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ABSTRAK

TP&OCPO

METODE EKSTRAKSI SULFUR DENGAN PEREAKSI KIBA UNTUK PENENTUAN ISOTOP
SULFUR-34. Pereaksi KTOA ( Sn2* dalam H,PO4 pekat) merupakan pereduksi kuat terhadap sulfat untuk menghasilkan
gas H2S. Metode ini dapat digunakan untuk analisis kuantitatif sulfur dan studi isotop sulfur-34 dari materi yang
mengandung sulfur baik organik maupun anorganik. Pada penelitian ini, sampel batuan sulfida sebagai pyrit dan
pyrrhotite diatnbil dari Kaliinantan Barat, batuan sulfat sebagai allunite diambil dari Cugung Rajabasa-Lampung dan
batuan gypsum (tak diketahui asal lokasinya), dan sulfur elemental diambil dari Papandayan-Jawa Barat dan Cugung
Rajabasa-Lampung. Dengan acuan metode spektrometer pendar sinar X (XRF - X Ray Flourescence) untuk penentuan
konsentrasi sulfur dan pengamatan suhu awal pelepasan gas H2S, maka diketahui bahwa pereaksi Kiba paling efektif
dan cepat untuk mengekstraksi sulfur dalam batuan sulfida pyrit dan pyrrhotilc daripada batuan sulfat, dan sulfur
elemental pada urutan terakhir. Nilai 8 "S pyrit adalah -4,619 %o CDT dan pyrrhotite adalah 8,165 %o CDT. Nilai 8
34S alunite adalah 3,7 %0 CDT, dan gypsum adalah 8,898 %o CDT, sedangkan sulfur elemental Papandayan adalah
-0,745 %o CDT dan sulfur elemental Cugung Rajabasa adalah -2,945 %o CDT.

ABSTRACT

SULPHUR EXTRACT1ON METHOD USING KIBA REAGENT FOR DETERMINATION OF
SULPHUR-34 ISOTOPE. Sn2t in strong HjPO4 (to be called KIBA reagent) is a powerful reducing reagent ot'
sulphate to hydrogen sulphide. This method can be applied for quantitative analysis and to determine sulphur-34
isotope froni sulphur-bearing materials, either organic or anorganic. In this experiment, sulphide rocks as pyrit and
pyrrhotite were taken from West Kalimantan, sulphate rock as allunite was taken froin Cugung Rajabasa-Lampung,
and gypsum from unknown location, whereas elemental sulphur was taken froin Cugung Rajabasa-Lampung and
Papandayan-West Java. From sulfur concentration data as a reference analyzed by X ray fluorescenee spectrometer
and data of first temperature which H2S gas evoluted show that Kiba reagent is tnost effective and fastest for sulphur
extraction from sulfide rocks pyrit and pyrrhotite if compared with sulfate rocks and elemental sulfur rocks. The 8 34S
value for pyrit and pyrrhotite were found to be -4.619 %« CDT and 8.165 %> CDT, respectively. Allunite had 8 34S
value of 3.7 %o CDT, and gypsum had 8 34S value 8.898 %o CDT. Elemental sulphur from Papandayan had 8 34S value
of-0.745 %o CDT, and elemental sulphur from Cugung Rajabasa had 8 34S value of-2.945 %> CDT.

PENDAHULUAN

Sulfur di alain dapat bersenyawa dengan unsur lain
membentuk senyawa siilfat, sulfida maupun sulfiireleinental
dan dapat bempa gas, cair, maupun padat. Sulfur (Z=16)
mempunyai 4 isotop stabil : 32S. "S, MS. dan 36S dengan
kelimpalian berturut-lurut : 95,02%: 0,75%; 4.21%; dan
0,02% (1).

Sulfat dalam air tanah dapat berasal dari beberapa
sumber, umumnya berasal dari pelarutan mineral sulfat
evaporit seperti gypsuni atau anhidrit dalam suatu akuifer.
Sebagian kecil sulfat dalam air tanah diturunkan dari
oksidasi mineral sulfida atau pengendapan di atmosfer,
misalnya dari aerosol laut, debu mineral sulfat yang lertiup
angin, dan dari pelarutan gas-gas oksida sulfur baik dari
gunung berapi ataupun dari sumber sumber sulfat yang
dibuat oleh manusia seperti buangan industri dan
pembakaran bahan bakar fosil. Sulfida dalam air tanah
ditemukan sebagai H,S atau HS\ tetapi konsentrasinya
sangat rendah karena kelarutan mineral sulfida kecil. Sulfida
dalam air tanah dapat juga berasal dari proses reduksi
mineral sulfat (2).

Dalam studi variasi isotop sulfur di alam, maka
teknik analisis yang akurat dengan jumlah sampel yang
sesedikit mungkin lebih diinginkan. Beberapa studi telah
dilakukan untuk menentukan komposisi isotop sulfur dari
contoh senyavva sulfur. RAFTER (3) telah mereduksi BaSO4

menjadi gas H2S dengan grafit pada suhu 1000°C, sedangkan
THODE (4) dengan menggunakan larutan pereduksi berupa
campuran HI-H3PO;-HC1. Gas H,S yang terbentuk
diendapkan sebagai Ag2S keinudian dioksidasi menjadi gas
SO2 untuk analisis isotop 34S. THODE et al. (3)
menggunakan O, dan ROBINSON-KUSAKABE (5)
menggunakan Cu2O sebagai pengoksidasi. Dalam studi
isotop sulftir, gabungan dua metode reduksi BaSO4 dan
oksidasi Ag2S untuk memperoleh gas SO2, memerlukan
jumlah contoh yang relatif banyak dan contoh harus lebih
daliulu diubah menjadi BaSO^. Metode ini umumnya
digunakan bila contoh benipa air atau gas. Apabila contoh
senyawa sulfur bempa padatan dapat digunakan pereaksi
KIBA.

Pereaksi KIBA (Sn2+ - H3PO4 pekat) yang pertama
kali diperkenalkan oleh KIBA (6) menipakan pereduksi kuat
terhadap sulfat untuk lneinbenluk gas H2S. Metode ini dapat
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diterapkan untuk analisis kuantitatif pada contoh sulfur
organik maupun anorganik, antara lain pada batuan beku
(7). Pereaksi ini juga berguna dalam studi isotop sulfur
sebagai sidik jari (finger print) dari bermacam-macam bahan
alam yang mengandung sulfur dengan prosedur yang sangat
sederhana. Rasio isotop stabil suatu unsur dalam suatu
senyawa yang bereaksi umumnya berbeda bergantung pada
tingkat fraksinasi isotopnya. Studi isotopik batuan sulfiir
dapat memberikan informasi yang berharga tentang
petrogenesis seperti dicontohkan dalain studi sulfur granitoid
oleh SASAKI dan ISHIHARA (6). Rasio isotop MS/32S dan
18O/'6O dalam sistem air tanah dapat memberikan infonnasi
tentang asal-usul (sumber) senyawa, dan (atau) proses
geokimia dan lingkungan yang mempengaruhinya.

Penelitian ini bertujuan menentukan nilai rasio
isotop MSP2S> bermacam-macam batuan sulfiir baik batuan
sulfat, sulfida maupun batuan sulfur elemental dan
mengainati perilaku esktraksi batuan tersebut dengan metode
KIBA. Contoh batuan sulfida sebagai pyrit dan pyrrhotite
diambil dari Kalimantan Barat, sampel batuan sulfat sebagai
alunite dari Cugung Rajabasa Lampung dan gypsum (tak
diketahui asalnya), sedangkan sulfureleniental dari Cugung
Rajabasa Lampung dan Papandayan Jawa Barat. Metode
yang digunakan ialah batuan direduksi langsung dengan
pereaksi KIB A kemudian dilanjutkan dengan oksidasi Ag2S
dengan metode ROBINSON-KUSAKABE. Gas SO,yang
dihasilkan dianalisis nilai isotop 34S-nya dengan
spektrometer massa "Delta S". Sebagai acuan, batuan
tersebut juga diuji tak merusak dengan spektrometer pendar
sinar X (XRF - X Ray Flourescence) untuk menentukan
konsentrasi sulfiir.

BAHANDAN METODE

Bahan dan Alat. Bahan yang digunakan ialah :
AgNO, 0.1 N. 1,0,01 N; Cu,O; Na2S2O,0,l N; SnCl22H2O,
gas nitrogen, H3PO4 pekat nitrogen cair.

Alat yang digunakan ialah : rangkaian alat gelas
untuk preparasi pereaksi KIBA (Gambar 1), rangkaian alat
gelas untuk ekstraksi sulfur (Gambar 2), alat "Sulphide
Preparation Line" (Gambar 3), spektrometer massa "Delta
S", mantel peinanas dilengkapi termostat, pompa hisap dan
spektrometer pendar sinar X (XRF) ORTEC dilengkapi
detektor Si(Li) - pencacah salur ganda (MCA) MAESTRO
- program software AXIL, dan alat pembuat pelet.

Preparasi Pereaksi KIBA. Bagan alat untuk
pembuatan pereaksi KIBA seperti tertera pada Gambar I.
Sebanyak 300 ml asam ortofosfat ekstra murni (d=7)
ditempatkan dalain labu gelas 500 ml dan dikeringkan
dengan pemanasan hingga 250° C selama 1 jam. Uap yang
dilepaskan harus segera dihisap melalui pompa hisap.
Penggunaan mantel pemanas dimaksudkan untuk mencegah
kemungkinan pelepasan asam yang berbahaya.

Setelah dingin hingga 150°C, ditambahkan 30-40
g Sn (II) 2H2O kemudian dipanaskan hingga 280°C selama
1 jam sambil dialirkan gas nitrogen melalui A hingga B.
Hidrogen klorida yang dilepaskan dalam reaksi ini akan
dibuang bersama-sania dengan aliran gas nitrogen. Semua

pengotor dalam bentuk senyavva sulfur yang mungkin
terkandung dalam bahan kimia akan dilepaskan dalam
bentuk hidrogen sulfida kemudian dibuang bersama dengan
aliran gas nitrogen. Aliran gas nitrogen dilanjutkan hingga
pereaksi dingin sampai suhu 150° C.

Ekstraksi Gas H2S. Bagan alat eskstraksi sulfur
seperti tertera pada Gambar 2. Alat ini terdiri atas labu
reaksi, labu penjebak kloridaberisi air, dan labu pengendap
gas H2S berisi AgNO3. Sebanyak 1 g batuan sulfiir dan 10
inl pereaksi KIB A ditempatkan dalain labu reaksi, kemudian
dihubungkan dengan labu penjebak. Gas nitrogen dialirkan
melalui rangkaian ini pada kecepatan 200 gelembung per
menit. Labu reaksi dipanaskan hingga 280°C dengan
kecepatan aliran gas nitrogen yang sama. Endapan hitam
Ag2S yang terbentuk disaring dan didiamkan pada suhu
kamar.

Ekstraksi Gas SO2. Bagan alat ekstraksi gas SO2

seperti tertera pada Gambar 3. Dalam alat ini dapat langsung
dianalisis 6 contoh secarabergantian. Campuran 10 mg Ag^S
dan 30 mg Cu2O ditempatkan pada lempeng platina. Alat
divakumkan hingga 0 Pa keinudian semua contoh
dipanaskan pada suhu 100°C selama 5 menit. Uap air dan
gas pengotor akan diendapkan pada penjebak I yang berisi
nitrogen cair pada suhu -80°C. Contoh dipanaskan pada suhu
1000°C selama 10 menit. Gas SO2 yang dihasilkan akan
diendapkan pada penjebak II berisi nitrogen cair pada suhu
-135"C kemudian dialirkan pada botol contoh. Ke 6 gas SO2

dialirkan ke spektrometer massa "Delta S" untuk
pengukuran rasio ^S/^S.

Analisis Konscntrasi Sulfur Dengan Metode
XRF. Batuan digerus halus kemudian ditimbang sejumlah
1 g untuk dibuat pelet dengan diameter 3 cm kemudian
dicacah dengan XRF.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini sampel batuan dari lapangan
langsung dianalisis tanpa pemurnian lebih dahulu. Pada
Tabel 1, 2, dan 3 terlihat bahwa pereaksi KIBA dapat
mengekstraksi sulfur baik dari batuan sulfida, sulfat maupun
elemental sulfur secara kuantitatif. Reaksi yang terjadi
adalah sebagai berikut:

S2- + 2H+

SO 2" + 4 Sn2+ + 10 H+

H.S

H2S 4 Sn4+ 4 H2O

Senyawa sulfida akan bereaksi dengan H3PO4 sedangkan
senyawa sulfat akan direduksi oleh SnCl2 mengJiasilkan gas
H2S. Gas H2S diendapkan dalain bentuk Ag2S dengan adanya
penjebak AgNO3. HCl yang terbentuk dialirkan bersama
dengan gas nitrogen untuk dilarutkan dalam air.

Untuk pengukuran nilai 8 34S dalam alat
spektrometer massa, sampel harus diubah menjadi bentuk
gas SO2. Di dalam alat sulphide preparation line sampel
Ag2S dioksidasi dengan Cu2O untuk membeiHuk gas SO2.
Reaksi yang terjadi adalah :
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Ag S + 3 Cu2O SO2+6Cu Ag2O

Parameteryang digunakan dalam pengukuran isotop sulfur
ialah perbandingan kousentrasi isotop *S terhadap 32S yang
dinyatakan sebagai 6 34S. Nilai 8 34S suatu sampel senyawa
sulfiir adalah relatif terhadap standar troilite (FeS) Canon
Diablo (CDT) dalam satuan permill (%o). Variasi komposisi
isotop S di alam disebabkan oleh 2 proses :
1. Reduksi ion sulfat menjadi hidrogen sulfida dengan

adanya bakteri anaerob tertentu (misal : Desulfibrio
desulfuricant) yang menyebabkan pengkayaan H2S
dalam "S.

2. Beberapa reaksi pertukaran isotop antar-ion, molekul,
padatan yang menyebabkan MS terkonsentrasi dalam
senyawa yang mempunyai tingkat oksidasi sulfur
tertinggi atau inempunyai ikatan ion paling kuat.

Untuk menghitung kadar sulfiir sebagai Ag2S dari
suatu sanipel digunakan numis sebagai berikut :

BMS/BMAg 2 S x beratAg2S
Kadar S (%) = x 100 %

berat sampel

Tabel 1 memperlihatkan konsentrasi sulfur sebagai
Ag,S dan nilai 8 MS sampel sulfur elemental Papandayan
dan Cugung Rajabasa. Dengan rnetode KIBA dan XRF
menunjukkan balnva kadar sulfur dalam batuan sulfur
elemental Cugung Rajabasa lebili besar daripada batuan
sulfur elemental Papandayan. Nilai 8 "S sulfur elemental
Cugung Rajabasa -2,945 %0 lebih miskin (depleted) daripada
sulftir elemental Papandayan -0,745 %o. Rata-rata efisiensi
ekstraksi batuan sulfur elementai dengan metode KIBA
terhadap metode XRF untuk penentuan konsentrasi sulfiir
adalah 4,65 %.

Tabel 1. Konsentrasi sulftir dan nilai 8 MS sampel batuan
sulfiir elemental

akan MS dibandingkan dengan sulfnr elementalnya -2,945
%o. Hal ini disebabkan oleh bakteri yaiig mereduksi ion sulfat
menjadi hidrogen sulfida, sehingga ion sulfat akan
kehilangan isotop 32S atau kaya isotop MS.
Reaksi pertukaran isotop antara sulfat dan sulfida sebagai
berikut :

32SO4
2+H,34S ^ ^ MSO/- +H2

32S

Reaksi ini tcrjadi pada suhu relatif tinggi (> 250°C).

Tabel 2. Konsentrasi sulfiir dan nilai 834S sampel batuan
sulfat

Lokasi/
Sampel

Alunite
K2A16(SO4),
(OH),2

Cugung
Rajabasa

Gipsum / -
CaSO4.2H/)

Berat
sampel

(g)

0.614
0,675
1,002

0,719
0,764
0.845

Berat
Ag2S

(g)

0,101
0,111
0,165

Rerata

0,097
0,103
0,114

Rerala

Konsentrasi S (%)

KIBA

2,12
2,13
2,13

2,127 ±
0,005

1,75
1,74
1.74

1.743 +
0,005

XRF

16,82 +
5,30

21,68 +
2,78

ef. eks.* 5"SCDT

( /o) \™°)

3,290
3,819
3,990

12,65 3.7 ±0,3

8,635
8,317
9,744

8,04 8,898 ±
0,612

Keterangan : * adalah efisiensi ekstraksi

Tabel 3 memperlihatkan kadar sulfur dan nilai 5
MS batuan sulflda pyrite dan pyrrhotite Kalimantan Barat.
Batuan pyrite dan pyrrhotite tersebut kemungkinan
mengandung sulfida-sulfida lain seperti galena, sphalerite
dan clialcopyrite, akan tetapi pereaksi KIBA tidak dapat
mengekstraksi sulfida-sulfida tersebut secara terpisah.

Lokasi

Papandayan

Cugung
Rajabasa

Keterangan

Beral

sampcl

(g)

0.654
0,711
0,804

0,708
0.746
0,852

Berat

(g)

0,117
0,125
0.139

Rerata

0,196
0.208
0.238

Rerala

Konsentrasi S (%)

KIBA XRF

2,31
2,27
2,24

2,273 ±
0,028

3,58
3.61
3.61

3.6 ±
0.014

: * adalab ufisiensi ekstraksi

Tabel 2 memperlihatkan

61,0 ±
4,10

64.6 ±
2.97

ef. eks.*

3,73

5,57

-0,565
- 0,793
- 0,877

- 0,745 ±
0,132

-3,201
- 2,973
- 2,656

- 2,945 ±
0.226

konsentrasi sulfur dan

Tabel 3.

Lokasi/
Sampel

Pynt FeSj /
Kalimantan
Barat

Pvrrhotile
FeS /
Kahmantan
Barat

Kadar sulfur dan nilai
sulfida

Berat

sampel

(g)

0,557
0,615
1,003

0.513

0,514
0,536

Berat

(g)

1,221
1,352
2,206

Rerata

1,250

1,251
1,307

Rerata

8 «S dari

Konsentrasi S (%)

Kiba

28,36
28.44
28,46

28,42 ±
0,043

31.52

31,49
31.55

31,52 ±
0,024

XRF

28,8 +
1,43

34,20 ±
2,58

sampel

ef. eks.*

98,68

92,16

batuan

8 3 4 S C D T

-4.292
-5,146
-4,420

-4,619 ±
0,376

7,666

8,349
8,481

8,165 ±
0,357

nilai 8 MS baluan sulfat gypsum dan alunite. Nilai 8 MS
batuan alunite Cugung Rajabasa 3.7 %olebih kaya (enrich)

Keterangan * adalah efisiensi ekstraksi
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Nilai 8 MSpyrite dan pyrrhotite Kalimantan Barat
berturut-turut adalah -4,619 %o CDT dan 8,165 %o CDT.
Untuk lebih jelasnya variasi kadar sulfur terhadap nilai 8
MS masing-masing batuan tersebut digambarkan pada
Gambar 4.

Dari Tabel 1, 2, 3 terlihat bahwa urutan effisiensi
ekstraksi sulfur dengan metode pereaksi KIBA terhadap
metode spektrometer pendar sinar-X (XRF) adalah sebagai
berikut: batuan sulfida pyrit dan pyrrhotite > batuan sulfat
> batuan sulftir elemental. Hal ini berarti pereaksi KIBA
dapat mengekstraksi sulfur dalam batuan sulfida pyrit dan
pyrrhotite lebih sempurna dibandingkan batuan sulfat
maupun batuan sulfur elemental. Kenyataan ini juga
dipertegas pada Tabel 4. Terlihat bahwa pelepasan gas H2S
pada batuan sulfida/>v/7f dan pyrrhotite dimulai pada suhu
180 °C, batuan sulfat pada suhu ± 200 °C danbatuan sulfur
eleinental pada suhu 220 °C. Hal ini berarti bahwa pereaksi
KIB A dapat mengekstraksi sulfiir dalam batuan svA&d&pyrit
danpyrrhotite paling cepat dan mudah dibandingkaii dalam
batuan sulfat maupun batuan sulfurelemental. Karenapyrit
merupakan pembawa sulfur yang umum terdapat pada
beberapa batuan, maka pereaksi KIBA dapat diterapkan
secara rutin.

Tabel 4. Suhu awal pelepasan gas H2S pada ekstraksi batuan
sulfat, sulfur eleniental dan sulfida

Sampel / Lokasi

Elemental sulfur / Papandayan
Eleinental sulfiir / Cugung Rajabasa
Gypsum
Alunite 1 Cugung Rajabasa
Pvrrhotite 1 Kalimantan Barat
Pyrite 1 Kalimantan Barat

Suhu awal H2S

220
220
200
205
180
180

Tabel 5. Konsentrasi sulfur yang hilang dalau» ekstraksi
batuan sulfat, sulfida dan sulfiir elemental dengan
metode KIBA

Sampel / Lokasi

Elemental sulfur / Papandayan
Elementaal sulfur / Cugung Rajabasa
Gvpsum
Alunite 1 Cugung Rajabasa
Pvrrhotite 1 Kalimantan Barat
Pyrite 1 Kalimantan Barat

Konsentrasi H2S
(M)

0,1062
0,1173
0,1018
0,1182
0,1098
0,1331

Seperti diketahui bahwa gas H2S terlarut dalam air
hingga 0,1 M. Untuk mengetahui kehilangan gas H2S dalam
pengujian pereaksi KIBA ini, maka sampel dalam penjebak

berisi air dianalisis secara Iodometri. Tabel 5
memperlihatkan bahwa pada ekstraksi batuan sulfat, sulfida,
dan sulfur elemental dengan metode KIBA rata-rata
kehilangan sulfur sebagai gas H,S adalah 0,1 M atau
0,388 %.

KESIMPULAN

Batuan sulfida berupa pyrit dan pyrrhotite, batuan
sulfat berupa gypsum dan allunite, dan sulfiir elemental
dapat diekstraksi dengan pereaksi KIBA (Sn2+ dalam H^PO,,)
untuk penentuan nilai 5 34S-nya. Dari pengamatan
spektrometer pendar sinar-X (XRF - X Ray Flourescence)
untuk menentukan konsentrasi sulfur dan pengamatan suhu
awal pelepasan gas H2S, maka urutan kesempumaan dan
kecepatan ekstraksi sulfur dengan pereaksi KIBA adalah
sebagai berikut: batuan sulfida pyrit dan pyrrhotite, batuan
sulfat dan batuan sulfur elemental. Nilai 8 MS pyrit dan
pyrrhotite Kalimantan Barat berturut-turut adalah -4,619
%o CDT dan 8,165 %o CDT, allunite dari Cugung Rajabasa
Lampung mempunyai nilai 8 ^S 3,7 %o CDT dan gypsum
8,898 %o CDT, sedangkan sulftir elemental dari Cugung
Rajabasa Lainpung dan Papandayan Jawa Barat mempunyai
nilai 8 MS berturut -turut -2,945 %o CDT dan -0,745 %o
CDT.
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KETERANGAN i

A. Labu ekstraksl pyrex 500 nl
B. Mantel Penanas
C. Ternoneter
D. Pipo sanbungan ke aliran gas Nitrogen
Z- Pipa sonbungan ke water jetpunp
F. Ternos"tat

Gambar 1. Reaktor pembuatan pereaksi KIBA.

B

H

KETERANGAN •

A. Montel Penanas
fi. TerMostat
C. Labu ektraksl
D. Terwoneter
E. Pipa sanbungan ke aliran gas Nltrogen
F. Penjebak berlsl oir sullng I
G. Penjebak b«risi alr sullng II
H. Penjebak berisi tarutan AgNO^ i
I. Penjebak berisl larutan AgNDg I I

Gambar 2. Rangkaian alat ekstraksi sulfur.
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Gambar 3. Bagan pengekstraksi gas SO2 "Su/hide preparation /ine".
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Gambar 4. Kadar sulfur (%) dan nilai MS (%o) CDT dari berbagai batuan sulftir.

DISKUSI

NAZAROH

1. Apakah keunggulan dan kekurangan metode tersebut ?
2. Bagaimana jika metode pemisahan tersebut

dibandingkan dengan metode lain dalam menentukan
kandungan S tersebut. Misalnya dengan cara kimia lain
seperti kromatografi. Mana yang lebih baik ?

EVARISTA R.

1. Keunggulan metode KIBA adalali dapat mengekstraksi
total sulfur bila dalam contoh mengandung sulfat, sulfida
maupun sulfur elemental, waktu reaksi yang lebih
singkat (30-40 menit), dapat mengekstraksi pyrit dengan
mudah Kekurangan, tidak dapat memisahkan sulfida,
sulfat, sulfur elemental secara terpisah, sulit untuk
mengekstraksi sulfiir dari sulfiir elemental dan sulfida
yang mengandung logani Cu (tembaga) seperti
arsenopyrit dan molybdenit.

2. Untuk menentukan kandungan sulfur dapat digunakan
metode tak merusak XRF (X-Ray Flourescence). Tetapi
dalam hal ini ingin diambil sulfur-nya (uji merusak),
sehingga dipakai pereaksi KIBA untuk menghasilkan
gas H2S dan dioksidasi lagi menjadi gas Cu2O untuk
menghasilkan gas SO2 untuk penentuan S-34. Cara
kromatografi tidak dapat untuk mengekstraksi sulfiir dari
contoh padatan, tetapi dapat digunakan bila contoh
berupa air.

HENDYG W.

1. Dikatakan baliwa pereaksi KIBA paling efektifdan cepat
untuk mengekstraksi sulfiir dalam baluan sulfida pyrit
dan pyrrhotite daripada batuan sulfat dan sulfur
elemental. Bagaimana dengan metode/pereaksi lainnya

2 Apa yang dimaksud dengan harga S dengan nilai
besaran %o CDT ?

EVARISTA R.

1. Untuk mengekstraksi sulfur dari contoh padatan,
pereaksi yang digunakan tergantung dari senyawanya.
Bila contoh berupa BaSO4, murni, dapat digunakan grafit
sebagai reduktor untuk menghasilkan BaS, Sedangkan
bila contoh terdapat kontaminan dapat digunakan reaksi
THODE (HI - HCl - H3PO2) dan pereaksi KIBA (Sn2+ -
H3PO4) Kekurangan pereaksi THODE; tak dapat
mengekstraksi sulfur dalam sulfida dan waktu ekstraksi
yang relatif lama (± 10 jam). Pereaksi KIBA dapat
mengatasi kekurangan pereaksi THODE.

2. Nilai 5 34S menunjukkan perbandingan konsentrasi
isotop sulfur-34 terhadap konsentrasi isotop sulfur-32.
Dimana besaran ini sangat spesifik untuk setiap senyawa
di alam, tergantung pada temperatur geologi
pembentukannya dan lingkungan yang
mempengaruhinya sehingga dapat digunakan sebagai
fingerprint(sidikjari). Nilai ini dihitung relatif terhadap
standar inlernasional yang disebut CDT dari batuan
meteorite (Troilite Canon Dioblo).

79


