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URANYUM ANALİZ YÖNTEMLERİ

N. BEKDEMİR. S. ACARKAN

Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi

ÖZET

Uranyumun miktar tayini için çok değişik yöntemler geliştirilmiştir. Bunların içinde en
çok uygulananlar spektrofotometrik (PAR, DBM ve Arsenazo-III) ile potansiyometrik
titrasyon yöntemleridir.

Uranyum miktarı 1 - 300 grU/L olan proseslerde uranyum analizi, redoks
reaksiyonlarına dayanan potansiyometrik titrasyon yöntemleri ile güvenilir şekilde
yapılabilmektedir.

PAR (1 -piridil-2-azo-rezorsinoI), uranyum ile sulu çözeltilerde kompleks oluşturan en
hassas reaktiflerden biridir. Bu yöntem düşük uranyum konsantrasyonlarında (2 - 400 ugU)
uygun bir analiz yöntemi olarak kullanılmaktadır.

Bu bildiride analiz yöntemlerinin prensipleri ve uygulanabildiği örneklerden kısaca
bahsedildikten sonra NYT Bölümünde uygulanmakta olan potansiyometrik titrasyon ve
spektrofotometrik yöntemler anlatılacaktır.

ABSTRACT

There are various methods for the determination of uranium. The most often used
methods are spectrophotometric (PAR, DBM and Arsenazo 111) and potentiometric titration
methods.

For uranium contents between 1-300 g/LU potentiometric titration method based on
oxidation-reduction reactions gives reliable results.

PAR (1 -pyridil-2-azo resorcinol) is a sensitive reagent for uranium, forming complexes
in aqueous solutions. It is a suitable method for determimation of uranium at concentrations
between 2-400 ug U.

In this study, the spectrophotometric and potentiometric analysis methods, used in the
Nuclear Fuel Department will be discussed in detail and other methods and their principles will
be briefly mentioned.
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GİRİŞ

Uranyum içeren çözeltilerde uranyum miktarını tayin etmek için genellikle ayırma
yapmak gerekir. Ayırma işlemi için ender olarak çöktürme uygulanır. Uygun ortamlarda iyon
değiştirici kullanılabilir. En uygun ayırma solvent ekstraksiyon tekniği ile olur. Uranil nitratın
ve uranil sülfatın organik çözücülerde seçimli olarak çözündürülmesi bu ayırmayı kolaylaştırır.

Uranyumun miktar tayini için çok değişik yöntemler geliştirilmiştir. Bunları şöyle
sıralayabiliriz:

Yöntem

Nötron aktivasyon
« ışınlan sayımı
Otoradyografi sayımı
Emisyon spektrografisi
Polarografi
X-Işmlan fluoresansı
Kağıt kromatografisi
Volumetri
Fluorimetri
Potansiyometri
Gravimetri
Spektrofotometri (PAR, DBM)
Spektrofotometri (Arsenazo)
Spektrofotometri (SCN)
Spektrofotometri (H2O2)
Spektrofotometri (Uranil iyonu)
Potansiyometrik titrasyon

Ölçüm Sının

10""- IO4

10-IO3

1 -IO 4

10"2- IO2

ıo 2 - ıo 4

ı o 2 - ıo"
10"1 IO2

ı - ı o 5

10'4 - 1

ıo 2 - ıo 4

ı o 5 - ıo s

1 - IO2

5 - IO2

50 - 103

1 0 2 - 1 0 4

ıo-4- ıo"
IO3 - 3.1O5

Hata Sının

2-5
1 -10
1 -10
1 •• 10
2 - 5
1 -10
karşılaştırma
0.5 - 2
5-50
1 -5
0.1-6
0.5 - 5
0.5 - 5
0.5 - 5
0.5 - 5
0.5 - 5
<0.05

Bu yöntemler arasından Potansiyometrik titrasyon yöntemi ve Spektrofotometrik
yöntemlerden de PAR, DBM ve ARSENAZO III yöntemleri daJıa fazla kullanılmaktadır.

URANYUM TAYİNİNDE TİTRASYON METOöLARI

Uranyum konsantrasyonu yüksek olan bileşiklerde ve UO2 içindeki uranyumu
fluorimetrik, spektrofotometrik ve polarografık metodlardan daha hassas olarak tayin etmek
için en iyi metod titrasyon metodudur. Pratikte yalnız redoks titrasyonlan kullanılır ve uranyum
miktarlan %±0.1 ve özel teknikler kullanıldığında %±0.003 hassasiyetle tayin edilebilir.

Titrasyon metodlannda gene! olarak uranyum, U 3 ' ve UA* değerliğine indirgenir ve
bunu takiben tekrar kontrollü olarak U 6 + değerliğine yükseltgenir

Uranyum miktan 1-300 gU/L olan proseslerde uranyum analizi, redoks
reaksiyonlanna dayanan potansiyometrik titrasyon yöntemleri ile güvenilir şekilde
yapılabilmektedir. Uranyumun U(IV) - U(VI) reaksiyonunu esas alan bu yöntemde doğrudan
uranyum iyonlannm reaksiyonu titrasyonda kullanılabilecek kadar hızlı değildir. .

Bu çalışmada kullanılan titrasyon metodunda uranyumu indirgemek için indirgeme
kolonufl], elektronik aletler ve inert atmosfer gerekmemektedir. Uranyumu önceden ayırmaya
gerek kalmadan nitrat asitli çözeltide ve tributil fosfat-kerosen içinde tayin etmek mümkündür.

Bu metodda U6* derişik fosforik asitli ortamda fazla FeSO4 ile U 4* e indirgenir. Artan
Fe 2 + selektif olarak nitrik asit ile ve molibden katalizörlüğünde Fe 3 + e yükseltgenir.
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Burada meydana gelen reaksiyonlar şöyle özetlenebilir:

t r 6 + 2 F ^ 2 « t / t 4 + 2 F e + 3 (1)

i/4* + 2Fe3' + 2H2O * UO? + 2Fe2t+ 4H* (2)

HNO2+HJN-SO3H>*N2+H7SO4+H2O (3)

6Fe *2+Cr207~
2+\4H*<*6Fe *+2Cr *+lH2O (4)

Reaksiyon başlangıcında 6M H3PO4'lü ortamda U6+, Fe2* tarafindan yavaş olarak
indirgenir. Hızlandırmak için çözeltiyi ısıtmak gerekir[2]. Uranyum ile Demir arasındaki redoks
dengesi ortamdaki H3PO4 konsantrasyonuna bağlıdır [3]. H3PO4 konsantrasyonu 2.4M'ın
üstünde ise Fe24", U6+ 'yi indirger, fakat konsantrasyon 1.2M in altında ise Fe3+, U4+ 'ü
yükseltger [4]. Ortamdaki H2SO4 konsantrasyonu da önemlidir. H3PO4 lü ortamda Fe2+ ve Fe3+

sisteminin değişen miktarlarda H2SO4 ilavesi ile ölçülen milivolt değerleri farklı bulunmuştur.
H,SO4 arttıkça milivolt değeri azalır[5]. H3PO4 içindeki U4+ çözeltisi hava oksijenine karşı
dayanıklıdır. Aynı şartlarda hazırlanmış 2 çözeltiden bir tanesi hava ile temasa bırakılmış diğeri
ise CO, atmosferinde muhafaza edilmiş ve 1 hafta sonra ölçülen milivolt değerlerinde değişme
olmamıştır.

Reaksiyonun ikinci kademesinde ortamdaki fazla Fe2* 'nin uzaklaştırılması gerekir.
Havanın oksijeni reaksiyonu gerçekleştirmeye yeterli değildir. Fazla Fe2+ 'nin yükseltgenmesi
nitrik asitle yapılır. Ortama sülfamik asit ilavesi azot oksit gazlarını giderdiğinden HNO3 ün
interferans etkisini azaltır [6]. Mo6+ katalizör olarak ilave edildiğinde sadece ortamdaki Fe2"
yükseltgenir ve V4* bu şartlarda değişmemiş olarak kalır. Reaksiyon karışımı İM H,SO4 ile
seyreltilir ve U4+ 'e eşdeğer miktarda açığa çıkan Fe2+ standart K2Cr207 çözeltisi ile titre edilir.

HNO3 iü ve TBP-Kerosen'li ortamlarda çalışılması çok önemli bir faktör olan bu
metodda çözelti içinde bulunabilecek Al3+, Co2+, Cu2', Fe3+, Hg21, Mn2", Ni2+ ve F iyonlarının
uranyum titrasyonu üzerine interferans etkisi yoktur. Fakat V5*, Sn2', Mo6+, Ag+, Br' ve I"
iyonlanran interferans etki yaptıklan tesbit edilmiştir.

Sıcaklık ve iyon konsantrasyonları gibi denge şartlarına, titrasyon çözeltisi veriş hızı ve
karıştırma hızı gibi işlem şartlarına çok sıkı bağlı olan bu yöntemde işlem sırasında insan
faktöründen gelebilecek hataları en aza indirmek, analiz hızını uranyum işleme tesisine anında
cevap verebilecek hale getirmek ve eşdeğerlik noktasını daha güvenilir olarak tesbit etmek gibi
amaçlarla otomatik titratör tercih edilmektedir. Bölümümüzde Metrohm marka 682 model
otomatik titratör kullanılmaktadır (Bak Resim).

Deneyin Yapılışı

Numune çözeltisinden en fazla 300 mgU içeren 10 mi alınarak 400 mPlik behere
konur. İyice karıştırılarak sıra ile, 5 mi 1,5M sülfamik asit, 50 mi derişik H3PO4 ve
5 mi İM FeSO4 çözeltileri katılır. İndirgemenin tam olması için 1 dakika beklenir. 5 ml 4M
HN0 3 ve 1 mi %1 lik amonyum molibdat çözeltisi ilave edilir. 5 dakika karıştırmaya devanı
edilir. Karıştırma durdurulup 5 dakika daha beklenir. Karıştırma tekrar başlatılarak 25 ml 9M
H2SO4 200 mi saf su iiave ediiir. İyice karıştırılıp 10 dakika beklenir. Ayarlı K2Cr207 çözeltisi
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ile otomatik titratör kullanılarak titrasyon yapılır. Ekivalens noktasından uranyum miktarı
hesaplanır (Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3).

SPEKTROFOTOMETRİK PAR METODU

PAR (l-piridil-2-azo-resorsinol), uranyum ile sulu çözeltilerde kompleks oluşturan en
hassas reaktiflerden biridir. Sulu fazda düşük miktarlarda uranyum tayini için hassas ve çabuk
sonuç vermesi açısından uygulama alanı bulmuştur. pH=7-S'de 5 10 rtm'de absorpsiyon veren
kırmızı renkli 1:1 oranında U-PAR kompleksi oluşur. Bu metod düşük uranyum
konsantrasyonlannda (2-400 ugU) uygun bir analiz metodu olarak kullanılmaktadır (Tablo-4)

25 ml'lik balon jojeye %0.01'lik sulu PAR çözeltisinden 2 mi, numune çözeltisinden
İmi ve boraks/borik asit tampon çözeltisinden 10 mi konur. Sonra su ile 25 ml'ye tamamlanır.
İyice çalkalandıktan sonra (pH=7.5) spektrofotometrede, blank (PAR+tampon) çözeltiye karşı
510 nm'de apsorbans okunur. Hazırlanmış olan kalibrasyon eğrisi üzerinden konsantrasyon
hesaplanır (Tablo-5).

SPEKTROFOTOMETRİK ARSENAZO-III METODU

Arsenazo-III, kuvvetli asidik ortamda U4+ ile reaksiyon verir. Verdiği renk grimsi mavi
renktedir. Granüler çinko veya bizmut, HCPli ortamda U 6 T 'yi U1* 'e indirgemek için kullanılır.
4M HCl'li ortamda okzalik asit ilave edilirse zirkonyumun interferansı önlenir. Söz konusu
reaksiyon bir organik solventte de yürütülebilir. pH=l-2'de benzil alkoldeki TBP, CC14 ile
ekstrakte edilir. Daha sonra hazırlanan reaktifler standart ve numunelere ilave edilerek 665 nm
de spektrofotometrede okunur Bu yolla uranyum, Th, Zr, Fe(III) ve nadir topraklardan ayrılır.
Arsenazo-III metodu 150 ug'a kadar uranyum içeren örnekler için sağlıklı sonuç vermektedir.

SPEKTROFOTOMETRİK DBM METODU

Uranyumun spektrofotometrik tayininde çok geniş kullanım alanı olan DBM
(Dibenzoilmetan) metodu da kullanılmaktadır. Metod genellikle uranyumun tributil fosfat ile
ekstraksiyonundan sonra uygulanır. DBM uranyum ile san renkli bir kompleks yapar.

SONUÇLAR

Yükseltgen olarak ilave edilen standart K,Cr,OT çözeltisinin her ilavesinden sonra
potansiyel değişmesi milivolt olarak kaydedilmek suretiyle grafik çizilmiş ve dönüm noktası
grafikten okunmuştur. Bir potansiyometrik titrasyon eğrisi Şekil-1 de gösterilmiştir. Ayrıca
Uranyum içermeyen Fe2H7Cr207 titrasyon eğrisi, karşılaştırma için grafiğe ilave edilmiştir.

Eğrinin şeklinden ve potansiyel farklarından anlaşıldığı gibi redoks titrasyon, U4+ 'e
ekivalent miktarda açığa çıkan Fe2+ ile K2Cr207 arasındadır [7]

Nitrat asitli ve tributil fosfat-kerozenli ortamlarda çalışması çok önemli olan titrasyon
metodunda, çözelti içinde bulunabilecek Al3+, Co2', Cu2*, Fe'\ Hg2 ', Mn2+, Ni2t ve fluorür
iyonlarının uranyum titrasyonu üzerine interferans etkisi yoktur. Fakat V5+ Sn2*, Mo6+, Ag *,
Bromür ve iyodür iyonlarının interferans etki yaptıkları tesbit edilmiştir.
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Tablo- 1 IAEA Intercomperison SR-40 NÜKLEER YAKIT NUMUNESİ (UO2)
Analiz Sonuçlan

1

2

J

Ortalama

Standart Sapma
(ss)

I. Grup (%U)

86.207

86.254

86.256

86.239

0.028

II. Grup (%U)

85.998

85.818

85.933

85.916

0.091

I. Grup (%U)

85.558

85.526

85.53

85.538

0.017

Tablo-2 Bir Yönlü Varyans Analizi

Ortalama Değer

Toplam Standart Sapma (ss)

Ölçme Hatası

İşlem Hatası

Sonuçların Standart Hatası (SH)

Kalibrasyonun Standart Hatası

Toplam Standart Hata

Ortalama Değerlere ait Güvenilirlik Sının (%95)

Serbestlik Derecesi

-

8

6

2

2

2

2

-

Sonuçlar

85.898

0.308

0.056

0.349

0.203

0.015

0.203

0.874

Notlar: Serbestlik derecesi: N-l
Sonuçlann sayısı: N
Standart hata: SH=ss//N
Güvenilirlik sının: ± t*SS//N t: "Student" faktörü

Tablo-3. Konsantrelerde Uranyum Analizi

Uranyum Konsantresi

Sarı Pasta

Uranil Nitrat

ADU

UO^

%U

61.63

49.64

70.04

86.17
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Tablo- 4. Demirin Uranyum Tayinini Etkileme Değerleri

u(ng)

25

25

25

25

25

25

25

Fe(ug)

0

5

10

15

50

100

150

Okunan U Kons.

(H8)

26

27.4

25.4

26.6

26.3

39.7

43.3

Tablo- 5. Pilot Tesis U Analiz Sonuçları

KOD

XN1-11

XN1-12

XN1-13

XN2-11

XN2-12

XN2-13

XN7-5

XN7-9

XN7-10

XN7-11

XN7-12

XN7-13

U (gU/L)

0.04

0.67

0.62

0.53

0.16

0.73

0.44

1

0.9

1

0.7

0.76

KOD

GNO-3

GNO-3A

GNO-4

GN0-4A

GN1-3

GN1-4

GN2-3

XN5-3

XN5-4

XN6-3

XN6-4

XN6-5

U (gU/L)

0.33

0

0.94

1.95

0

0.58

1

1.75

0.34

1.45

1.40

1.38
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