban Ba dan Sr dilakukan untuk
mengendapkan Sr(NO3)2 dari larutan 80% HNO3
daD meninggalkan Y-90 di dalam larutan. Sr(NO3)2
diendapkan dalam bent uk SrCO3, kemudian
didiamkan satu malam atau lebih lama untuk
pertumbuhan aDak turun Sr-90 yaitu Y -90. Lama

Pengendapan CO3
a. Masukkan 11 sampel air ke dalam gelas beker,

tambahkan 2 ml HNO3 14N daD masing-masing
2 ml pengemban Ba & Sr, aduk dengan baik
menggunakan pengaduk magnit :!: 3 menit.

b. Panaskan, tambahkan 20 ml NaOH 6N dan 20
ml Na2CO] 2N. Aduk clan panaskan 40-50 menit
pada suhu 90-95GC, lalu didinginkan dan huang
beningan yang berlebihan.

c. Pindahkan endapan ke tabung sentrifus 40 ml,
pusingkan clan huang beningan.

Pemurnian Nitrat
a. Tambahkan tetes demi fetes 4 ml HNOJ ke

dalam endapan, panaskan, aduk dalam kondisi
pendinginan air.

b. Tambahkan 20 ml HNOJ berasap, dinginkan
dalam penangas es selama 5 men it, aduk dan
sentrifus. Buang beningan.

c. Tambahkan 4 ml akuades ke residu, aduk dan
panaskan untuk melarutkan Sr(NOJh'

d. Tambahkan 2 ml HNOJ 6N ke residu, lalu

dipanaskan.
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Tambahkan 20 ml HNO3 berasap, dinginkan 5
dalam penangas es, ad uk, sentrifus daD buang
beningan.

Penghilangan logam tanah jarang
a. Tambahkan 20 ml aseton ke endapan, ad uk

pelan-pelan, dinginkan, pusingkan dan huang
beningan.

b. Encerkan endapan Ba & Sr Nitrat dalam 10 ml
akuades daD didihkan 30 detik untuk
menghi1angkan aseton.

c. Tambahkan 0,25 ml pengemban campuran tanah
jarang, daD 2 ml NH4OH 6N. Kemudian
didihkan 10 menit dalam penangas uap untuk
menghancurkan endapan hidroksida dan tanah
jarang. Lalu dinginkan dalam penangas es,
sentrifus, tuangkan beningan ke tabung bersih,
huang endapan yang terbentuk.

d. Catat waktu pertumbuhan Y -90.

peluruhan. Y -90. (Catatan : Akhir pertumbuhan
Y -90 sarna dengan awal pertumbuhan Y -90)

d. Pusingkan clan huang beningan. (bila perlu
simpan beningan & cuci untuk pertumbuhan II ).

e. Cuci endapan dengan 2 porsi 20 ml akuades
panas, pusingkan dan buang cucian akuades.
Kemudian tambahkan 5-10 tetes HNOJ 6N, ad uk
untuk melarutkan endapan, tambah 25 ml
akuades dan panaskan dalarn penangas air 90°C
lalu dinginkan dalarn penangas es :i:5 menit.

f. Tarnbahkan 15-20 tetes larutan jenuh asam
oksalat dengan pengadukan. Atur pH menjadi
1,5 -2 dengan tara meneteskan NH4OH,
pusingkan dan huang beningan.

g. Cuci endapan dengan 10 ml akuades, pusingkan
dan huang cucian akuades.

h. Ulangi pencucian akuades.
i. Basahi endapan dengan akuades, pindahkan ke

planset aluminium, keringkan dengan lampu IR,
dinginkan, ditimbang lalu dicacah.

j. Hitung aktivitas Sr-90.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghilangan Barium
a. Tambahkan 2 tetes indikator metil merah, lalu

tambahkan CH3COOH 6N, dan aduk sampai
larutan berwama merah.

b. Tambahkan 5 ml larutan bufer asetat, pan ask an
dan tambahkan 2 ml K2CrO. tetes demi tetes dan
diaduk.

c. Panaskan 5 menit dengan akuades mendidih.
Oinginkan dalam penangas es, sentrifus,
tuangkan beningan ke tabung bersih, huang
residu.

penelitian tentang metoda anal is is
kandungan radionuklida Sr-90 dalam sampel air
tanah dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yaitu : gedung
BK3 (Pos-O I), gedung Reaktor (Pos-O2) dan gedung
Guest House (Pos-O3). Hasil pengukuran aktivitas
terhadap kandungan strontium dalam air tanah dan
pengamatan percobaan 2(dua) faktorial dari masing-
masing lokasi disajikan dalam bentuk tabel dan
gambar. Sebagai contoh dapat dilihat pada Tabel I,
2 dan 3 serta Gambar 1,2, dan 3.

Tabell. Pengamatan Percobaan 2 Faktorial Desain
Blok Lengkap Random kandungan Sr-90
dalam air tana!l di lokasi Pos 01.

Total
Perlakuan
(x10.19)

rvlean
Pertakuan

(x10.19)

Waktu
Pemusingan

(menit)

Aktivitas Sr-90 dalam air tanah

(x10.19 ~Ci/Cm3)

1~I_Blok2 I Blok3

:ca-ma~P~han 

Y -90 : 1 minggu
1.587
39,75
20,3

2,102
34,22~

5.403
131.3

_49..67

1,801
43,75
16,55

5
10

15-

1,714
57,28
13,62

Pengendapan SrCO3
a. Tambahkan 2 ml NaOH 6N dan 5 ml Na2CO3

2N ke dalam beningan dan panaskan. Jika pH
<9. tambah lagi NaOH. Dinginkan dalam
penangas es 5 men it. sentrifus dan huang

beningan.
b. Tambahkan 15 ml akuades ke endapan, aduk,

sentrifus daD huang cucian akuades.
c. Ulangi pencucian dan timbang SrCO3 :
d. Basahi endapan dengan akuades, pindahkan ke

planset aluminium. Keringkan dengan lampu JR.
dinginkan dan timbang.

e. Simpan endapan untuk pertumbuhan Y -90.
Pemisahan dan pencacahan Y -90 melalui (t).

i~ertumbUhanY.90: 

2 minQQ~
20,05
20,06
285.6

60,15
60,16
!!§I,i

TOO: 

1
12.57
961.6

300,4
3772

~_5

8.122

Pemisahan dengan pengendapan Y-Oksalat
a. Larutkan srCo3 dengan penambahan tetes demi

tetes 2 ml HNO3 6N, pindahkan ke tabung
sentrifus 40 ml, cuci dengan HNO3 O,IN.

b. Tambahkan 2 ml pengemban Y, 2 tetes metil
merah dan NH4OH tetes demi tetes ke titik akhir
metil merah.

c. Tambahkan ] 0 ml NH4OH dan catat waktu
sebagai akhir pertumbuhan Y -90 dan awal

1,462
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Tabel 2. Pengamatan Percobaan 2 Faktorial Desain
Blok Lengkap Random kandungan Sr-90
dalam air tanah di lokasi Pos 02.

.
berada dibawah ambang batas yang ditetapkan oleh
Peraturan Mentri Kesehatan RI. No.
528/MenKes/Per/XII/11982 tentang kelestarian
kualitas air, yang menyatakan bahwa konsentrasi
maksimum yang diperbolehkan dalam air minum
untuk Sr-90 adalah 370 mBq/L (9,999xI0.9

f.lCi/cm3), sehingga dapat dipastikan bahwa
kandungan Sr-90 dalam air tanah di lingkungan
P3TM-BATAN Yogyakarta masih dalam. batas
aman untuk lingkungan.

1200 r

Aktivitas Sr-90 dalam air I;;naf\

(x10-19 ~Ci/Cm3)

Total
Perlakuan

Ix10.19)

Mean

IPerlakuan
!(x10-19)

Waktu
t'emusingan
(men it)

iBlok 1 JBIQ~I~~-
_ama Pertumbuhan V-90: 1 mj!)g~

114:51
20,78
18,725

25,34
49,92
20.56

8,448
16,64~~~0

115

~ama 

Pertum~(1Y:-~_:~2 min!)Qu
:134,1
!137,7
69.85

161,53 [13202 2665 205,5

109.6 43,96

327:S
3008
2?3,~

109.3
1003I4~?-

1

10

15
1000

M'
0 E

~ ~ 800(I) ..
U
:2-

~ 600
0
~~ 400

E

--6-1

-.-1

.

[2663 t4370

11721

I Sick

1:8753~

200

I Mean Total

Tabel 3. Pengamatan Percobaan 2 Faktorial Desain
Blok Lengkap Random kandungan Sr-90
dalam air tanah di lokasi Pos 03.

0 I

0 1 2 3
Lama pertumbuhan Y-90(Minggu)

4

(x10.19) ..I(x10.19) Gambar 1. Perbandingan -Hasi/ Pengukuran
kandungan 8r-90 do/am Air Tanah Pos-
KPO1

.lelok 1 tB)ok 2 .lBlok3
:'ama Penumbuhan Y-90: 1 minqQu

/ 60965 9,255

_r,494

1 22,28 17,81

I,7Q2

14,52
7,921
4.963

43.76

34.98

1.20'.15

14,58
11,66
6,719

[10~ 1

~1
0'"'" E
o!.U

(/) .S
U~
'"
~
E

Lama Pertumbuhan Y~~mi~9u
185,7
45,79
54.44

1

102,8 22,55

12.47

159.1
14,29
33.43

\ 447,6 82,63

100,3

1 149.2 27.54

33.45
110I~

~aP~rtumbuhan Y.90 : 3 minQQu

g

19'1 4442

206,8
4190

11824 [ 328,6 1309,4 180,3

1169,2 167,5

1

2472 4932

543,5

1644
181,2 0 1 2 3

Lama Pertumbuhan Y-90 (minggu)

4

~

:I~

10
15
Blok
Grand Total
Mean~T~l

18,122
11.462 Gambar 2. Perbandingan Hasi! Pengukuran

kandungan Sr-90 da!am Air Tanah Pos-
KPOI

Berdasarkan data dari tabe!.tabe! dan
gambar-gambar tersebut, ter!ihat bahwa hasi!
pengukuran Sr-90 dalam air tanah untuk pos-O 1
berkisar antara 1,80IxI0.19 -9,616xI0.17 J.1Ci/cm3,
untuk pos-02 antara 8,448xI0.19 -1,003x X 10.16
J.1Ci/cm3 dan pos-03 antara 6, 719x 10.19 -11 ,644x 1 0.16
J.1Ci/cm3 .berkisar antara 1,80IxIO.19 -11,644xI0.'6
J.1Ci/cm3 .

1800

M 1600
~ 1400
~ 1200
U
;- 1000
-8000
K 600
~ 400

200

0

g~
(/)
III

~>
~

Bila dibandingkan dengan nilai am bang
batas yang diijinkan menurut SK Oirjen BA TAN
No. 24/0J/II/1983 tentang ketentuan kese!amatan
kerja terhadap radiasi mengenai air untuk umum,
maka nilai yang didapat pada penelitian ini seperti
yang tersaji pad a tabel masih berada dibawah
konsentrasi maksimum Sr-90 yang diperbolehkan

yaitu yaitu 4,OxIO.' -3,5xIO-6 I.lCi/cm3. Oisamping
itu nilai yang didapat dari penelitian ini masih

1 2 3
Lama Pertumbuhan V-90 (minggu)

0

Gambar 3, Perbandingan Hasil Pengukuran
, kandungan 8r-90 dalam Air Tanah Pos-

KPOI "
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harus menunggu terlalu lama untuk mengetahui
hasil pengukuran sehingga usaha untuk mengetahui
aktivitas jenis Sr-90 dalam air tanah dengan
menggunakan metoda presipitasi kimia ini dapat
dikatakan sebagai langkah proteksi lingkungan.

KESIMPULAN

Keberadaan radionuklida Sr-90 dalam air
tanah dapat disebabkan oleh beberapa

kemungkinan:
a. Terbebasnya radionuklida Sr-90 dari fasilitas

nuklir baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
b. Adanya kandungan radionuklida Sr-90 Jatar,

yang diakibatkan oleh percobaan peledakan
nuklir, dimana antara tahun 1945-1980 lebih dari
400 ledakan dan telah membebaskan
radionukJida Sr-90 ke dalam atmosfer sebesar 20
J.!Ci. Data ini belum termasuk kecelakaan pada
beberapa reaktor nuklir seperti reaktor Chemobyl
clan Three Miles Island (6).

Dari pengujian statistik dengan metoda
Analisa Varian Percobaan dua faktorial dengan
desain blok lengkap random, diketahui bahwa hasil
pengukuran kandungan Sr-90 dalam air tanah
P3TM-BA TAN Yogyakarta dengan metoda
presipitasi kimia dipengaruhi oleh interaksi yang
terjadi antara lama pemusingan dengan lama
pertumbuhan Y -90, tetapi adanya variasi pada lama
pertumbuhan Y -90 dan lama pemusingan tidak
menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap hasil
pengukuran kandungan radionukJida Sr-90 dalam
air tanah, atau dengan kata lain dapat dikatakan
bahwa semakin lama atau tidaknya pemusingan dan
waktu pertumbuhan Y-90 yang digunakan dalam
anaJisa tidak berpengaruh besar di dalam
pengukuran kandungan radionuklida dalam air
tanah.

1. Kandungan radionuklida Sr-90 dalam air tanah
di lingkungan P3TM Batan Yogyakarta berkisar
antara 1,801 xl 0.19 -11 ,644x 10.16 IlCi/cm3 .

2. Tidak terjadi pembebasan radionuklida Sr-90
dari P3TM Batan ke lingkungannya, dan adanya
radionuklida Sr-90 di lingkungan berasal dari
radionuklida latar atau jatuhan. .

3. Kandungan Sr-90 dalam air tanah di lingkungan
P3TM Batan masih jauh dibawah batas tertinggi
yang diijinkan menurut SK Dirjen Batan
No.24/DJ/Il/1983 tentang Ketentuan
Keselamatan Kerja terhadap Radiasi daD
menurut Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.
528/Men.Kes/Per./XIl/1982 tentang Pelestarian
Kualitas air.

4. Hasil pengukuran kandungan radionuklida Sr-90
dalam air tanah dengan metode presipitasi kimia
dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi antara
lama waktu pertumbuhan Y-90 dengan lama
waktu pemusingan. Hasil pengukuran tidak
dipengaruhi oleh adanya perbedaan lama waktu
pemusingan dan lama waktu pertumbuhan Y -90.
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Hal terse but dibuktikan berdasarkan data
yang didapat dari 3 (tiga) sampel air tanab yang di
analisa dengan perlakuan-perlakuan tertentu seperti
yang tersaji dalam gambar tersebut diatas,
didapatkan bahwa penggunaan berbagai lama waktu
pemusingan tidak menunjukkan hasil yang terlalu

berbeda, begitu juga dengan penggunaan berbagai
lama waktu pertumbuhan Y -90, tidak memberikan
hasil pengukuran yang jauh berbeda. Dari 3 sampel
air tanah yang di analisa, hanya sampel air tanah
dengan kode pos-KPOl yang menunjukkan bahwa
lama pertumbuhan Y-90 berpengaruh dalam
perhitungan basil pengukuran radionuklida Sr-90
dalam tanah. Sedangkan dua yang lainnya ditolak,
begitu juga dengan lama pemusingan darri ketiga
sampel yang diambil semuanya ditolak. Dari hal
tersebut dapat ddiambil kesimpulan bahwa untuk
mendeteksi kandungan radionuklida Sr-90 dalam air
tanah dengan metoda analisa kimia, dapat Qilakukan
dengan penggunaan lama pemusingan dan lama
pertumbuhan yang paling efektif dan cepat yaitu
lama pemusingaan 5 men it dan lama pcrtumbuhan
Y -90 selama 1 minggu.

Dengan penggunaan lama pemusingan dan
lama pertumbuhan Y -90 yang paling efektif, maka
pengukuran kandungan radionuklida Sr-90 dalam
air tanah daapat dilakukan secepat mungkin, tanpa
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, '.

Syarip
)0 Kira-kira berasal dari mana Sr-90 yang

terdeteksi tersebut ?
)0 Apakah telah diambil sam pel air tanah dari

lokasi lain yang jauh dari reaktor (sebagai
pembanding) ?

Ngasifudin
.t;.. Sr-90 diperkirakan berasa/ dari jatuhan

hasi/ percobaan nuk/ir di atmosfer o/eh

negara-negara nlaju seperti USA, Perancis,
d//.

.t;.. Akan di/akukan untuk pene/itian tindak

lanjut,

5. Hl.MaE et al., Radiation Safety Technician
Training Course, ANL- 7291 Rev. 1

6. EISENBURD, MERRIL, Environmental
Radioactivity from Natural, Industrial, and
Military Source, 3rd edition, Academic Press,
Inc. USA., 1987.

TANYA JAWAB

Bunawas
> Saran: Untuk meyakinkan hasil pemisahan Sr-

90 berdasarkan oksalat, perlu digunakan perunut
Sr-85 yang memancarkan radiasi 'y.

Ngasifudln
-9- Akan dilakukan iradiasi lerhadap larulan Sr

non radioaklif agar diperoleh radionuklida
Sr-85. Terima kasih alas masukannya.
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