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ABSTRAK

STUDI BANDING PENENTUAN KADAR H2O DALAM SERBUK UO2 MENGGUNAKAN METODA
MEA (MOtSTURE EVOLUTION ANALYSIS) DAN KFT (KARL FISCHER TITRATION). Untuk
mendapatkan suatu metoda analisis penentuan kadar H2O dalam serbuk UO2 sebagai bahan
bakar nuklir reaktor daya yang sederhana, ekonomis dan mempunyai ketelitian serta ketepatan
tinggi, maka perlu dilakukan suatu studi perbandingan hasil analisis penentuan kadar H2O dengan
menggunakan metoda MEA dan KFT. Metoda MEA didasarkan pada proses elektrolisa
menggunakan sel elektrolit yang terdiri dari dua helicaily wound elektroda platina dengan beda
potensial 67 volt dan diantara elektroda terkandung P2O5 yang higroskopis yang berfungsi
sebagai penyerap uap air. Kadar H2O ditentukan berdasarkan besarnya muatan listrik yang
diperlukan untuk mengelektrolisis 0,1 ngr uap air yang terserap secara konstan. Metoda KFT
didasarkan pada titrasi volumetri yang menggunakan one component reagent Hydranal conjposite
5 yang mengandung reaktan-reaktan iodin, sulfur dioksida dan imidazol sebagaj/trase yang
dilarutkan dalam media kerja yang sesuai (alkohol). Hasil uji -t dari kedua m€toda analisis
menunjukkan tidak ada perbedaan hasil analisis yang nyata. Diperoleh kadar H2O dalam serbuk
UO2 dengan metoda MEA sebesar 0,956 ± 0,0095% dan dengan metoda KFT sebesar 0,953 +
0,023%.

ABSTRACT

COMPARASION STUDY OF H2O DETERMINATION 1N UO2 POWDER BY USING MEA
(MOISTURE EVOLUTION ANALYSIS) AND KFT (KARL FISCHER TITRATION) METHODS. To
find out an analytical method fo detenvine H2O content in UO2 powder as fuel elements ofpower
reactors which is simple.economical, precise and accurate, it is necessary to do comparison study
of H2O content determination using MEA method which is based on electroiysis process with two
helically wound electrodes which contains P2O5 that has function to absorb water steam. The
platinum etectmdes have a 67 Volt potential on them. The quantity of charge required to
etectrolyze 0.1 figrofH^O is a constant which is the basic ofthe electronic measurement. In KFT
method is based on volumetric titration using the one component reagent hydranat composite
contain all reactants i.e. iodine, sulfur dioxide and imidazole as the base, dissolved in a suitable
alcohol. The t- (student) test show that there is no different result significantly between those
method. The H20 content obtained is 0.956 ± 0.0095%, for MEA method and 0.953 ± 0.023% for
KFTmethod.

PENDAHULUAN

Uranium oksida (UO2) serbuk adalah
salah satu bahan bakar nuklir yang
digunakan untuk reaktor daya, oleh karena
itu bahan bakar tersebut harus memenuhi
spesifkasi yang telah ditentukan sebagai
bahan bakar reaktor daya. Spesifikasi ini
diantaranya adalah kennurnian dan
stokiometri dari serbuk uranium oksida.
Kedua spesifikasi tersebut sangat
menentukan unjuk kerja bahan bakar di
dalam reaktor. Kemurnian bahan bakar
diantaranya ditentukan oleh batasan harga
kandungan kadar H2O yang telah ditetapkan
oleh fabrikasi sebagai standar kualitas. Untuk
itu perlu dilakukan uji kualitas bahan bakar.
Ada beberapa metoda pengukuran
kandungan H2O dalam serbuk UO2 yaitu
dengan metoda MEA {Moisture Evolution

Analysis), KFT (Karl Fischer Titration) dan
metoda gravimetri.

Metoda-metoda pengukuran H2O
dalam serbuk UO2 masing-masing
mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk
itu perlu dilakukan pemilihan metoda yang
paling tepat untuk kualitas produksi elemen
bakar nuklir, maka dilakukan studi
perbandingan hasil analisis penentuan kadar
H2O dalam serbuk UO2. Pemilihan kedua
metoda tersebut didasarkan atas beberapa
hal diantaranya: sederhana, ekonomis,
mempunyai ketelitian dan ketepatan analisis
yang cukup baik.

Dalam penelitian ini dihipotesakan
bahwa kedua metoda analisis MEA dan KFT
memberikan hasil analisis yang sama,
dengan melakukan uji statistik-t, kemudian
hasil kedua metoda dibandingkan.
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TEORI

Penentuan kadar H2O dalam suatu
zat dapat dilakukan dengan berbagai metoda
diantaranya metoda gravimetri, metoda MEA
dan metoda KFT. Untuk metoda gravimetri
dan MEA ketelitiannya cukup baik tetapi
memerlukan jumlah cuplikan cukup besar
dan waktu analisis lama serta zat yang
dianalisis berbentuk padat. Untuk metoda
KFT mempunyai ketelitian yang cukup baik,
cepat dan dapat untuk menganalisis zat baik
bentuk cair maupun bentuk padat. Ketelitian
metoda KFT iebih tinggi jika digunakan untuk
menganalisis zat cair dibandingkan dengan
zat padaf Dengan dilakukannya
perbandingan metoda dapat menetapkan
suatu kriteria analisis penentuan kadar air
baik menggunakan zat padat maupun cair.

METODA MOISTURE
ANALYSIS (MEA)

EVOLUTION

MEA merupakan metoda untuk
penentuan kadar H2O dalam serbuk UO2
secara kuantitatif dengan sistem pengukuran
tidak langsung. Cara penentuan kandungan
H2O didasarkan pada besar muatan listrik
yang diperlukan untuk mengelektrolisis uap
air yang terserap. Sel elektrolit yang
merupakan tempat berlangsungnya proses
elektrolisis pada alat ini, di dalamnya terdapat
elektroda platina yang berbentuk helik yang
memiliki beda potensial 67 volt. Diantara
kedua elektroda terkandung P2O5 yang
higroskopis yang berfungsi sebagai penyerap
uap air pada kondisi kering dan berfungsi
sebagai konduktor pada kondisi basah,
karena telah berubah menjadi asam fosphat,
sehingga terjadi proses elektrolisis asam
yang terbentuk. Secara singkat dapat
dirangkum dalam reaksi sebagai berikut:

P2O5 + 3H2O • 2H3PO«

2H3PO4 —

6H* + 6e" "

2PCV3 + 6 OH" •

6H' + 6OH' + 2PCV3

• 6 H * + 2PO«'3

3H 2

3O2 + 3H2O +12e"

- 3O2 + 3H2O + P2O5

Besarnya muatan listrik yang dipakai untuk
mengelektrolisis 0,1 Hgr uap air pembentuk
asam adalah konstan yang merupakan dasar
pengukuran elektronik.

METODA KARL FISCHER TITRATION
(KFT)

Metoda KFT pada mulanya
menggunakan piridin sebagai larutan titrasi
untuk menganalisis kadar H2O dalam suatu
zat. Dengan adanya perkembangan dan
dampak negatif dari pyridin maka dilakukan
pengembangan metoda KFT oleh Euqen
Scohlz pada tahun 1979 mengganti fungsi
piridin dengan Imidazol. Metoda baru ini
dikenal dengan nama Karl Fisher tanpa
piridin. Pereaksi/zat baru produknya
dipatenkan dengan nama Hidranal yang
mempunyai kemampuan untuk menganalisis
kadar H2O dalam bentuk cairan maupun
padatan .

Ada 3 dasar cara KFT dengan
hidranal:

1. Titrasi volumetri menggunakan satu
komponen pereaksi yaitu
menggunakan komposit Hidranal.

2. Titrasi volumetri menggunakan dua
komponen pereaksi yaitu
menggunakan Hidranal solvent dan
larutan titrasi Hidranal.

3. Penentuan H2O secara kolometri
menggunakan dua macam larutan
yaitu larutan yang bersifat anoda dan
katoda.

Titrasi volumetri dapat dapat
digunakan untuk menentukan 1-100 mg H2O
dalam cuplikan yang dianalisis, sedangkan
kolometri dapat menentukan 10Mg-10mg
kadar H2O dalam -cuplikan yang dianalisis.

Titrasi volumetri dengan satu komponen
pereaksi dapat menggunakan 4 macam
komposit sebagai berikut:

- Komposit hidranal 1: Larutan titrasi
Hidranal setara dengan 0,7-1 mg
hteO/ml dan dapat digunakan untuk
menganalisis sampai 0,7 mg H2O
dalam cuplikan yang dianalisis.

- Komposit hidranal 2: Larutan tirasi
titran hidranal setara dengan 2 mg
H2O/ml dan dapat digunakan untuk
menganalisis sampai 2 mg H2O dalam
cuplikan yang dianalisis.

- Komposit hidranal 5: Larutan titrasi
titran hidranal setara dengan 5 mg
H2O/1T1I dan dapat digunakan untuk
menganalisis sampai 5 mg H2O dalam
cuplikan yang dianalisis.

- Komposit hidranal 5 k: sama dengan
komposit 5 selain itu dapat digunakan
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untuk analisis H2O dalam aldehid dan
keton.

Dalam penelitian ini dilakukan titrasi
volumetri menggunakan one component
reagent Hidranal Composite yang relatif
sederhana dalam penggunaannya. Bila
digunakan Reagent Hydranal Composite 5
yang berarti 5mg H20/ml dan mengandung
antara lain iodine, sulfur dioksida dan
imidazole yang terlarut dalam alkohol atau
diethylene glycol mono methyl ether sebagai
media kerja.

Reaksi yang terjadi pada proses volumetri ini
adalah :

CH3OH + so2 + RN • ( RNH ] SO3 CH3

H2O + I 2 + (RNHJ SO3 CH3 *• 2RN "

(RN = Base)

(RNHI SO< C H J + 2[RNHJ I

Sulfur Dioksida bereaksi dengan
alkohol (methanol) membentuk ester yang
mana akan dinetralisasi sebagai base.
Reaksi anion dari asam sulfur metil sebagai
komponen reaktif dan akan dinyatakah
sebagai reaksi KF {Karl Fischer). Titrasi pada
oksida air dari anion sulfit metil menjadi sulfat
metil oleh iodine, reaksi tersebut akan
rnengikat air.

Base yang baik sangat diperlukan
untuk netralisasi sempurna pada saat reaksi
menghasilkan asam. Jika base terlalu rendah
akan menyebabkan sluggish pada observasi
titrasi dan jika base terlalu tingi (kuat) larutan
menjadi sangat alkalin dan akan
menyebabkan end point tidak tercapai. Titrasi
berlangsung pada pH 5-7 sangat baik dimana
penggunaan imidazole sangat optimal.

TATA KERJA

I. Metoda eksperimen untuk analisis
dengan MEA

Dalam analisis menggunakan gas
Nitorgen kering yang berfungsi sebagai
carrier pembawa moisture dari dryer masuk
ke oven untuk kemudian di transfer ke
elektrolitik cell. Untuk standardisasi meng-
gunakan sodium tartrat (Na2C4Oe.2H2O) dan
sodium tungstrat dehidrat (Na2WO4.2H2O)
dengan variasi berat 10-15 mgr serta
cuplikan yang akan dianalisis kadar H2O
berupa UO2 serbuk pada variasi berat 100-
150 mgr.

Peralatan yang digunakan adalah
alat mouisture evolution analyzer model 903
yang dilengkapi dengan analytical balance,
sampel boat, tweezers dan hair dryer.

Cara kerja:

1. Kalibrasi:

a. Cacah Blanko.
Alat dipanaskan ± 30 menit dengan
mengalirkan gas Nitrogen pada kecepatan
alir ± 70 cc/mn, boat yang akan dicacah
bianko dimasukkan ke dalam
pemanas/oven lalu ditutup rapat. Interval
cacah diatur pada 8 cacah/mn dan kontrol
temperatur diatur pada 150 C dan waktu
kalibrasi diatur selama 20 menit, sehingga
indikator PROCEED akan menyala.
Tunggu hingga waktu analisis dicapai
ditandai dengan indikator COMPLETE
menyala. Kemudian dicatat hasil cacah
mositure (Hg).

b. Cacah Sampel standar
Dilakukan penimbangan ± 10 mg Na2C4<D6
dan Na2 W(X 2H2O masing-masing
ditempatkan dalam 4 boat yang telah
dicacah blanko dan diberi nomor 1, 2, 3,
dan 4. Masukkan boat yang berisi sampel
kedalam oven dan ditutup rapat Dengan
mengatur kecepatan aliran Nitrogen pada
70 cc/mn, interval cacah pada 8
cacah/mn, kontro! temperatur pada 150°C
dan kontrol waktu pada 20 menit sampai
menunggu indikator PROCEED menyala.
Setelah waktu analisis tercapai dengan
ditandai indikator COMPLETE menyala
maka diperoleh hasil cacah moisture
dalam Mgr.

2. Analisis Percobaan:

Uranium dioksida (UO2) sebagai
cuplikan yang akan dianalisis ditimbang
±100-150 mgr, tempatkan dalam wadah
cuplikan lalu dimasukkan dalam oven
dengan menggunakan tang penjetip dan
dengan cepat oyen ditutup. Kontrol suhu
diatur pada 150°C, interval cacah pada 8
cacah/mn dan kontrol waktu pada 20 menit.
Tunggu hingga waktu analisis tercapai
ditandai dengan indikator lampu COMPLETE
menyala kemudian dicatat hasil pembacaan
cacah moisture dalam

3. Penentuan kandungan H2O dengan
menggunakan rumus:

K (cacah cuplikan - cacah blanko)
% Uap air = (1)

berat cuplikan
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F x Beratstandar x 100
K = .(2)

(cacah standar - cacah blanko)

K = faktor kalibrasi
F = Fraksi bahan standar

II. Metoda eksperimen untuk analisis
dengan metoda KFT:

Pada penentuan kadar H2O dengan
metoda KFT menggunakan standardisasi air
murni dengan variasi berat 5- 20 mgr dan
Sodium Tartrat (Na2C4Oe.2H2O) dengan
variasi berat 39-107 mgr. Sebagai mediaum
analisis digunakan Metanol absolut dan
dititrasi secara potensiometrik dengan larutan
Komposit hidranal 5. Sebagai cuplikan
digunakan serbuk UO2 Comeco dengan
variasi berat 400 -650 mgr

Peralatan yang digunakan pada
metoda KFT berupa perlengkapan alat
Titrator Potentiometry dan peralatan glass,
pipet dan neraca analitik.

Pengukuran dilakukan dengan
adanya perubahan potensial elektroda Pt
yang dicelupkan kedalam larutan analisis
pada saat pereaksi ditambahkan, dan titik
akhir dicapai bila beda potensial sebesar 250
mV.

CARA ANALISIS :
1. Menentukan kesetaraan air dengan

Komposit hidranal 5 (WE) menggunakan
rumus 3 :
Pipet 20 ml metanol kemudian
dimasukkan kedalam beker titrasi sampai
elektrodanya tercelup, lalu metanol
dititrasi dengan Komposit hidranal 5
sampai bebas air. Ditambahkan 10 -20
mg H2O untuk mencari kesetaraan H2O
dengan Komposit hidranal dan titrasi
dengan Komposit hidranal 5 sampai titik
akhir (250 mV) dan dicatat hasilnya dalam
mg/ml.

2. Menentukan kadar H2O dengan rumus 4 :
Dengan memasukkan harga WE yang
diperoleh dalam rumus 3 lalu masukkan
larutan standar untuk kalibrasi atau
sampel yang akan dianalisis kedalam
metanol yang telah dibebaskan airnya.
Titrasi dengan Komposit hidranal 5
sampai titik akhir kemudian hasil yang
diperoleh dicatat dalam %.

Perhitungan :

WE = COO/EP1 ; 3 ; mg/ml

WE = Water Equivalent

COO = Berat H2O, mg

(3)

EP1 = Volume Hydranat Composite, m l .

% H2O = EP1*CO1*CO27COO; 3 ; % (4)

EP1 = Volume Hydranal Cornposite

CO1 = WE

CO2 = 100%

COO= Beratsampel

3 = Jumlah angka desimal

BAHASAN

Pada metoda MEA menggunakan
sel elektrolit sebagai proses ektrolisa dimana
kadar air ditentukan dari besarnya muatan
listrik yang dipakai untuk mengelektrolisa 0,1
^gr uap air secara konstan. Parameter
operasi yang digunakan sangat menentukan
ketelitian dan ketepatan hasil analisis adalah
Berat sampel (W) 100-130 mgr, Laju alir (V)
70 cc/min, Temperatur (T) 150°C dan Waktu
analisis (t) 20 min.

Pada data standardisasi MEA
dengan Sodium tartrat dan Sodium Tungstat
Dihydrat seperti yang terlihat pada tabel 1
dan 2 terbaca bahwa makin berat sampel
yang dianalisis ketepatannya makin baik . Hal
ini dapat dilihat dari faktor koreksinya yang
makin mendekati 1 dan berarti pula data
makin mendekati sasarannya. Juga dengan
makin berat sampel yang dianalisis relatif
standar deviasinya makin kecil dengan
ketelitian yang makin baik. Hal ini berarti
makin berat air yang dianalisis, maka
kesalahan analisis semakin berkurang.

Tabel 6 Hasil perhitungan analisis
kadar H2O dengan metoda MEA diperoleh
Deviasi Standar (SD) rata-rata 0,0095 dan
Deviasi Standar Relatif (RSD) rata-rata 1,024
% Besamya nilai SD dan RSD ini dipengaruhi
oleh nilai-nilai yang ditetapkan pada
parameter operasi dan juga faktor K
(Kalibrasi) yang dipersyaratkan mendekati
0,1. Untuk penetapan kandungan H2O pada
cuplikan berhubungan erat dengan pemilihan
jumlah atau berat cuplikan dan laju alir gas
Nitrogen, sebagai perbandingan jika
kandungan H2O tinggi (lebih besar 10 %)
pada 15 mgr cuplikan dipersyaratkan laju alir
gas rendah dan jika menggunakan laju alir
tinggi dengan kandungan H2O tinggi akan
menyebabkan kejenuhan pada sel sehingga
H2O tidak terdeteksi. Juga untuk untuk laju
alir rendah akan menghasilkan waktu analisis
yang lama.

Temperatur akan mempengaruhi laju
penguapan (volatilitas) H2O sehingga harus
disesuaikan, dimana sampel dengan

89



Prosiding Presenfas/ limiah Daur Bahan Bakar Nuklir V
P2TBDU & P2BGN-BATAN Jakarta, 22Februari2000

ISSN 1410-1998

temperatur cukup tinggi untuk menguapkan
H2O, tetapi tidak/belum mencapai penguapan
material organik lainnya yang dapat masuk
atau tersimpan dalam sel elektroda sehingga
menurunkan efisiensi sel. Penurunan
efisiensi sel elektroda ini (lebih rendah dari
85 %) diindikasikan oleh faktor kalibrasi (K)
lebih besar dari 0,1 juga akan mempengaruhi
besarnya deviasi.

Tabel 4 dan 5 data standardisasi
KFT dengan air murni dan Sodium Tartrat
terbaca bahwa makin berat sampel yang
dianalisis ketepatannya makin baik, ini dapat
terlihat dari faktor koreksinya yang makin
mendekati 1, dan berarti pula data makin
dekat dengan sasarannya. Juga dengan
makin berat sampel yang dianalisis RSD
semakin kecil dengan ketelitian yang makin
baik. Hal ini berarti makin berat air yang
dianalisis, maka kesalahan analisis semakin
berkurang.

Metoda Karl Fischer Titration
menggunakan one component reagent
Hydranal Composite 5 yang relatif lebih
sederhana dalam penggunaannya tetapi
kurang ekonomis karena mahalnya harga
reagent tersebut. Dari hasil analisis diperoleh
harga SD rata-rata 0,023 dan RSD rata-rata
2,430 % dimana penentuan nilai deviasi
tersebut sangat dipengaruhi oleh pemilihan
larutan reagent H.C 5 dalam 5 mgr hfeO/ml
dan larutan Metanol sebagai media kerja
yang digunakan untuk menjamin stoikiometri
reaksi KF serta PH 5-7 untuk kecepatan
reaksi dan berat sampel. Juga besarnya
deviasi sangat dipengaruhi sifat cuplikan
yang berbentuk padat sehingga H2O dalatn
cuplikan tidak bereaksi sempurna dengan
titran.

Dari Tabel 8 terlihat bahwa
perolehan kembali (Recovery) hasil analisis,
lama waktu analisis serta jumlah berat
cuplikan menunjukkan metoda MEA dapat
dihandalkan untuk digunakan dalam analisis
penentuan kadar H2O dalam serbuk UO2.

Perbandingan Hasil Ketelitian kedua
Metoda :

Untuk mengetahui adanya
signifikansi hasil analisis dari kedua metoda
tersebut dilakukan uji statistik perbandingan
hasil dua metoda menggunakan uji Student-t.
Untuk frekuensi yang sama terhadap kedua
metoda, yaitu riA = rm = n, maka kriteria uji - t

ulakan menjadi t = X A - X B / * ( S A +di formulakan menjadi
S B/n-1) dengan Derajat kebebasan

V = 2n-2 . Dari hasil perhitungan diperoleh
nilai -t terhitung lebih kecil yaitu 0, 2088
dibandingkan dengan t tabel = 1,943 [5).
untuk a = 0,1 dan 2,447 [5J.Untuk a = 0,005
menggunakan taraf signifikansi dari nilai
terhitung terletak antara nilai dalam tabel
untuk (1 - a ) = 0,90 dan 0,95. Secara statistik
menunjukkan bahwa hasil analisis kedua
metoda tidak signifikan yang berarti hasil
analisis kedua metoda tidak berbeda nyata.

Perbandingan Ketepatan Dua Metoda
Dengan Uji-F:

Untuk menunjukkan kedua metoda
mempunyai reprodusibilitas yang lebih baik
yang berarti memiliki penyebaran yang lebih
kecil dapat menggunakan kriteria Snedecor
dengan Uji-F diformulakan menjadi F =
S A / S B dengan Derajat kebebasan VA = (ru -
1) dan VB = (IIB - 1), sedangkan riA dan riB
adalah frekuensi penetapan kedua metoda.
Nilai kritik F diberikan dalam Tabel 4.13. <5)

untuk (1 - a ) = 0,95 dan (1 - a ) = 0,90. Dari
perhitungan diperoleh nilai F = 5, 861 lebih
kecil dibandingkan dengan nilai F tabel =
9,28 yang berarti nilai penyebaran hanya
berbeda dalam batas-batas kesalahan
random.

Apabila ditinjau secara keseluruhan
hasil analisis yang telah dilakukan dari kedua
metoda tersebut, maka metoda MEA
mempunyai unjuk kerja yang lebih baik bila
dibandingkan dengan metoda KFT.

SIMPULAN

" Dari analisis studi banding penentuan
kadar air dalam serbuk UO2 dengan
metoda Moisture Content Analyzer
diperoleh hasil rata-rata kadar H2O 0,956
- 0,0095 %. Sedangkan untuk metoda
Karl Fischer Titrator diperoleh harga
sebesar 0,953 ± 0,023 %

- Dari hasil Uji - t menunjukkan bahwa
kedua metoda tidak significant yang
berarti hasil analisis kedua metoda tidak
berbeda secara nyata.

- Dalam penelitian ini dapat ditentukan
bahwa metoda Moisture Evolution
Analyzer effisiensi ketepatan hasil dan
recovery yang dihasilkan lebih baik
dibandingkan metoda Karl Fischer titrator.

Untuk analisis kadar H2O dengan
bentuk cuplikan padatan atau serbuk lebih
ekonomis menggunakan metoda MEA
begitupun sebaliknya untuk metoda KFT

90



ISSN 1410-1998 Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan BakarNuklir V
P2TBDU& P2BGN-BATAN Jakarta, 22Febmari2000

dipergunakan untuk analisis cuplikan dalam
bentuk cairan.
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TANYA JAWAB

1. Supardjo
• Dalam spesifikasi

akan digunakan

berapa batasan kadar H2O yang
dipersyaratkan ?
Berapa tingkat kepekaan kedua alat MEA
dan KFT ?

FARIDA

serbuk UO2 yang
untuk fabrikasi,

Kadar H2O dalam serbuk UO2 yang
dipersyaratkan untuk fabrikasi harus
sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan sebesar 0,22% (dari sertifikat
Cameco a Canadian Mining & Energy
Corporation) dan untuk proses sintering
dalam fabrikasi juga harus sesuai
dengan spesifikasi fabrikasi sebesar 2 -
10ppm .
Dari hasil analisis diketahui tingkat
ketelitian dan ketepatan kedua metoda
alat yaitu untuk alat MEA diperoleh
Deviasi Standar (SD) rata-rata 0,0095
dan Deviasi Standar Relatif (RSD) rata-
rata 1,024%, untuk alat KFT SD rata-rata
0,023 dan RSD rata-rata 2,430%.

DATA HASIL ANALISIS :

I. KALIBRASI ALAT :

Metoda MEA:

Tabel 1 : Data kadar H2O pada standardisasi MEA dengan Sodium Tartrat (Na2C4O6.2H2O)

NO

1

2
3
4
5
6
7

STANDAR

Na2C4O6.2H2O

BERAT
SAMPEL

(mgr)
10

10,6
10
10,5
10
12,2
10,2

% H2O

15,249

15,283
15,660
15,780
15,655

15,650
15,650

X= 15,561
Fk = 1,006

% H2O
TERKOREKSI

15,346

15,375
15,754
15,875
15,749
15,744
15,744

X = 15,655

SD

0,126

0,114
0,040
0,089
0,038
0,036
0,036

RSD ( %)

0.806

0,730
0,258
0,573
0,245
0,232
0,232

FAKl OK
K

0,23

0,30
0.25
0,26
0,33
0,25
0,26

Tabel 2 : Data kadar H2O pada standardisasi MEA dengan Sodium Tungstat Dihydrat
(Na2WO4.2H2O

NO

1
2
3
4
5

STANDAR

(Na2WO4.2H2O)

BERAT
SAMPEL

(mgr)
11,4
9,9

12,0
13,9
9,2

% H2O

10,909
10,894
10,920
10,920
10,980

X =10,924
Fk= 0,999

% H2U
TERKOREKSI

10,905
10,883
10,909
10,909
10,969
X = 10,915

SD

0,005
0,016
0,003
0,003
0,027

RSD ( %)

0,046
0,146
0,027
0,027
0,247

FAK1UK
K

0,21
0,31
0.28
0,28
0,25
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Metoda KFT

Tabel 3 : Data WE pada standardisasi
Composite 5

Karl Fisher dengan air murni menggunakan

Berat Composite
(mgr)

5

Hasil analisis
WE(gr/l)
5,051
4,931
4,945
5,057

WE
Rerata

4,996
Fk= 1,001

WE
terkoreksi

5,055
4,936
4,950
5,062

WE Rerata
terkoreksi

5,001

SD

0,031
0,037
0,029
0.035

RSD (%)

0,623
0,750
0,588
0,699

Tabel 4 : Data kadar H2O pada Standardisasi Karl Fisher dengan air {WE =5)

Berat Sampel
(mgr)

5

10

20

Hasil analisis
% H2O

102,60
103,80
104,80
106,80

103,50
103,20
104,50
104,80

100,40
101,15
101,40
101,75

% H2O
Rerata

104,5
Fk=0,957

104,00
Fk=0,962

101,175

Fk=0,988

% H2O
Terkoreksi

98,182
99,337
100,294
102,208

99,519
99,278

100,529
100,817

99,234
99,936
100,183
100,529

%H2O
Rerata
Terkoreksi

100,005

100,035

99,971

SD

1,052
0,385
0,166
1,272

0,297
0,172
0,164
0.260

0,425
0,020
0,122
0,322

RSD (%)

1,051
0,385
0,167
1,272

0,297
0,171
0,164
0,260

0,425
0,020
0,122
0,322

Tabel 5 : Data kadar H2O pada Standardisasi Karl Fisher menggunakan standar
Na2C4O6.2H2O (Sodium Tartrat)

Berat Sampel
(mgr)
39,0

39,5
40,8
41.1
45,2
49,1
50.3
51,2
60,3
107,2

Hasil analisis
% H2O
15,70

15,18
15,30
15,14
15,25
15,28
15,70
15,53
15,61
15,11

% H2O
Rerata

15,380
Fk = 1,018

% H2O
Tefkoreksi

15,982

15,453
15,575
15,412
15,524
15,555
15,982
15,809
15,890
15,382

%H2O Rerata
Terkoreksi

15,656

SD

0,108

0,067
0,027
0,049
0,044
0,033
0,108
0,051
0,078
0,091

RSD <%)

0,694

0,172
0,506
0,281
0,215
0,694
0,325
0,498
0,583

li, ANALISIS KADAR H2O DALAM SERBUK UO2 COMECO

Tabel 6 : hasil perhitungan analisis kadar H2O dengan Metoda MEA

Berat Sampel
(mgr)

111.3

114,2
123,0
126,6

Hasil analisis
% H2O

0,982

0,968
0,958
0,923

% H2O
Rerata

0,957
Fk=0,998

% H2O
Terkoreksi

0,979

0,966
0,956
0,921

%H2O Rerata
Terkoreksi

0,955

SD

0,013

0,005
0,001
0,019

RSD
(%)

1,380

0,604
0,060
2,055
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Tabel 7 : hasil perhitungan analisis kadar H20 dengan Metoda KFT

Berat Sampel
(mgr)
649,3
560,5
520,2
437,1

Hasil analisis
% H2O

0,90
0,98
1,04
1,01

% H2O
Rerata

0,982
Fk=0,972

% H2O
Terkoreksi

0,875
0,953
1,011
0,972

%H2O Rerata
Terkoreksi

0,953

SD

0,047
0,001
0,033
0,011

RSD
(%)

4,950
0,111
3,510
1,150

Tabel 8 : Perbandingan metoda analisis MEA dengan KFT dalam penentuan kadar
H2O dalam serbuk UO2.

NO

1
2
3
4

PERBANDINGAN

Jumlah Berat cuplikan
Waktu Analisis
Kedapatan Ulang (SD)
Recovery

MEA

< 150 mg
20 menit
0,0095
99,89 %

KFT

< 700 mgr
3 menit
0,023
100,21 %
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