
Presiding Pesentasi llmiafr Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

ID0100106

ISSN 1410-1998

PENENTUAN KADAR U DAN UNSUR PENGOTOR DALAM URANIUM
TETRA FLUORIDA SECARA POTENSIOMETRI DAN

SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM
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ABSTRAK

PENENTUAN KADAR U DAN UNSUR PENGOTOR DALAM URANIUM TETRA FLUORIDA
SECARA POTENSIOMETRI DAN SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM. Telah dilakukan
penentuan kadar U dan unsur pengotor dalam uranium tetra fluorida (UF4) secara titrasi
potensiometri menggunakan metoda Davies-Gray termodifikasi dan secara spektrofotometri
serapan atom. Proses penentuan kandungan senyawa UF4 di dalam serbuk UF4 didahului dengan
pelarutan cuplikan menggunakan AI2(SO4)3 jenuh dan filtrat yang dihasilkan ditentukan kadar
uraniumnya secara titrasi potensiometri. Kadar unsur pengotor (impuritas) ditentukan dengan
spektrofotometri serapan atom dengan menambahkan amonium oksalat kedalam cuplikan.
Penentuan kadar uranium dilakukan dengan mempelajari lama waktu pengadukan terhadap
pemisahan senyawa UF4 dari serbuk UF4, sedangkan kadar impuritasnya ditentukan dengan
mempelajari banyaknya amonium oksalat yang ditambahkan dan lama waktu pemanggangan.
Kandungan senyawa UF4 yang teranalisis dalam serbuk UF4 menggunakan metoda potensiometri
adalah 96,15 ± 0,04 % dengan simpangan baku relatif sebesar 0,7 %, sedangkan penentuan
kadar impuritas terbaik diperoleh dengan menambahkan amonium oksalat sebesar 20 gram dan
lama waktu pemanggangan 15 menit pada temperatur 800°C.

ABSTRACT

DETERMINATION OF U AND IMPURITIES ELEMENTS IN THE URANIUM TETRA
FLUORIDE BY POTENTIOMETRIC AND ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRIC
METHODS. The determination of U and impurities contents in the uranium tetra fluoride (UF4) has
been carried out by potentiometric titration using modified 'Davies-Gray' and atomic absorption
spectrophotometric methods. Dissolution process of the powder sample using saturated AI2(SO4)3

solution introduced to detenvine UF4 compound content in the UF4 sample. The uranium content
in the obtained filtrate is analyzed by potentiometric. The impurities content is determined by
Atomic Absorption Spectrophotometric using ammonium oxalate powder in introducing of the
sample preparation. The experiment covered the observation on influence of stirring time of UF4

sample dissolution in respect to separate UF4 from its impurities in determination of uranium
content. Also the effects of ammonium oxalate added and agitating time were observed deal with
the sample preparation for the determination of impurities' content. The analysis result found that
UF4 content was 96.15 ±0.04 % with the relative standard deviation of 0.7 %. However the best
impurities' determination was achieved by addition of 20 gram of ammonium oxalate powder and
15 minutes of agitation time at temperature of 800°C.

PENDAHULUAN

Uranium tetra fluorida (UF4) merupakan
senyawa antara yang penting pada proses
pembuatan uranium logam untuk membuat
bahan bakar UAL atau UxSiy. Pembuatan
uranium tetra fluorida pada umumnya dibuat
dari bahan dasar uranium dioksida dengan
menggunakan proses hidro fluorinasi pada
temperatur tinggi, dan reaksi yang terjadi
adalah eksotermis. Proses tersebut dilakukan
dalam suasana gas hidrogen yang sifatnya
mudah terbakar, sehingga reaksi yang terjadi

sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu
kemurnian dari senyawa uranium tetra fluorida
yang terbentuk tidak seialu murni diperoleh.
Uranium tertra fluorida (UF4) dapat dibuat
melalui dua cara yaitu :
1. Cara basah, yaitu : UF4 x H2O diendapkan

dari larutan uranil sulfat atau uranil klorida
dengan asam fluorida

2. Cara Fluorinasi, yaitu : UF4 diperoleh dari
uranium dioksida yang dipanaskan pada
suhu tinggi dengan dengan menggunakan
gasHF.
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Pada fluorinasi biasanya dipakai gas HF
dan juga dapat digunakan gas lain seperti
CCI2F2. Dewasa ini pembuatan UF4 untuk
keperluan dibidang metalurgi maupun untuk
pembuatan UF6 dipakai cara hidrofluorinasi
dari uranium dioksida, sedangkan cara basah
tidak begitu banyak dipakai.
Reaksi hidrofluorinasi uranium dioksida dapat
dituliskan sebagai berikut:

UO2(s) + 4HF(g) UF4(s) + H2O (u)
+ 63,636 kkal

Instalasi Produksi Elemen Bakar Reaktor
Riset (IPEBRR) telah mampu memproduksi
serbuk UF4 yang digunakan sebagai bahan
dasar pembuatan bahan bakar UxSiy. Proses
pembuatan UF4 dilakukan melalui
hidrofluorinasi UO2 pada suhu 500°C dalam
suasana gas H2 dan HF didalam suatu tungku
reaksi, setelah itu dilanjutkan dengan
pengusiran gas HF yang dilaksanakan pada
suhu 140°C didalam suatu kabinet kering
(tempat pereaksi) dan hampa.

Pada pembuatan serbuk uranium tetra
fluorida baik secara basah maupun dengan
hidrofluorinasi sering dijumpai hasil akhir yang
belum murni, yaitu masih tercampurnya
serbuk UF4 dengan senyawa UO2F2. Apabila

Tabel 1. Komposisi serbuk UF4 menurut USA dan USAEC[3|6)

reaksi pembuatan serbuk UF4 kurang
sempurna, maka akan dijumpai juga serbuk
UO2 dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu
didalam pembuatan serbuk UF4 kemungkinan
terdapatnya senyawa-senyawa tersebut diatas
sebagai pengotor atau matriks di dalam
serbuk dapat terjadi, sehingga perlu dilakukan
suatu pengujian terhadap hasil produksi
pembuatan serbuk uranium tetra fluorida
untuk mengetahui kemurnian serbuk tersebut.
Mengingat serbuk UF4 merupakan bahan
dasar perantara dalam pembuatan bahan
bakar UxSiy, maka sangatlah perlu
diperhatikan kemurniannya beserta komposisi
pengotor di dalamnya.

Serbuk UF4 yang akan dibuat sebagai
bahan dasar pembuatan uranium logam hams
memiliki kemurnian yang sesuai dengan suatu
persyaratan produksi, misalnya kandungan
uranium tetra fluorida tidak boleh kurang dari
96 %,[6' harus berimpuritas serendah-
rendahnya dan memiliki kerapatan curah yang
cukup. Komposisi UF4 yang dihasilkan dari
beberapa industri uranium dapat dilihat pada
TabeM.131

Unsur/
Senyawa

UF4

U
UO2F2

UO2

Fe
Ni
Cr

Mn

USA
(%)

96,2
76
2,0
1,8

5,5.10"J

3,5.10"J

0,9.10"3

1.10"4

USAEC
(%)

96,4
-

1,0
-

6.10"J

6,5.10'°
2,0.10*-1

1.0.10"3

Unsur/
Senyawa

Cd
B

Mo
Cu
Si
Al
Ag

Logam
tanah
jarang

USA
(%)

1.10"5

1.10"°
1.10*J

-
-
-
-

1.5.10"5

USAEC
(%)

2.10"5

2.10"3

1.1CT
7.10"J

2.10"J

-

2.10"5
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Pada penentuan kadar uranium di dalam
serbuk UF4, kesulitan yang dihadapi adalah
pelarutan dari serbuk tersebut di dalam media
asam nitrat. Di samping itu adanya ion fluor
dengan konsentrasi tinggi sangat berpengaruh
sekali terhadap hasil analisis(2). Serbuk
AI2(SO4)3 merupakan senyawa efektif yang
dapat memisahkan uranium dari
persenyawaan UF4

141, dan dapat mengikat ion
fluor dari senyawa UF4 dengan baik sehingga
uranium dapat ditentukan dalam media asam
nitrat. Oleh karena daya pisah senyawa
tersebut baik, maka dipilih larutan jenuh
AI2(SO4)3 untuk memisahkan ion fluor dari
senyawa UF4. Untuk menentuan kadar
impuritas dalam serbuk UF4 adanya matriks
yang terkandung di dalamnya harus pula
diperhatikan, karena hal ini akan
mempengaruhi ketelitian dan presisi terhadap
hasil pengukuran. Pada penentuan kadar
impuritas yang terdapat di dalam serbuk UF4,
konsentrasi ion fluor dan uranium <1> sangat
mempengaruhi sekali hasil analisis, sehingga
untuk memisahkannya diperlukan serbuk
amonium oksalat dan pemanggangan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mempelajari
penggunaan larutan AI2(SO4)3 jenuh sebagai
reagen pemisah dan lama waktu pengadukan
terhadap interferensi fluor dalam serbuk UF4

guna menentukan kadar uranium secara
potensiometrik, sedangkan untuk mengetahui
kadar impuritasnya dipelajari juga banyaknya
amonium oksalat yang ditambahkan serta
lama waktu pemanggangan yang diperlukan
untuk memisahkan ion fluor dan uranium yang
berada di dalam serbuk UF4 secara
spektrofotometrik serapan atom.

TATA KERJA
Bahan

1. UF4 buatan NUKEM GmbH, Jerman, UF4

produksi PEBN-BATAN dan U3O8 std
2. Amonium oksalat, HNO3 3 M suprapur
3. Larutan standar Al; Cd; Cu; Ca; Cr; Fe;

Mg; Mn; Mo; Ni; Ag; Zn; Li; dan Si
4. Larutan KCl 1000 ppm dan air bebas

mineral
5. Heksan dan TBP (Tributil Fosfat), E.

Merck
6. Udara tekan, gas asetelin dan nitrous

oksid
7. Larutan asam fosfat. pa (densitas 1,75

g/cm3) dan larutan feri sulfat 1M
8. Larutan A terdiri dari campuran : 4 gr

(NH4)6Mo7O244H2O; HNO3 pekat

(densitas 1,42 g/cm3), asam sulfoamida
1,5 M

9. Asam amido sulfonat 1,5 M (Merk) dan
larutan K2Cr207 0,027 N (Merck)

10. AI2(SO4)3 (Merk) larutan Vanadil sulfat
(Titrosol), Asam sulfat pekat (densitas
1,84 cm3) dan asam perklorat pekat
(densitas 1,67 g/cm3)

Alat
1. AAS Varian Type AA-1475 dan

Titroprossesor 672 (Metrohm)
2. Dosimat, elektroda ganda (Pt/kalomel)

dan pengaduk magnit
3. Furnace, lemari asam, eksikator, kompor
4. Neraca analitik, cawan platina, cawan

porselin, peralatan gelas

Cara Kerja
Penentuan kadar uranium dengan metoda
potensiometri
A. Sampel U3O8 standar
1. Ditimbang 2,3585 gr U3O8 standar,

dilarutkan dalam asam nitrat (1:1)
2. Diencerkan dalam labu ukur 1 liter dengan

akuadestilat dengan tepat, kemudian
diambi! alikot dengan konsentrasi 40 mg,
dimasukkan dalam beker gelas lalu
dipanaskan hingga kering. Ditambahkan
beberapa mL akuades. dan 2 mL HCIO4

lalu panaskan hingga berasap. Setelah
dingin ditambahkan 10 mL akuades, lalu 2
mL asam amido sulfonat dan 16 mL
H3PO4 pekat serta 2 mL FeSO4.

3. Dipanaskan sampai temperatur 40°C.
Setelah itu ditambahkan 4 mL larutan A,
kemudian diaduk selama 3 menit.

4. Ditambahkan 40 mL vanadil sulfat,
kemudian dititrasi dengan 0.027N kalium
bikromat menggunakan alat titroprosesor.

B. Sampel UF4 dari Jerman

1. Timbang 8 gram UF4 kemudian dilarutkan
kedalam 100 mL larutan jenuh AI2(SO4)3,
lalu diaduk dengan pengaduk magnet
selama 5, 10, 15, 20, 25, 30 menit sambil
dipanaskan dengan temperatur 40 °C

2. Ditambahkan 25 mL akuades panas ke
dalam larutan tersebut, setelah dingin
disaring dengan kertas saring Whatman
41, setelah itu endapan yang tersisa dicuci
dengan air panas secukupnya lalu
filtratnya ditambahkan 50 mL HNO3 (1:1),
kemudian dipanaskan hingga semua
endapan larut. Setelah dingin dimasukkan
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ke dalam labu ukur 250 mL dan ditepatkan
dengan akudestilat.

3. Diambil sampel alikot yang mengandung
uranium dengan konsentrasi 40 mg
masukkan dalam beker gelas, panaskan
hingga kering

4. Kemudian dilakukan dengan cara yang
sama seperti pada sampel U3O8 di atas

C. Sampel UF4 produksi IPEBRR
1. Ditimbang 8 gram UF4 kemudian dilarutkan

ke dalam 100 mL larutan jenuh AI2(SO4)3,
lalu diaduk dengan pengaduk magnet
sambil dipanaskan selama 30 menit

2. Ditambahkan 25 mL air panas ke dalam
larutan tersebut, setelah dingin endapan
disaring dengan kertas saring Whatman 41

3. Endapan dicuci dengan air panas lalu
filtratnya ditambah 50 mL HNO3 (1:1).
Diencerkan dengan akuadestilat ke dalam
labu ukur 250 mL dan ditepatkan dengan
akuades

4. Diambil sampel alikot yang mengandung
uranium dengan konsentrasi 40 mg,
dimasukkan ke dalam beker gelas lalu
panaskan hingga kering. Kemudian
lakukan seperti cara nomor 3 dan 4 pada
penentuan sampel U3O8 diatas

Penentuan kadar impuritas menggunakan
Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)
A. Penentuan kondisi optimum peralatan SSA

untuk analisis kadar impuritas di dalam UF4

1. Besar arus lampu katoda yang akan
digunakan di atur untuk masing-masing
unsur dengan variasi arus lampu 3,0
sampai 20 mA.

2. Ditentukan arus lampu katoda optimum
untuk masing-masing unsur.

3. Pengaturan Komposisi gas bakar untuk
masing-masing unsur perlu dilakukan, yaitu
dengan menentukan campuran gas
pembakar seperti udara-asetilen atau
asetilen-nitros oksida untuk mendapatkan
nilai serapan optimnm bagi masing-masing
unsur yang akan ditentukan.

4. Tinggi pembakar (burner) perlu diperhatikan
untuk mengatur kondisi pengukuran
optimum dari masing-masing unsur

B. Pengukuran I arutan standar dan larutan
sampel

1. Pembuatan larutan standar untuk kalibrasi:
a. Dibuat larutan standar Al; Cd; Ca; Cu; Cr;

Fe; Mg; Mn; Mo; Ni; Ag; Zn; Li; dan Si dari
larutan standar titroso) dengan masing-
masing konsentrasi pada Tabel 2.

Tabel 2. Konsentrasi standar masing-masing
unsur untuk kalibrasi

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Unsur

Al
Cd
Ca
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Mo
Ni
Ag
Zn
Li
Si

Konsentrasi (ppm)

10
0,2
1
1
1
5

0,1
0,2
0,2
1

0,2
0,2
0,03
30

20
0,5
2
2
2
10
0,2
0,5
0,5
2

0,5
0,5

0,06
50

50
1
3
5
5

20
0,5
1
1
5
1
1

0,1
100

100
2
5
10
10
50
1
2
2
10
2
2

0,2
150

2. Pembuatan larutan sampel
a) Ditimbang serbuk UF4 sebanyak 6,6 gram,
b) masukkan dalam cawan platina
c) Ditambahkan amonium oksalat kedalam

cawan tersebut dan diaduk hingga merata
(homogen), kemudian dilakukan
pemanggangan selama 5 menit pada
temperatur 800°C, lalu cawan dikeluarkan
dari furnace lalu dimasukkan dalam
eksikator hingga temperatur kamar.

d) Ditambahkan kembali amonium oksalat
kedalam cawan hasil pemanggangan
sebanyak 20 gram lalu dipanaskan
kembali pada temperatur 800°c selama 15
menit, kemudian cawan diambil lalu
dimasukkan dalam eksikator hingga
temperatur kamar. Kemudian dilarutkan
dengan HNO3 1:1 suprapur dalam gelas
beker.

e) Dilakukan pemanasan hingga kering,
kemudian ditambah air akuades
secukupnya, lalu dikeringkan.
Pengeringan dilakukan sebanyak 3 kali
dengan kompor listrik.

f) Hasil pengeringan dilarutkan dengan
HNO3 3M, kemudian dimasukkan dalam
labu takar 25 mL hingga tepat.

g) Dilakukan ekstraksi dengan TBP-Heksan
7:3 selama kurang lebih 5 menit.
kemudian fase air di-ambil lalu
dimasukkan kedalam labu takar 25 mL
lalu ditepatkan dengan HNO3 3M untuk
dianalisis.
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3. Penentuan banyaknya amonium oksalat
yang ditambahkan dan lama waktu
pemanggangan pada sampel UFd

Sampel-1 : pemanggangan dilakukan
sebanyak 2 kali, pada
pemanggangan pertama
ditambahkan amonium oksalat
sebanyak 20 gram dengan waktu
pemanggangan 5 menit,
kemudian pemanggangan kedua
ditambahkan amonium oksalat
sebanyak 20 gram dengan waktu
pemanggangan selama 15 menit

Sampel-2 : Pemanggangan dilakukan
sebanyak 2 kali, tetapi pada
pemang-gangan kedua waktu pe-
manggangan yang digunakan
hanya 10 menit dan banyaknya
amonium oksalat yang
ditambahkan sama sebanyak 20
gram

Sampel-3 : Pemanggangan dilakukan
sebanyak 2 kali, tetapi pada
pemang-gangan kedua waktu pe-
manggangan yang digunakan
hanya 5 menit dan banyaknya
amonium oksalat yang
ditambahkan sama sebanyak 20
gram

Sampel-4 : Pemanggangan dilakukan
sebanyak 2 kali, pada
pemanggangan pertama
ditambahkan amonium oksalat
sebanyak 5 gram dengan waktu
pemanggangan 5 menit,
kemudian pemanggangan kedua
ditambahkan amonium oksalat
sebanyak 5 gram dan waktu
pemanggangan selama 15 menit

Sampel-5 : Pemanggangan dilakukan
sebanyak 2 kali dengan waktu
pemang-gangan pertama dan
kedua sama seperti sampel-4,
tetapi banyaknya amonium
oksalat yang ditambahkan adalah
10 gram

Sampel-6 : Pemanggangan dilakukan
sebanyak 2 kali dengan waktu
pemang-gangan pertama dan
kedua sama seperti sampel-4,
tetapi banyaknya amonium
oksalat yang ditambahkan adalah
15 gram

HASIL DAN BAHASAN

Hasil pengamatan percobaan penentuan
kadar uranium dan unsur pengotor dapat
dilihat pada tabel 3-8.

Pada analisis penentuan kandungan
uranium sebagai senyawa UF4 dalam serbuk
UF4 secara Potensiometrik terlebih dahulu
dilakukan pemisahan senyawa UF4 dengan
menggunakan larutan AI2(SO4)3 jenuh.
Penggunaan larutan AI2(SO4)3 jenuh adalah
untuk memisahkan senyawa UF4 dari
senyawa lain yang terkandung sebagai
matriks dalam serbuk UF4. Kelarutan uranium
dalam serbuk UF4 dipengaruhi oleh lamanya
waktu pengadukan, karena lama waktu
pengadukan berpengaruh sekali terhadap
ketelitian hasil analisis. Pengaruh lama waktu
pengadukan sangat berperan dalam
mempercepat terjadinya suatu reaksi
penguraian di dalam larutan tersebut, untuk
lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil analisis
yang terdapat pada tabel 4. Waktu
pengadukan sampel yang terbaik untuk
memisahkan senyawa UF4 dari senyawa lain
yang terkandung dalam serbuk UF4 adalah 30
menit. Hasil analisis yang diperoleh tersebut
adalah waktu optimal yang diperlukan untuk
memperclah kembali uranium (recovery) yang
terdapat dalam serbuk UF4. Hasil analisis
uranium sebagai senyawa UF4 dalam serbuk
UF4 yang diperoleh dengan lama waktu
pengadukan 30 menit adalah 96,2 %. Hal ini
menunjukkan bahwa selain senyawa UF4

terdapat pula senyawa lain yang terkandung
dalam serbuk UF4. Dugaan ini beralasan,
karena dalam serbuk UF4 selain senyawa UF4

masih terdapat senyawa lain yaitu, UO2 dan
UO2F2

 (6) . Hasil analisis kadar senyawa UF4

dalam serbuk UF4 produksi IPEBRR sebesar
96,15 %, produk tersebut dapat dikatakan
baik, karena masih berada pada nilai batas
yang diizinkan, yaitu 96 % .[61

Pengaruh jumlah penambahan amonium
oksalat terhadap hasil analisis kadar imputitas
dalam serbuk UF4 secara spektrofotometrik
serapan atom adalah untuk mengetahui
bagaimana variabel penambahan amonium
oksalat terhadap daya pisah ion fluor dari
uranium. Berdasarkan hasil percobaan yang
diperoleh pada tabel 6 menunjukkan, bahwa
banyaknya amonium oksalat yang
ditambahkan kedalam sampel menyebabkan
terjadinya perubahan kadar impuritas yang
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terukur. Pengaruh penambahan amonium
oksalat berbeda-beda untuk setiap unsur, ada
yang kadarnya semakin naik dan ada pula
yang semakin menurun dengan penambahan
amonium oksalat yang semakin besar. Secara
keseluruhan terlihat adanya penurunan
konsentrasi tiap-tiap unsur, sehingga dapat
dikatakan semakin bayak penambahan
amonium oksalat yang ditambahkan akan
semakin mudah unsur fluor untuk dipisahkan
dari serbuk UF4. Penyimpangan hasil
pengukuran kadar unsur-unsur tersebut dapat
dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya
adalah adanya unsur ion fluor dan uranium
yang berada dalam larutan analit. Adanya
kedua unsur tersebut dapat mengganggu hasil
analisis yang dilakukan dengan
spektrofotometri serapan atom.111

Pengaruh waktu pemanggangan
terhadap hasil analisis penentuan kandungan
impuritas dalam serbuk UF4 pada temperatur
800°C adalah untuk menyempurnakan
perubahan serbuk UF4 menjadi U3O8 dengan
adanya amonium oksalat sebagai zat
perantara. Berdasarkan hasil percobaan yang
telah diperoleh seperti terlihat pada Tabel 7,
menunjukkan adanya penurunan konsentrasi
dari masing-masing unsur terhadap besarnya
waktu pemanggangan. Dari hasil analisis
kadar impuritas di dalam serbuk UF4 yang
telah dilakukan secara spektrofotometrik
serapan atom dengan variasi penambahan
banyaknya amonium oksalat yang
ditambahkan dan lama waktu pemanggangan,
maka diperoleh hasil yang paling optimum
adalah 20 gram amonium oksalat dengan
lama waktu pemanggangan 15 menit. Hasil
analisis ini dapat dibandingkan terhadap nilai
konsentrasi standar dari masing-masing unsur
yang terdapat pada serbuk UF4 pada Tabel 8.

Tabel 3. Hasil analisis U3O8 standar dengan
konsentrasi uranium = 4,011 g/l

Tabel 4. Hasil analisis sampel UF4 buatan
Jerman dengan variasi lama waktu
pengadukan

Sampel

U3O8

(STD)

Hasil
analisis U

3,886
3,938
3,940
3,936
3,912
3,912

Keterangan

X = 3,921
SD = 0,021
RSD = 0,53 %

Sampel
UF4

Konsenlrasi
uranium

sesunguhnya
6,064 g/l

Lama waktu
pengadukan

(menit)
5
10
15
20
25
30
35

Hasil
analisis

(g/D
1,41
1,45
2,35
4,36
5,54
5,91
5,90

Kesalahan
analisis

(%)
76,70
76,09
61,25
28,10
8,64
2,53
2,53

Tabel 5. Hasil analisis uranium dalam serbuk
UF4 produksi IPEBRR dengan waktu
pengadukan 30 menit

Sampel

UF4

Hasil analisis
g/i

5,710
5,701
5,733
5,642
5,651

Keterangan

X = 5,7
SD = 0,04

RSD = 0,7 %

Keterangan :
Kadar uranium dalam serbuk UF4 murni -
6,064 g/l.
Konsentrasi uranium dalam UF4 hasil analisis
adalah : kadar U teranalisis (g/l) x Faktor
koreksi
= 5,7 g/l x 1,023 = 5,83 g/l

Kadar UF4 dalam serbuk
= (5,83/6.064) x 100%
= 96,15%

Tabel 6. Hasil analisis kadar impuritas dalam
serbuk UF4 dengan SSA variasi
jumlah penambahan amonium
oksalat dengan lama waktu
pemanggangan 15 menit[41

Faktor koreksi (F) = (kons. U sebenarnya/
kons. U hasil analisis)

= (4,011/3,921) = 1,023

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Unsur/
elemen

Al
Ca
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Ni
Zn
Li
Si

Konsentrasi impuritas (ppm)

Amonium
oksalat
5 gram

1401,6598
35,8036
40,0583
7,2833

94,7250
8,8212
3,1795

112,8330
11,0466
2,7348

237,8833

Amonium
oksalat
10 gram

881,9314
48,3917
44,1557
4,5398

91,9879
13,5485
3,8765
112,833
7,7830
0,9167
195,998

Amonium
oksalat
15 gram
152,7364
49,0784
32,2735
3,0152

83,4121
23,6466
3,9928
119,719
7,7930
0,4848

61,0352
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Keterangan :
Unsur Cd; Mo; dan Ag tidak terdeteksi

Tabel 7. Hasil analisis kadar impuritas dalam
serbuk UF4 dengan SSA variasi
waktu pemanggangan, dengan
penambahan 20 gram amonium
oksalat

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

unsur/
elemen

Al
Ca
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Ni
Zn
Li
Si

Konsentrasi impuritas (ppm)

Pemang -
gangan
5 menit
65,0781
42,7123
35,3425
2,3551

72,1932
13,2124
6,6128

122,4521
10,5678
0,5792

30,7131

Pemang-
gangan
10 menit
51,9405
34,2587
33,2295
1,7197

68,2670
11,6955
4,0508

115,7027
7,0576
0,4621
28,4580

Pemang-
gangan
15 menit
18,8670
36,5473
18,8894
1,9485

61,3245
9,4261
5,7352
102,567
8,6894
0,3485
14,4962

Keterangan :
Unsur Cd; Mo; dan Ag tidak terdeteksi

Tabel 8. Perbandingan hasil analisis unsur-
unsur pengotor dalam serbuk UF4

dengan standar

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

unsur/
elemen

Al
Ca
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Ni
Zn
Li
Si

Konsentrasi impuritas
(ppm)

Amonium
oksalat

20 gram,
waktu 15'
18,8670
36,5473
18,8894
1,8495

61,3245
9,4261
5,7352

102,5671
8,6894
0,3485
14,4962

Kadar unsur
sesungguhnya

20
35
20
2

60
10
6

105
8

0,4
15

SIMPULAN

1. Larutan AI2(SO4)3 jenuh dapat
memisahkan uranium dalam bentuk
senyawa uranium tetra fluorida (UF4) dari
serbuk UF4 dengan baik, sehingga metode
tersebut dapat digunakan sebagai analisis

rutin dalam memproduksi serbuk UF4 di
IPEBRR

2. Kadar uranium dalam bentuk senyawa
uranium tetra fluorida hasil produksi
IPEBRR terukur 96,15 % ± 0,04 % dengan
kedapat ulangan relatif sebesar 0,7 %. Hal
ini berarti bahwa produksi serbuk UF4

yang dihasilkan telah memenuhi
persyaratan kendali kualitas produk

3. Pengukuran kadar impuritas secara
spektrofometri serapan atom di dalam
serbuk uranium tetra fluorida mencapai
hasil terbaik bila menggunakan 20 gram
amonium oksalat yang dipanggang
selama 15 menit pada temperatur 800°C.
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TANYA JAWAB

1. Soedardjo
• Imputitas apa saja yang diukur dengan

AAS?
• Gas apa yang digunakan untuk burner

(pemanggang) sampai 800 °C?
• Apakah AAS dapat digunakan untuk

mengukur kadar U dalam serbuk UF4? Jika
dapat, HCL (Holloe Cathode Lamp) jenis
apa yang digunakan?
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• Persyaratan produksi memerlukan
kandungan UF4 > 96 %, berapa besar
kandungan senyawa UF4 hasil penelitian?

Purwadi K.P.
• Impuritas yang diukur adalah Al, Ca, Cu,

Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn, Li, Si, Cd, Mo dan
Ag.

• Gas yang digunakan untuk pemanggangan
adalah asetilen. Untuk logam yang
pengatomannya lebih tinggi dari 1000 °C
digunakan nitrous ox/de-asetilen

• AAS dapatdigunakan untuk mengukur UF4,
tetapi hasilnya kurang akurat, karena
masih mengandung unsur pengotor.
Lampu yang digunakan adalah HCL
Uranium.

• Hasii yang diperoleh adalah 96,15 ± 0,04
% dan dapat dikatakan sudah cukup baik.

2. Bunawas
• Berapa ralat dari pengukuran unsur

pengotor dalam UF4l mengingat hasil
pengukuran menggunakan 4 angka di
belakang koma.

Purwadi K.P.
• Ralat yang digunakan menurut standar

internasional untuk konstituen dalam
serbuk UF4 pada umumnya 3 angka di
belakang koma, sedangkan pada
pengukuran ini 4 angka di belakang koma.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui
seberapa jauh ketelitian dari percobaan
yang dilakukan.
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