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ABSTRAK

VALIDASI ANALISIS KANDUNGAN Zr DAN Hf DALAM FASA AIR DENGAN METODE

ko-ANALlSlS AKTIVASI NEUTRON. Pada konversi pasir zirkon menjadi zirkon oksida, kandungan Hf
pada hasil proses tidak boleh melebihi 100 ppm. Sementara itu Zr dan Hf memiliki sifat-sifat kimia
yang sama, sehingga kuantifikasi kedua unsur terse but sulit dilakukan secara kimia biasa. Salah satu
metode analisis yang cukup realistis untuk kuantifikasi Zr dan Hf adalah analisis aktivasi neutron
instrumental. Berkaitan dengan hal ini, telah dilakukan validasi hasil ko-Analisis Aktivasi Neutron
Instrumental (ko-N.NI) kandungan Zr dan Hf dalam fasa air. Sejumlah 200 I-ILlarutan standar SPEXPure
dengan konsentrasi 1 g/L, dipipet ke dalam mikro vial bersih, kemudian dikeringkan pada suhu 40°C
selama 24 jam. Cuplikan, bersama-sama dengan pemantau fluk, diiradiasi secara simultan pada
daya 15 MW (fluk neutron termal sekitar 4,11 x 1017n. m-2.det-1)selama 30 menit di fasilitas rabbit
reaktor GA.Siwab!~ssy. Pencacahan hasil iradiasi dilakukan dengan detektor HPGe resolusi tinggi
(FWHM=1,9 keY pada Ey= 1332,50 keY dari sOCo,ratio Peak to Compton -40). Hasil percobaan
menunjukkan simpangan baku relatif (SBR) untuk Zr = 6,6 %, dengan rerata ketidakpastian 3,08 %
dan batas deteksi = 0,1 mg. Untuk Hf, simpangan baku relatif (SBR) = 8,2 %, dengan rerata
ketidakpastian sekitar 8,4 % dan batas deteksi = 0,3 I-Ig.Nilai perolehan kembali yang didapat adalah
106,0 % dan 96,0 'Yo masing-masing untuk Zr dan Hf. Hasil analisis Hf relatif lebih baik dibandingkan
dengan percobaan terdahulu menggunakan Standard Reference Material (SRM) 1633b Coal Fly Ash
dengan SBR dari Hf = 20,6 %.

Kata kunci : Analisis aktivasi neutron, Validasi, Metode ko-AAN

ABSTRACT

VALIDATION OF Zr AND HfANALYSIS CONTAINED ON WATER PHASE USING ko-NEUTRON
ACTIVATION ANALYSIS METHOD. At conversion of Zr-sand to Zircon Oxide, the Hf content in product
process should not be more than 100 ppm. While Zr and Hf are two elements that have a similar
chemical propertiHs, they are difficult to analyze by ordinary chemical analysis. One of reliable
analytical method that can be used to quantify Zr and Hf is the instrumental neutron activation analysis.
Related to this problem, a result of ko-Instrumental Neutron Activation Analysis (ko-INAA) on Zr and Hf
(in aqueous phase) has been validated. A number of 200 I-ILSPEXPure standard solution which have
a concentration of 1 g/L pipeted into a cleaned micro vial, then dried at a temperature of 40°C for
24 hours. Samples, together with flux monitors, were irradiated simultaneously at 15 MW power
(thermal neutron flux around 4.1 x 1017n. m-2.s-1)for 30 minutes in the rabbit facility of GA.Siwabessy
reactor. Counting of the irradiated sample have been done using a high resolution HPGe detector
(FWHM = 1.9 keV at Ey 1332.5 keY of sOCo,Peak to Compton ratio - 40). The analytical results
showed a relative standard deviation (RSD) of Zr is 6.6 % with average uncertainty of 3.08 % and a
detection limit of 0.1 mg, while RSD of Hf = 8.2%, with average uncertainty of 8.04% and a detection
limit of 0.3 mg. Recovery obtained was 106,0 % and 96,0 % for Zr and Hf respectivelly. These results
are relatively bettHr compared to the previous result using the Standard Reference Material (SRM)
1633b Coal Fly Ash which have RSD Hf was 20.6%.

Key words : N~utron activation analysis, Validation, ko-NAA method
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Validasi Analisis Kandungan Zr dan Hf Dalam Fasa

Alir Dengan Metode ko-Analisis Aktivasi Neutron
(Wisjachudin Faisal)

PENDAHULUAN

Validasi metode ialah suatu proses

konfirmasi melalui pengujian dan pengadaan

bukti yang obyektif bahwa suatu metode

mempunyai unjuk kerja yang konsisten sesuai

dengan apa yang dikehendaki dalam penerapan

metode tersebut (ISO/lEG 17025:2005). Validasi

metode dalam suatu analisis diperlukan

untuk memastikan bahwa metode analisis

yang digunakan memberikan hasil analisis

yang dapat dipercaya, agar supaya data analisis

tersebut memenuhi sistem mutu litbang.

Metode pengujian yang digunakan adalah

metode standar atau metode yang

dikembangkan tetapi sudah divalidasi dengan

standar baku misalnya Standard Reference

Material (SRM), dengan demikian sistem mutu

litbang harus disiapkan dan diterapkan sesuai

pedoman KNAPPP 02-2007 [1,2]. Dengan

demikian dapat memberikan jaminan kepada

pemakai jasa laboratorium bahwa hasil uji yang

dihasilkan memiliki nilai ketepatan dan ketelitian

yang baik dengan nilai ketidakpastian

sekecil mung kin.

Pasir Zirkon (ZrSiO 4) yang terdapat dalam

jumlah banyak di Kalimantan Selatan sampai

saat ini masih belum dimanfaatkan secara

optimal. Namun potensi yang cukup besar ini

belum disertai dengan pemanfaatan dan

pengolahan yang optimal untuk menghasilkan

produk yang mempunyai nilai tambah. Untuk

menkonversi pasir zirkon (ZrSiO 4) menjadi zirkon

oksida (Zr02) berderajat nuklir (murni nuklir) maka

salah satu persyaratan pokok adalah

memisahkan kandungan hafnium dari zirkon

oksida sedemikian sehingga kandungannya

maksimal1 00 ppm.
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Permasalahannya adalah proses

pemurniannya agar supaya Hf yang ada

bersama Zr dapat dipisahkan sedemikian

sehingga Zr dapat diperoleh dalam kondisi murni

nuklir tersebut. Oleh sebab itu diperlukan

dukungan metode analisis yang mampu

menentukan kadar kemurnian hasil pemisahan

tersebut.

Zirkonium mempunyai penampang

serapan neutron paling rendah dibandingkan

dengan semua logam yang mempunyai sifat

mekanik kuat, tahan korosi dan titik leleh yang

tinggi, sehingga biasa digunakan sebagai

kelongsong bahan bakar dalam bentuk logam

paduan, dan dapat juga sebagai pengganti Si

dalam lapisa silika karbida (SiC) sebagai pelapis

uranium (bahan bakar reaktor bentuk kernel) [3].

Hafnium hasil pemisahan dapat dilakukan

pengambilan kembali (recovery) karena menurut

beberapa ahli ternyata hafnium dalam bentuk

paduan dapat dimanfaatkan untuk nozle roket

pendorong, juga dapat dimanfaatkan untuk

meningkatkan ketahanan korosi [4].

Unsur zirkonium dan hafnium mempunyai

sifat-sifat kimia yang mirip bahkan hampir sama

sehingga sulit untuk menentukan kandungan

kedua unsur tersebut apabila dilakukan metode

analisis kimia biasa.

Zirkonium dan hafnium mempunyai

perbedaan sifat fisis yaitu tampang

lintang serapan neutronnya, masing-masing

sebesar 0,18 barn dan 108 barn, waktu paro

Hf-181 = 44,6 hari, Zr-95 =: 65 hari, tenaga

gamma puncak Hf-181 = 133 keV; 345 keV dan

481,85 keV sedang Zr-95 =: 724,20 keV dan

756,72 keV. Salah satu metode analisis yang

dapat dilakukan adalah suatu metode analisis
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yang dapat menganalisis unsur-unsur

berdasarkan beda harga tampang lintang serapan

neutronnya, dan perbedaan tenaga gamma yang

cukup jauh yaitu ml3tode AAN (Analisis Aktivasi

Neutron).

Dengan teknik Analisis Aktivasi Neutron

ini, dapat ditentukan kadar suatu unsur dalam

suatu cuplikan dimana dengan teknik ini secara

khusus dapat digunakan untuk mengidentifikasi

unsur dalam jumlah kecil dalam orde ppm

bahkan ppb.

Untuk mengetahui metode AAN ini dapat

memberikan hasil analisis yang dapat dipercaya,

maka validasi zirkonium dan hafnium perlu

dilakukan. Dalam penelitian ini akan digunakan

teknik koAAN.

Metode ko
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faktor ko,c(s)disebut tetapan nuklir komposit, atau

lebih dikenal sebagai ko' seperti Persamaan (3):

(3)

Seperti diketahui bahwa metode absolut

mempunyai Persamaan (4) sebagai berikut,

........ (4)

Atau Persamaan (4), parameter data

nuklir, dig anti dengan tetapan nuklir komposit,

ko,m(a), maka diperoleh Persamaan (5) [6],

Merupakan peningkatan dari metode

komparator tunggal pada posisi iradiasi yang

berbeda yang dilakukan oleh Frans de Corte,

dengan menerapkan suatu konversi terhadap

faktor k, seperti PE~rsamaan(1) :

Apabila faktor k-eksperimen pada metode

komparator tunggal, dinormalisasi untuk kondisi

percobaan (f, a) dan pencacahan (£ ), maka darip

Persamaan (2) clapat diperoleh persamaan

matematis berikut [5,6],

M { N p / Tm )wa = NaO:Ya SlJ.C .
1

G'h,a ·rpsa O,a + Ge,a Pcd,a.rpe .Io.)a}e p,a

.... (1)

............. (5)

Dimana :

Pa = Konsentrasi analit dalam cuplikan

(~g/g)

m = Fluks monitor yang diiradiasi bersama-

sama

N = Jumlah cacah yang dikumpulkan padap

puncak energi penuh, setelah dikoreksi

terhadap pulsa yang hilang

tm = Selang waktu pengukuran (detik)

S = Faktor kejenuhan yang dinyatakan

sebagai S sebesar 1dedWrr

}" = Tetapan peluruhan = (In2)/ty,

ty, = Waktu paro radionuklida diamati

tirr = Waktu iradiasi (detik)

o = Faktor peluruhan = 1- edMd
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Parameter Reaktor

CDt== 2,7x 1017 n.m-2.der1

f = 38,0

a = 0,026

Posisi
irradiasi

RSI

Tabel1. Kondisi Percobaan Dengan Metode Ko-MN

Waktu Waktu
irradiasi Pendinginan Waktu Pencacahan

(tirr) (~) (tc)

30 menit 2 minggu Hf = 300-600 detik
Zr = 900-1200 detik

td = Waktu peluruhan (dari akhir iradiasi

hingga mulai pencacahan)

C = Faktor pencacahan = m (1d edAtm) /\,

koreksi peluruhan selama pencacahan

GIh = Faktor koreksi diri untuk neutron termal

Ge = Faktor koreksi diri untuk neutron

epitermal

w = Massa cuplikan yang diiradiasi (g)

£ = Efisiensi detektor dari puncak energip

penuh, yang didefinisikan sebagai rasio

£g terhadap (PIT)

£ = Efisiensi geometri9

PIT= Rasia peak to total yang nilainya

berbeda antara satu detektor dengan

lainnya

f = Rasia fluks neutron termal terhadap

fluks neutron epitermal

a = Penyimpangan energi (spektrum)

neutron epitermal dari distribusi 1/E

00 = Rasia integral resonansi dengan

tampang lintang aktivasi termal = liao

METODE

Alat dan Bahan

Bahan yang digunakan meliputi :

HN03 50 % (Merck), larutan aseton (Merck),

pemantau fluks AI-0.1 %Au (lRMM 532R) dan

vial mikro.

Alat yang digunakan meliputi : Oven,

pipet mikro (volume 200 IJL), alat timbang

mikro (Sartorius), Detektor HPGe resolusi

tinggi (Canberra) dan MCA Multipart II

(Canberra).

Cara kerja

Sejumlah 200 IJL cuplikan standar

SPEXPure dengan konsentrasi 1 g/L, dipipet

ke dalam mikro vial, kemudian dikeringkan

pada suhu 40°C selama 24 jam. Cuplikan

bersama-sama dengan pemantau fluk, diiradiasi

secara simultan pada daya 15 MW (fluk sekitar

2.7xlO+17 n. m-2.det1) selama 30 menitdi fasilitas

Rabbit reaktor GASiwabessy. Pencacahan hasil

iradiasi selama 300 detik sampai dengan

600 detik untuk Hf dan 900 detik sampai dengan

1200 detik untuk Zr, dilakukan dengan detektor

HPGe resolusi tinggi FWHM = 1,9 keY pad a

E = 1332.50 keY dari Co-60, rasio peak to
y

Compton -40.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi percobaan penentuan Hf dan Zr,

disajikan pada Tabel1. Kolom 2 pada tersebut

adalah parameter reaktor yang digunakan dalam

perhitungan ko'dengan bantuan perangkat lunak

dari ko-IAEA Versi 5.0

Pencacahan Cuplikan

Cuplikan hasil iradiasi diluruhkan

sedemikian sehingga aktivitas cuplikan dapat

dicacah, dan paparan radiasi masuk dalam

katagori aman. P.encacahan cuplikan dilakukan
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Tabel 2. Hasil validasi fasa air Zr standar SPEXPure
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W, unsur
Kans. standar

Limit deteksi,Kode Unsur [mg]Kans. [g/L]
Unc.[%][mg]

Zr-06

0,21751,093,20,01

Zr-09

0,22451,123,00,01

Zr-10

0,21491,073,00,01

Zr-12

0,18820,943,00,01

Zr-13

0,21451,073,20,01

Rerata

1,063,080,01

Simp. Baku

0,07

SBR (%)

6,6

Rekoveri (%)

106,0

Tabel 3. Hasil validasi fasa air Hf standar SPEXPureW,unsur

Konsentrasi standar
Limit deteksi,Kode Unsur [mg]

[mg]
Kons. [g/L]

Unc.[%]

Hf-04

0,209201,058,50,3

Hf-05

0,205801,037,90,3

Hf-06

0,190800,957,20,3

Hf-09

0,180200,907,00,3

Hf-10

0,206801,039,40,3

Hf-11

0,172400,868,60,3

Hf-13

0,176400,8810,00,3

Rerata

0,968,40,3

Simp. Baku

0,08

SBR (%)

8,2

Rt3koveri (%)

96,0

dengan menggunakan detektor Germanium

kemurnian tinggi HPGe dengan £ =19 %,

FWHM = 1,90 keV pada 1332,5 keV, yang

digabungkan dengan penganalisis puncak multi

saluran. Jarak cuplikan dan monitor fluks

terhadap permukaan detektor 42 mm, sedangkan

waktu cacah ditE3tapkan selama 300 detik

hingga 600 detik untuk Hf dan 900 detik hingga

1200 detik untuk Zr.

Program GENIE 2000 digunakan pada

akuisisi data sementara analisis spektrum y

dari puncak gamma yang dipancarkan oleh

radionuklida di dalam cuplikan dilakukan

menggunakan perangkat lunak Hypermet

dari Institute of Isotopes. Perhitungan

kuantitatif hasil pengujian dilakukan dengan

metode ko-AAN (menggunakan perangkat lunak

ko-IAEA).

Tabel4. Uji One Sample Test dari data unsur Zirkonium

Test Value = 1
95% ConfidenceInterval of theMean

Differe nee

t

dfSiq. (2-tailed)DifferenceLowerIUDDer
data

1.8784..134.05800-.0278 T.1438
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Untuk mengetahui apakah suatu hasil

pengukuran berbeda nyata dengan nilai acuan,

pada penelitian ini digunakan One Sample Test.

Dari kedua data Tabel 2 dan Tabel 3

dilakukan uji One Sample Testuntuk mengetahui

tingkat signifikansi dari konsentrasi standar yang

seharusnya 1 g/L. Dari Tabel 2 dilakukan One

Sample Test maka akan diperoleh data pada

Tabel4, dengan catatc!n bila hipotesis 0 (Ho)akan

ditolak bila signifikansi < 5 %. Dari uji test

tersebut diperoleh signifikansi 0,134 (> 5 %), ini

berarti Hoditerima

Dari Tabel 3 dilakukan One Sample Test

maka akan diperoleh data pada Tabel5, hipotesis

o (Ho)ditolak bila signifikansi < 5 %. Dari uji test

tersebut diperoleh signifikansi = 0,204 (> 5 %),

berarti Hoditerima artinya hasil rerata tersebut

pad a Tabel 3 cukup signifikan terhadap nilai

standar.

Ho : 0 = 1

Ha : 0 * 1

Tingkat signifikansi (0) = 5 %

Daerah penolakan : Ho ditolak jika sig < a

Kesimpulan : Sig = 0,134 > 0 = 5 %, berarti

Ho diterima atau rata-rata sama dengan 1

(nilai standar) artinya hasil rerata tersebut

pada Tabel 2 cukup signifikan terhadap nilai

standar.

Ho: 1.1 = 1

Ha: 1.1 * 1

Tingkat signifikansi (0) = 5 %
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Daerah penolakan : Ho ditolak jika sig < a

Kesimpulan : Sig = 0,204 > a = 5 %, berarti Ho

diterima atau rata-rata sama dengan 1

Nilai simpangan baku relatif (SBR)

digunakan untuk estimasi akurasi pengukuran.

Tentunya semakin kecil nilai SBR, berarti suatu

hasil pengukuran memiliki tingkat akurasi yang

semakin bagus. Adapun perhitungan simpangan

baku relatif dalam makalah ini didefinisikan

sebagai perbandingan nilai simpangan baku

yang diperoleh terhadap nilai rerata seperti

Persamaan (6) :

SBR =[Simpangan Baku/Rerata] x 100% ... (6)

Dari Tabel 2 dan Tabel 3 terlihat bahwa

harga SBR untuk Zr = 6,6 %, sedangkan untuk

Hf = 8,17 %. Dari penelitian terdahulu [5] yaitu

validasi menggunakan SRM 1633b Coal FlyAsh

menunujukkan nilai SBR untuk Hf = 20,58 %

untuk metode ko_AAN, sedangkan bila

dibandingkan metode komparatif hasilnya lebih

besar yaitu 40,76 %. Data lain yaitu simpangan

baku Zr = 0,07, presisi Zr = 2,9, akurasi

Zr = 3,08, batas deteksi = 0,1 mg, sedangkan

simpangan baku Hf = 0,08, presisi Hf = 1.4,

akurasi Hf = 8,4, batas deteksi = 0,3 I.Ig,

SBR = 8,17 % . Nilai perolehan kembali yang

didapat adalah 108,1 % dan 88,8 % masing

masing untuk Zr dan Hf. Sehingga percobaan

validasi menggunakan larutan standar SPEXPure

hasilnya cukup baik.

Tabel 5. Uji One Sample Test dari data unsur Hafnium

Test Value = 1
95% ConfidenceInterval of theMean

Difference

t

dfSiq. (2-tailed)DifferenceLowerIUpper
data2

-1 .4266.204-.04286-.1164 I ..0307

136



Prosiding Seminar /\/asional AAN 2010
Serpong, 2-3 November 2010

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan

dapat disimpulkan bahwa validasi analisis

kandungan Zr dan Hf dalam fasa air

menggunakan standar SPEXPure dengan

metode ko-AAN hasilnya cukup handal yaitu

dengan hasil simpangan baku Zr = 0,07, dan

ketidakpastian kurang dari 3,08 % dan batas

deteksi 0,1 mg, SBR = 6,60 % sedangkan

untuk Hf, simpan£lan bakunya adalah 0,08 %

dengan ketidakpastian rata-rata 8,4 % dan

batas deteksi 0,2, I1g serta SBR = 8,17 %.

Nilai perolehan kembali yang didapat adalah

106,0 % dan 96,0 % masing-masing untuk

Zr dan Hf. Hasil nilai SBR tersebut relatif lebih

baik dibandingkan dengan percobaan terdahulu

menggunakan SRM 1633b Coal Fly Ash nilai SBR

dari Hf = 20,58 %.
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