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REDUKSI U(VX) MENGGUNAKAN REDUKTOR JONES

Sahat Simbolon
PPNY-BATAN, Jl. Babarsari, P.O. Box 1008, Yogyakaria 55010

ABSTRAK

REDUKSl U(VI) MENGGUNAKAN REDUKTOR JONES. Telah dilakukan reduksi oksida uranium
yang dilarutkan dalam asam sulfal dengan imnggunakan reduktor Jones Zn(Hg) Larutan uranium sulfal
hasil reduksi dianalisisjumlah U(IV)-nya dengan mengukur absorbansnyapada panjang gelombang 652
nm dan dibandingkan dengan hasil oksidasi dengan larutan KMnOt. Didapatkan hasil perbandingan
aniara hasil oksidasi dengan larutan KMnOa, dan pengukuran absorbansnya sangat baik. Akan tetapi
hasil pengukuran absorbans U(VI) pada panjang gelombang 429 nm dari hasil oksidasi U(IV) dengan
larutan KMnO* iidak berubah.

ABSTRACT

REDUCTION U(VI) USING JONES REDUKTOR. Reduclion ofdissollved oxide uranium insulfuric
acid use ofredutor Jones Zn(Hg) was carried out. The reduced uranium sulfate solution was analyzed its
U(1V) by measuring its absorbance on 652 nm and compared to oxidation U(IV) soluiion with KMnOi
solution. It wasfound that the comparation was in a good agreement. However, rmasuring ofabsorbance
ofU(VI) sotution on 429 nm result ofoxidation U(IV) wilh KMnOi, solution was not change.

PENDAHULUAN

Logam uranium dan oksida uranium banyak
sekali digunakan sebagai bahan bakar nuklir di

dalam reaktor nuklir. Uranium dioksida hasil
reduksi U3O8 dengan hidrogen, adalah salah satu
bentuk oksida uranium yang sering digunakan
sebagai bahan bakar nuklir. Reaksi reduksi di atas
berlangsung antara fasa gas (gas hidrogen) dengan
fasa padat (U3OS) di dalam tungku pemanas pada
suhu 900 °C. Disamping reaksi reduksi oksida
uranium antara fasa gas dan padat di atas, reaksi
reduksi oksida uranium juga dapat berlangsung
antara fasa cair dengan fasa padat dan fasa cair
dengan fasa cair.

Uranium mempunyai 4 spesies, yaitu U(VI),
U(V), U(IV) dan U(III), dari semua spesies ion
uranium di atas hanya U(VI) yang stabil terhadap
oksigen, sedangkan U(IV) kurang stabil. Akan
tetapi kalau di dalam larutan asam sulfat, fosfat atau
asam perkhlorat cukup stabil baik dalam suhu
kamar atau suhu yang relatif tinggi dalam beberapa
jam. Sementara itu U(V) dan U(III) tidak stabil
sama sekali, begitu terbentuk langsung berubah
menjadi U(VI) atau U(IV) dengan oksigen yang
terdapat di dalam udara baik di dalam larutan asam
sulfat, fosfatatupun perklorat. (T.M. FLORENCE1)

Sifat kimia ion-ion uranium terhadap
oksigen sangat variatif sehingga mengakibatkan

senyawa oksida uranium jarang sekali yang
stokhiometris. Kandungan oksigen di dalam
senyawa oksida uranium sangat bervariasi, secara
umum rumus oksida uranium yang tidak
stokhiometris dapat dituliskan sebagai UO24X dan
UCb-*. Beberapa metoda reduksi U(VI) menjadi
U(IV) di dalam fasa air, misalnya dengan memakai
elektroda tetes Hg. Metoda ini kurang begitu praktis
karena hasil reduksi U(VI) menjadi U(IV) tedapat
di dalam Hg. Metoda yang lain adalah reduksi
U(VI) menjadi U(IV) dengan menggunakan
amalgam di dalam suasana 0,1 M asam fosfat, cara
ini agak berbeda sedikit dengan suasana asam fosfat
yang pekat dengan konsentrasi 0,6 M. Kalau
reduksi dilakukan di dalam suasana asam fosfat
encer, maka reduksinya bertingkat yaitu U(VI)
menjadi U(V) dan akhirnya menjadi U(IV).
Semakin tinggi konsentrasi asam fosfatnya maka
hasil reduksi U(VI) menjadi langsung menjadi
U(IV) tanpa melalui U(V) (Hisasi Kubota 2).
Beberapa logam, sebagai fasa padat, dapat
digunakan untuk mereduksi U(VI) menjadi U(IV)
misalnya d_engan menggunakan logam perak, tetapi
harus dilakukan dalam suhu dan konsentrasi asam
khlorida yang tinggi, yaitu 4 M. Sudah barang tentu
penanganan seperti ini^urang praktis sehingga
tidak terlalu disukai. Logam lajn yang juga dapat
digunakansebagai reduktor, misalnya logam Pb, Cd
dan Na akan tetapi hasil reduksi ketiga logam ini
kurang batk, misalnya reduktor Na hiposulfit akan
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menghasilkan hasil samping H2S, S dan S02 dan
reaksinya cukup kompleks.(James H. Patterson 3)

Metoda reduksi di atas kurang praktis dan
mempunyai banyak kelemahan, metoda yang iebih
praktis untiik mereduksi U(Vl) mejadi U(I V) adalah
dengan menggunakan reduktor Jones, yaitu suatu
reduktor amalgam yang terdiri atas butiran Zn yang
telah dilapisi oleh Hg di dalam asam suifat encer.
Semua hasil reduksi U(VI) dapat diharapkan
menjadi U(IV) sehingga dapat dimanfaatkan untuk
masalah partisi plutonium dan uranium misainya.

Makalah ini akan membicarakan reduksi
U(VI) menjadi U(IV) di dalatn suasana asam sulfat
yang relatif encer dengan menggunakan reduktor
Jones dan oksidasi U(IV) kembali dengan larutan
KMnO„.

TATA KERJA

Bahan

1. Zn serbuk (Merck)

2. U3O8, ADU, UO2 (PPNY)

3. H2SO4(Merck)

4. HgSO4, KMnO4 dan HNO3 (Merck).

Peralatan

1. Peralatan gelas biasa

2. Buretbiasa

3. Spektrofotometer UV-Vis Shimadzu 2100S

METODA

Zink amalgam dibuat dengan mencuci
butiran-butiran Zn dengan asam nitrat encer 0,5 %,
kemudian dibilas dengan aquades. Butiran-butiran
Zn yang sudah dibilas dan diaktivasi dengan asam
sulfat 5 % selama 10 detik. Kemudian dicuci dengan
aquades. Setelah itu dicampurkan dengan HgClj 3,6
% dan ditambahkan 1 tetes asam sulfatpekat selama
10 menit. Zn-amalgam yang terbentuk kemudian
dicuci beberapa kali dengan asam sulfat encer I %.
Zn-amalgam yang didapatkan ditempatkan di
dalam suatu buret yang telah diisi dengan wol kaca,
agar butiran^Zn-amalgam tidak menutupi lubang
buret dan cairan dapat keluar dari buret.

Semua cuplikan U3O8, UO2 dan ADU yang
sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu sekitar 400
°C selama satu jam supaya berubah menjadi UO3,
dilarutkan di dalam asam sulfat encer. Larutan
uranium sulfat dilewatkan ke dalam buret yang

telah berisi Zn-amalgam, maka larutan yang
mula-mula berwarna kuning berubah menjadi
berwarnahijau. Perubahan ini menunjukkan bahwa
sudah terjadi reduksi U(VI) menjadi U(I V). Jumlah
U{IV)dan U(VI)dapatdianalisisdengan mengukur
absorbans masing-masing pada panjang gelombang
652 nm dan 429 nm memakai spektrofotometri
UV-Vis. Hasil oksidasi U(IV) dengan iaruian
KMnO<i kemudian dianalisis jumlah U{IV) yang
sudah teroksidasi dengan cara yang sama dan
dicoba kembali untuk melihat U(VJQ melalui
panjang gelombang 429 nm.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semua bentuk oksida uranium secara praktis
dapat dikatakan tidak larut di dalam asam sulfat
encer pada suhu kamar. Senyawa uranium dioksida
(UO2) kelarutannya di dalam asam sulfat panas
lebih sedikit dibandingkan dengan kelarutan UO3
ataupun U3OS. Untuk mengatasi kelarutan oksida
uranium yang cukup sedikit tersebut, maka untuk
melarutkan oksida uraniutn dapat dilakukan dengan
menambahkan HNO3 atau mula-mula oksida
uranium dilarutkan ke dalam HNO3, kemudian
asam nitratnya diganti dengan asam sulfat dengan
cara pemanasan sampai semua gas berwarna coklat
keluar dari larutan. Metoda pelarutan dengan
menambahkan sama nitrat baik sebelum atau pun
sesudah penambahan asam sulfat seperti di atas
tidak memungkinkan spesies ion uranium U(III),
U(IV) dan U(V) terdapat di dalam larutan. Semua
ion uranium di atas berubah menjadi spesies U(VI).
Asam sulfat tidak dapat melakukan oksidasi U(IV)
menjadi U(VI) atau pun mereduksi U(VI) menjadi
U(IV). Perabahan spesies U(VI) menjadi U(IV) di
dalam suasana asam nitrat tidak mungkin dilakukan
karena anion nitrat sangat reaktif sekali terhadap
U(IV). Oleh karena itu kalau terjadi reduksi U(VI)
menjadi U(IV) dalam suasana asam nitrat, maka
asam nitrat akan langsung mengoksidasi U(IV)
menjadi U(VI). Reaksi oksidasi ion uranium
dengan nitrat dapat dituliskan sebagai berikut ini
U4+ + NO3- + H2O—*UO2++ + HNO2 + H+.

Reaksi oksidasi ini berjalan dengan cepat
meskipun di dalam larutan terdapat anion sulfat
banyalesekali.

Dengan metoda spektrofotometri larutan
UO2SO4 atau UO2NO3 keduanya berwama kuning,
hanya terdiri dari satu spesies U(VI) saja yang
puncak absorbansnya dapat dilihat' pada panjang
gelombang 429 nm seperti pada gambar 1 berikut
ini.
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Gambar 1. Absorbans dari larutan UO2SO4
atau UO2NO7,

Reaksi reduksl U(VI) menjadi U(IV) dengan
mengguaakan reduktor Zn(Hg) dapat dibagi
menjadi dua jenis, yaitu reaksi reduksi bertingkat
atau tidak langsung dan langsung. Sementara itu
reaksi reduksi U(VI)—-U(IV) yang bertingkat atau
tidak langsung ada 2 jenis, yaitu : melalui reduksi
U(VI)-—U(V)—~ U(IV) dan reduksi U(VI^
U(II1) — U(IV). Reaksi reduksi yang
menghasilkan U(III) dengan oksigen dari udara
akan merubah U(III) menjadi U(IV), reaksinya
dapat dituliskan sebagai berikut ini.

3 UO2SO4 + 4 H2SO4 + 3 Zn(Hg)—•U2(SO4)3 +
3 ZnSO4 + 4 H2O
hasil reaksinya menghasilkan U(III) yang tidak
stabil terhadap oksigen dari udara, reaksi antara
U(III) dengan oksigen dari udara dapat dituliskan
sebagai berikut ini,

2 U2(SO4)3 + 2H2SO4 + O2 —«• 4 U(SO4)2 + H2O
Disamping reaksi reduksi U(VI) menjadi U(IV)
yang melalui U(III) tetapi ada juga melalui reduksi
bertingkat dari U(VI) melalui U(V) kemudian
menjadi U(IV). Reaksi ioniknya dapat dituliskan
sebagai berikut ini:

e° OUO2(+) + 4 H+

Zn(Hg) —- Zn(++)+Hg + 2e°

Logam Zn yang sudah datam bentuk amalgam
mudah sekali melepaskan elektronnya dan UO2

 (++)

mudah menangkap elektron sehingga
menghasilkan U(VI sebagai spesies perantara, dan
akhirnya mengikuti reaksi UO2 (+)+4 H*+ew —*"

U(++++) + 2H2O, reaksi ini sangat cepat sekali. Hasil •
reaksi antara U(VI) dengan reduktor Jones
menghasilkan hasil antara U(III) dan U(V)
kemudian dengan adanya oksigen dari udara dan
elektron yang cukup banyak dilepaskan oleh Zn,
maka hasil akhimya adalah U(IV) yang relatif stabil
di dalam suasana asam sulfat. Reaksi reduksi U(VI)
menjadi U(IV) dalam suasana sulfat dengan

reduktor Jones Zn(Hg) disebut sebagai reaksi
reduksi secara langsung, reaksinya sebagai berikut
ini,

UO2SO4 +2H2SO4 + Zn(Hg) » U(SO4)2 +

ZnSO4 + 2H2O.
Reaksi ini paling dominan dari antara semua reaksi
reduksi yang dituliskan di atas, sehingga
seandainya U(III) dan U(V) dapat distabilkan maka
jumlah U(IV) yang paling banyak.

Dengan metoda spektrofotometri hasi!
reduksi U(VI) berubah menjadi U(IV) dapat dilihat
pada absorbansnya seperti pada gambar 2 berikut
ini. Pada gambar 2 berikut ini tidak hanya 1 puncak
absorbans saja yang dapat diiihat, akan tetapi ada 4
puncak absorbans. Puncak yang*pa!ing dominan
adalah pada panjang gelombang 652 nm, yaitu
puncak absorbans U(IV).

. ASu t tm
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Gambar 2. Absorbans reduksl U(VI)— U(iV)
dengan redukior Jones

Meskipun semua U(VI) sudah tereduksi
menjadi U(IV) akan tetapi pada panjang gelombang
429 nm masih terdapat sebuah puncak absorbans.
Puncak absorbans pada panjang gelombang 429 nm
selalu muncul walaupun reduktor Jon'es yang
digunakan masih dalam keadaan baru diaktivasi.
Demikian pula halnya kalau pemakaian reduktor
Jones yang sudah berkali-kali untuk mereduksi
UO2 '"'•dengan harapan bahwa kemampuan untuk
mereduksinya U(VI) menjadi U(IV) semakin
menurun maka puncak serapannya pada panjang
gelombang 429 nm akan semakin tinggi puncaknya.
Akan tetapi puncak serapan pada panjang
gelombang 429 nm selalu muncul dengan tinggi
yang selalu sama. Sehingga dapat dipastikan bahwa
puncak serapan tersebut bukanlah U(VI) sisa yang
tidak tereduksi.

Konsentrasi asam sulfat dari lingkungan
UO2SO4 tidak terlalu khusus , kisaran
konsentrasinya cukup lebar, kalau konsentrast
asam sulfatnya sangat encer, maka reaksi reduksi
U(VI) menjadi U(IV) kurang baik hasilnya. Secara
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visual reaksi reduksi U(VI) menjadi U(IV) dapjt
dilihat dengan melihat perubahan wama larutannya
yang mula-mula kuning menjadi hijau. Sementara
itu kalau larutan yang sudah tereduksi menjadi
iarutan U(IV) dioksidasi kembali terutama dengan
nitrat akan berubah menjadi kuning. Oleh karena
reaksi antara larutan U(IV) dengan anion nitrat
sedemikian reaktifnya, maka analisis kandungan
U(tV) yang terdapat di dalam larutan yang sudah
tereduksi sangat susah diiakukan. Sehingga
dibutuhkan oksidator yang relatif lemah agar
didapatkan reaksi antara larutan U(IV) dengan
sesuatu oksidator teramati. Beberapa oksidator
yang dapat bereaksi relatif lambat dengan U(IV)
sehingga dapat diamati perubahannya atau proses
oskidasi U(IV) antara iain adalah KMnO4 dan
K2Cr2O7. Reaksi antara U(IV) dengan KMnO4

cukup lambat dan titik akhir reaksinya dapat dilihat
dengan jelas perubahan warna KMnO^ yang
mula-mula coklat yang relatif lambat akan hilang
karena tereduksi o!eh U(IV), sehingga oksidator ini
yang dipilih dibandingkan dengan oksidator
K2Cr207. Reaksi kimia antara larutan U(IV)
dengan KMnC>4 dapat dituliskan sebagai berikut ini

5U(SO4)2 + 2 KMnO. + 2H2O 5UO2SO4 +
KHSO4 + 2MnSO4 + H2SO4
Larutan U(IV) setelah bereaksi dengan larutan
KMnCU, maka U(VI) akan terbentuk kembali,
seperti tertulis pada persamaan reaksi di atas. Oleh
karena itu dengan metoda spektrofotometri larutan
UO2SC>4 hasil oksidasi larutan U(IV) dengan larutan
KMnO-t seyogianya akan mengasilkan sebuah
puncak absorbans pada panjang gelombang 429
nm, maka pSfhitungan jurnlah U(VI) yang
terbentuk yang berasal dari hasil oksidasi U(IV)
dengan larutan KMnO4 dapat diketahui dengan
mengukur absorbans tersebut. Perubahan
kandungan U(IV) yang terdapat di dalam larutan
akan terlihat dengan jelas pada absorbansnya pada
panjang gelombang 652 nm. Dengan kata lain
perubahan absorbans U(IV) pada panjang
gelombang 652 nm akan berbanding terbalik
dengan perubahan absorbans U(VI) pada panjang
gelombang 429 nm. Akan tetapi meskipun U(IV)
sudah teroksidasi seluruhnya dengan larutan
KMNO4 menjadi U(VI) namun absorabns U(VI)
pada panjang absorbans 429 nm tidak mengalami
perubahan sama sekali sepjrti t;erlihat pada salah
satu hasii percobaan pada gambar 3.

Perubahan konsentrasi larutan U(IV) hasil
oksidasi dengan larutan KMnO4 dibandingkan
dengan peagukuran absorbans U(IV)-nya sangat
jelas dari pembahan niiai absorbans U(IV). Untuk
menghitung perubahan konsentrasi U<IV) yang

. Ablorblis
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Gambar 3. Perubahan absorbans U(IV) basil
oksldasi larutan U(IV) dertgan
KMnOj

telah bereaksi dengan KMnO4 harus dihitung
terlebih dahulu koefisien keserapan molar U(IV).
Koefisien keserapan molar iarutan U(IV) di dapat
dari rumus s = A/C, A = absorbans dan C =
konsentrasi U(IV). Dari hasil percobaan reduksi 1
g UO3 setelah dilarutkan ke dalam 50 mL H2SO4
5 % didapatkan nilai keserapan molar e =
2,873/0,07 M = 41 IvT1 cm'1. Nilai ini kemudian
digunakan untuk menghitung konsentrasi U(IV)
yang masih sisa di dalam larutan yang belum
tereduksi. Perubahan konsentrasi U(IV) dari
absorbansnya setelah mengalami oksidasi
menunjukkan bahwa konsentrasi U(IV) di dalam
larutan mengalami perubahan. Sementara itu nilai
absorbans U(VI) hampir tidak mengaiami
perubahan absorbans sama sekali seperti terlihat
pada tabel 1 di bawah ini. Meskipun semua ion
U(IV) di dalam larutan telah berubah menjadi
U(VI) karena oksidasi dengan KMnO4 akan tetapi
absorbans U(VI) hampir tidak mengalami
perubahan yang nyata seperti terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perubahan absorbans 0,07 M; 2,5 mL
U(IV) hasil oksidasi dengan KM11O4
dan pengukuran konsentrasi U(VI)

Vol.
KMnO4

0,07 M

• (mL)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Abs U(IV)

2,873

1,985

1,46!

0,907

0,394

0,052

Abs (UVI)

0,696

0,575

0,569

0,563

0,507

0,618

Kons
(UIV)

0,070 M

0,054 M

0,045 M

0,027 M

0,0)4 M

0,001 M

Kons.
U(IV)

Seharusnya

0,070 M

0,056 M

0,042 M

0,028 M

0,014 M

0,000 M

Sahat Simbolon ISSN 0216-3128



Prositling Pertemuan dan Presentasi llmiah
PPNY-BATAN Yogyakarta 25-27 April 1995 Buku II 237

Hasil perhitungan agtara reaksi U(IV)
dengan larutan KMnO4 dan dibandingan dengan
hasil pengukuran absorbans U(IV-nya terlihat
cukup baik, perbedaannya tidak lebih dari 0,1 %.
Sehingga pengukuran konsentrasi U(IV) dapat
dilakukan dengan salah satu metoda dari kedua
metoda di atas. Di Iain pihak konsentrasi U(VI)
hasil oksidasi (IV) dengan lanitan KMnO4 yarig
seharusnya bertambah nilai absorbansnya sesuai
dengan pertambahan larutan KMnO4 atau sesuai
dengan pengurangan konsentrasi U(IV) tidak
mengalami perubahan dalam absorbansinya.
Senyawa UO2SO4 hasil oksidasi larutan U(IV)
dengan KMnO4 yang terdapat di dalam larutan
keserapan molamya sangat kecil sehingga tidak
menghasilkan suatu puncak absorbans yang
mencolok. Oleh karena itu pengukuran konsentrasi
U(VI) tidak dapat dilakukan dengan mengukur
perubahan absorbansi U(VI)-nya, melainkan harus
melalui pengurangan konsentrasi U(IV).

KESIMPULAN

1. Hasil reduksi U(VI) dengan reduktor Jones
menghasilkan U(IV) dan dengan beberapa
absorbans spektrum latar yang cukup tinggi.

2. Hasil oksidasi kembali U(IV)- dengan
larutan KMnO4 menghasilkan U(VI) dengan
nilai keserapan molar yang sarrgat kecii
dibandingkan dengan keserapan molar
UO2SO4 larutan awal.

3. Salah satu spektrum latar hasil reduksi
U(VI) menjadi U(IV) adalah spektrum
absorbans U(VI) sehingga dengan
penambahan niiai absorbans U(VI) yang
cukup kecil tidak ada terjadi pertambahan
yang mencolok.

4. Untuk menghitung U(VI) yang terjadi dari
hasilU(IV)oksidasi dengan larutan KMnO4

harus menggunakan metoda kimia klasik
yaitu perhitungan sistem redoks.
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TANYA JAWAB

Siti fVardlyati

Pengompleks apa yang digunakan dalam
analisa U hasil reduksi ?

S. Simbolon

Metoda ini tidak menggunakan
pengompleks tertentu, tetapi U(VI) dan U(VII) di
dalam media sulfat mempunyai panjang gelombang
serapan tertentu.

DjarotSW

1. Apakah tujuan sebenarnya penelitian
Saudara ?

2. Dapatkah Saudara menunujukkan /
menjelaskan kecepatan.kinetika reduksi
dari penelitian ini ?

S. Simbolon

1. Tujuan penelitian ini untuk mencari
seberapa banyak anion nitrat yang mampu
berada di dalam U(IV) hasil reduksi U(VI)
dengan menggunakan reduktor Jones,

2. Reaksi reduksi ini tingkat nol, karena tidak
tergantung pada konsentrasi U(VI) ataupun
jumlah reduktor Jones.
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Muzakky

1. Berapa % efisiensi reduksi U(VI) menjadi
U(IV) apakah semua U(VI) menjadi U(IV).

2. Apakah hasil reduksi U(IV) tidak diiukti
hasilsctmping U(V) aiau U(HI) ?

S. Simbolon

1. Secara oksidimetri semua U(VI) akan
berubah menjadi U(IV), tetapi secara
spektrofotometri hasil oksidasi kembali
dengan K1MNO4, tidak terjadi reaksi
oksidasi kembali, meskipun kandungan
U(IV) nya berkurang.

2. Secara teori U(V) dan U(III) memang
terbentuk, tetapi karena tidak stabil akan
berubah menjadi U(VI).

Sahat Stmbolon ISSN 0216-3128


