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ABSTRAK

ANALJSIS 10RIUM DALAM UT J HIDROKSIDA HASIL PROSES PEOOOLAHAN MONASIT BANGKA
SECARA SPEKTROFOTOMETRI. AnaJisis Th dalam UT J hidroksida dari monasit Bangka telah dilakukan dengan
tujuan mendapatkan metode pemisahan Th dari unsur pengganggu terutama UT J. Analisis yang selama ini dlakukan
tanpa melalu; pemisahan, sehingga Th yang terdeteksi menunjukkan kadar relatif tinggi. Penelitian dlakukan dengan
mengamati paramel.er-parameter pemisahan melalui pengendapan dan ekstraksi pelaru~ serta pengaruh unsur
pengganggu. Hasil percOOaan menunjukkan bahwa pemisahan secara pengendapan dengan KIO3 tidak menunjukkan
ha,~il yang baik untuk kadar Th < 5000 PfXn. Pemisahan dengan ekstraksi peiarut menggunakan TTA 0,1 M dengan
media larutan HCI pH 2 menunjukkan rekoveri pemisahan Th > 97 %, striping menggunakan HCI 3 M mencapai rekoveri
> 98 %. Met~ anaJisis Th dengan TTA bebas dari unsur pengganggu Ce, La, Y, Nd dan Gd jika kadamya < 1000
ppm, begitu pula unsur U, Fe, Mo, Pb dan Zr. Unsur Sm dan Ti mengganggu pada sista-n ekstraksi dengan membentuk
emulsi. Apjikasi metode yang diterapkan pada standar Th SRM IGS menghasilkan data yang tidak jauh berbeda, 44552
ppm dibandngkan dengan 44995 PfXn.Hasil analisis Th pada 8 contoh UT J hidroksida berkisar antara 11 -17 ppm.
Kadar Th dalam dalam contoh UT J hidroksida campuran adalah 15, 6 ~.

ABSTRACT

THORIUM ON RE HYDROXIDE FROM BANGKA'S MONAZITE BASE DECOMPOSITION ANALYSIS USING
SPECTROPHOTOMETER Thorium analysis on RE hydroxide from Bangka's mooazite has been done with the purpose
t'J get the method of Th ~ration from interfering elements, such as REE. The analysis result without interfering
elements ~ration is rather high. The experiment parameters included the ~ration of Th by KIO3 precipitation,
condition of extraction, interfering elements and the application of the Th anaysis method. The result of Th separation
by KIO3was not applicable if the concentration of TTA is 0.1 M reach the recovery >.97 % and the HCI striping condtion
is HCI 3 M reach the recovery> 98 %, the concentration of Ce, La, V, Nd, Gd, U, Fe, Mo, Pb, and Zr not interfere> 1000
ppm meanwhile Sm and Ti interfere to the extraction system, pro<iJce emulsion which caused to separating of aqua's
phase. The application of the method carried out using SRM IGS and ~es of RE hyci"oxide. The result of SRM IGS
standard shown a good result, 44556 compare to 44,995 ppm of Th. The analysis of RE hydroxide from 8 samples has a
range between 11-17 ppm. Th analysis of Re hydroxide mixture are 15.6 ppm.

PENDAHULUAN

Monasit ( Ce,La,Y, Th ) PO. dengan densiti 4,6 -

5,6, banyak ditemukan di Bangka dan Belitung yang

diperoleh melalui berbagai pemisahan secara fisik dari

kegiatan penambangan timah. Monasit Bangka termasuk

bahan galian radioaktif karena mengandung uranium

dan torium, oleh karena itu monasit Bangka merupakan

bahan galian yang penting karena mempunyai nilai

strategis dan ekonomi yang tinggi.

Uranium dan torium digunakan dalam industri

nuklir sebagai sumber energi, UT J banyak digunakan

dalam inciJstri elektronik dan optik serta fosfat dgunakan

sOOagai bahan dasar pembuatan pupuk fosfat.

Pengolahan monasit Bangka melalui beberapa

tahap proses dekomposisi dengan NaOH menghasilkan

ca~uran U, Th, UT J hidroksida serta N83PO4

sedangkan pmduk akhir yang dhasilkan adalah UT J

hici'oksida. Untuk menentukan mutu produk yang dapat

diterima pasar, periu persyaratan dantaranya bebas dati

unsur yang bersifat radoaktif ( U/Th).[1)

Hasil analisis yang dilakukan pada produk UT J

hidroksida masih menunjukkan adanya unsur Th dengan
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resin. Salah satu jenis kation pGnukar ion yang

digunakan untuk analisis torium adalah Amberlit CG 120

dengan kondisi HCL 3 M \21.

kadar 1000 ppm, sedangkan berdasarkan hasil analisis

dari Psrnncis dan Canada, kadar Th berkisar antarn 11 -

15 ppm .

Perbedaan hasil ini yang menjad latar belakang

untuk meakukan evaluasi terhadap metode analisis

yang selama ini dgunakan dan melakukan penelitian

untuk mendapatkan metode analisis tori urn rnelalui suatu

pernisahan Th dari unsur pengganggu.

Metode penelitian dilakukan dengan rnengamati

parnrneter pernisahan toriurn secarn pengendapan,

ekstraksi pelarut dan pengaruh unsur pengganggu.

Teori

Untuk memisahkan tori urn clari unsur-unsur lain

dilakukan dengan beberapa cara antara lain

pengendapan, pertukaran ion clan ekstraksi.

Cara Pengendapan

Pemisahan torium dengan cara pengendapan

umumnya sarna dengan cara pengendapan dalam

analisis kimia biasa. Pereaksi yang biasa digunakan

untuk mengendapkan torium adalah oksala~ iodat dan

urea asam formiat.

Seperti pada pengendapan unsur -unsur lain,

pemisahan torium dengan pengendapan ini tergantung

pada pH, konsentrasi dan volume larutan. Carn ini

kurang baik untuk memperoleh torium dengan

kemumian yang tinggi karena adanya unsur-unsur lain

yang ikut mengf3ndap pada kondsi yang digunakan.

Cara Ekstraksi petarut

Ekstraksi pelarut adalah proses pemisahan satu

komponen atau lebih dari campuran oIeh suatu pelarut

yang me""4:>unyai kelarutan komponen dalam pelarut

lebih tinggi dari pada dalam campurannya.

Ekstraksi pelarut umumnya dlakukan melalui 2

tahapan yaitu :

1. Ekstraksi : suatu peristiwa tercampumya suatu zat

yang akan dipisahkan campuran pelarut organik,

zat yang akan dipisahkan akan berpindah secara

selektif ke dalam fase organik, sedangkan unsulr-

unsur yang tidak dikehendaki akan berada pacla

fase aquas.

2. Striping: adalah suatu proses pemindahan zat yal1~

diperoleh dari ekstraksi peiarut yang berada dalaJll

fase organik, kembali ke larutan encer melalllJi

kontak antara fase organik dengan larutan

anorganik seperti HCI, HNO3 atau H2SO4

Banyak pelarut yang dapat digunakan untLlk

memisahkan torium dari campurannya antara lain: TBP

(tri butil fosfat), TOro (tri oktil fosfin oksid), .metil oksidc~,

MIBK (metil iso butil keton) dan TTA (thenoyt trifluoro

acetone).

T orium terekstrak dan berada pada fase organik

dengan kondisi meda ekstraksi berbeda untuk setiap

jenis pelarut. Misalnya TOPO dengan kondisi HNO3 1 -

3 M bisa memisahkan > 97 % dari 10 mg torium,

sedangkan TT A dengan kondis: HCI pH 2 bisa

memisahkan torium > 97 %.

TTA dikenal dengan nama kimia 4,4,4-trifluoro-1-

(2-thenoyt-1,3-butanedion). Grup tri fluorometil berperan

meningkatkan keasaman dalam bentuk enol sehingga

memungkinkan untuk ekstraksi larutan pada pH rendah.

TT A telah dgunakan secara luas pada ekstraksi

unsur-unsur yang berhubungan dengan analisis

Cara Penukar ion

Resin penukar kation dan resin penukar anion

dapat digunakan untuk memisahkan torium dari unsur -

unsur pengganggu. Torium membentuk kOOlplek

bermuatan negatif dengan beberapa anion nitrat dan

sulfa~ tetapi tidak dengan khlorida.

Dalam berbagai pemisahan kenyataan ini dipakai

untuk memilih kcndisi dan anion yang digunakan

sehingga pada keadaan kondisi tersebut tori urn tidak

terserap sedangkan logarn-1ogarn lainnya diikat oIeh
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radiokimia karena mudah penanganannya. Pads analisis

tonum TT A digunakan pads pemisahan dan penentuan

secara spektrofotometri dan sebagai pelarut (pengencer)

digunakan benzena, xylene atau tetrakhorida (CI4) [3;41

menimbulkan gangguan yang selius (La >300 ug, Ce IV

>170 ug dan UT J oorat >700 ug).

Konsentrasi Fe III yang tinggi juga menimbulkan

gangguan pada ~tukan wama, namun bisa

dihindari dengan penambahan asam oksalat sekaligus

mereduksi Ce IV dan menghilangkan unsur kelumit dari

oksidan yang akan merusak pereaksi torin.[S]

BAHAN DAN TATA KERJA

Metode penentuan torium secara spektrofotometri.

Tidak terlalu banyak pereaksi pembentuk warns

yang digunakan untuk analisis torium secara

spektrofotometri, diantaranya yang penting tercantum

pada Tabe11.

Tabel1. Pereaksi pembangkit warna yang digunakan
unwk al1alisis torium (5)

Bahan

Standar Th 4000 ug/ml, larutan KIO3 10 %, HNO3

pekat, larutan TOPa 0,05-0,2 M dalam sikloheksan,

larutan HN031-6 M, larutan TTA 0,05-0,3 M dalam CCI4,

larutan HCI pH 1-4, larutan HCI 0,25-6 M, larutan HNO3

1-6 M dan larutan HCI

pH 1-6.

Peralatan

Peralatan gaas untuk analisis kimia, furnace,

timbangan analitis, pemanas, spektrofotometri UV 2101

PC dan pH meter Metrohm.

Thoronol atau torin merupakan salah satu gugus

arsenazo suatu garam dari hidroksi-2-disulfo 3. 6 naphtil

azo 1. 2 benzenearsonic acid telah banyak digunakan

dalam penentuan torium secara spektrofotOO1etri.

meskipun pada saat ini telah ciganti deh pereaksi

arsenazo III yang lebih sensitif dan seektif.

Reaksi torin berlangsung dalam suasana asam

dan pembentukan wama te~adi dengan cepat dan stabil

untuk beberapa hari dan daftar unsur pengganggunya

relatif pendek.

T orin mernbentuk warna merah dengan torium pada

kisaran pH 0.:)-1.2 dengan absorbsi 545 nm. 161

Zir1<on merupakan unsur penganggu utama namun

bisa dicegah dengan penambahan d-asam tartrat atau

asam meso tartrat sedangkan titan IV hanya

menirnbulkan &edkit gangguan. Uranium dalam

konsentrasi tinggi dan unsur tanah jarang (UTJ)

Tata Kerja

1. Pemisahan torium dengan metode

pengendapan. Larutan standar torium dengan

berbagai konsentrasi (500, 1000, SOOO, 10.000 dan

12.000 ~) dirnasukkan ke dalam reker,

kemudian dtambahkan 10 mllarutan KIO3 (15 gram

KIO3 dalam 50 ml HNO3 pekat dan 30 mI H2O),

setelah teljadi endapan, dibiarkan selama 2 jam,

kemudian dsaring, dicuci dengan larutan KIO3

encer. Endapan Th(IO3)4 dilarutkan kembali dengan

HNO3 1:1, drnasukkan ke dalam labu ukur 100 ml

untuk analisis Th dengan pereaksi pembangkit

wama torin.

2. Metode Penentuan Th secara spektrofotometri

dengan pembangkit wama torin. Contoh berupa

larutan diuapkan sampai kering, kemudian

dilarutkan koo1bali dengan 25 ml HCI 0,8 M,

dirnasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, dtambahkan



c)

3.

d)

Penentuan kondisi striping. Ke dalam tabung

pengocok dimasukkan 100 ug larutan standar

tori urn, ditambahkan 10 ml HCI pH optimal patja

percobaan 3.a), 10 mI larutan TTA/CCI4 dengan

konsentrasi optimal pada percobaan 3. b),

kemudian dstriping dengan 10 ml HCI (2x) dengan

konsentrasi bervariasi 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0;

dan 6,0 M. Tata keqa selanjutnya sarna seperti

pada percobaan 3.a).

Pengaruh unsur ~ngganggu dan aplikasi

metode. Ke dalam 100 ug lamtan standar

torium ditambabkan masing-masing 1000 wm

unsur-unsur yang terdiri dari Ce, La, Y, Nd,

8m, Gd, U, Fe, Ti, Mo dan Zr. Campuran

tersebut di~lakukan sarna ~rti pada

~rcobaan 3 a. menggunakan kondisi optimal

~rcobaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
4.

a)

Hasil ditampilkan dalam bentuk grafik pada

Gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 (TERLAMPIR)

Pada Gambar 1, terlihat bahwa pengendapan Th

dengan KIO3 pada konsentrasi 12.000 ppm rekoveri

pengendapan mencapai 95 % dan ada kecendrungan

meningkat sehubungan dengan naiknya konsentrasi Th

yang akan diendapkan. Pada konsentrasi dibawah 1000

ppm rekoveri pengendapan sangat rendah « 10 ~b),

yang berarti proses pemisahan Th dengan pengendapan

KIO3 tidak efektif untuk konsentrasi dibawah 1 % Th

Pada Gambar 2, grafik pemisahan secara

ekstraksi menggunakan TOPO/sikloheksan terlihat

bahwa pada konsentrasi 0,15 N Th yang terekstrak

mencapai 98 % dan tidak berbeda nyata meskipun

konsentrasi dinaikkan sampai 0, 25 N, namun pada s<!at

striping larutan organik yang mengandung Th

menggunakan HNO3, terlihat bahwa larutan HNO3 2,5 N

rekoveri Th < 10 % sedangkan pada HNO3 6 N rekoven

hanya mencapai 40 %. Hal ini disebabkan ikatan Th

5 m! asam askorbat 5 % dan 5 ml larutan torin

0,01%. Setelah 30 menit serapan wama kompleks

iorium-torin diukur dengan spektrofotometri pada

penjang gelombang 545 nm. Kadar torium daJam

contoh dihitung berdasarkan kurva standar Th.

Pemisahan torium dengan metode ekstraksi

pelarut TOPO. Ke dalam 4 buah labu kocok

dimasukkan larutan standar torium 100 ppm,

ditambahkan 25 ml HNO3 1 M, larutan NaNO3 1 M,

dan larutan TOPO dalam sikloheksan dengan

konsentrasi 0,05; 0,1; 0,15 dan 0,2 M. Campuran

tersebut dikocok selama 2 menit kemudan fare

aquas dipisahkan dan dilakukan analisis torium

dengan torin. Fase organik kemudian dstriping

dengan HNO3 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 dan 6,0 M masing-

masing sebanyak 10 ml dan dikocok selama 2

menit Fase aquas dpisahkan dan dilakukan

analisis tori urn dengan torin

Pemisahan torium dengan metode ekstraksi

pelarut TT A

Penentuan kondsi media ekstraksi. Ke dalam

tabung pengocok dmasukkan 100 ug larutan

standar torium , dtambahkan 10 ml HCI pH 2 dan

10 mllarutan TTNCCI4, kemudan dkocok selama

2 menit kemudian fase orgaruk dan fare aquasnya.

Fase orgailik yang mengandung to.;urll distriping

dengan 10 mi HC! 6 M {2xstriping} Hasil striping

diuapkan sampai kering, kemudian dilakukan

analisis tori urn dengan Tata ke~a yang sarna

dilakukan untuk media ekstraksi HCI pH 1,0; 3,0

dan 4,0.

Penentuan konsentrasi TTNCCI4 Ke dalam

tabung pengocok dmasukkan 100 ug larutan standar

torium, ditambahkan 10 ml HCI pH optimal pada

percobaan 3. a}, 10 ml TTNCCl4 dengan konsentrasi

bervariasi dari 0,05; 0,10; 0,20 dan 0,3 ~A Tata ke~a

seJanjutnya sarna seperti pads perco..~n 3.a}.

b)
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Pengaruh unsur pengganggu

Pengaruh Un5Ur Ce, La, Y, Nd, Gd dengan kadar

masing-masing 1000 ug tidak menggangu penontuan

100 ug Th dengan pereaksi tarin, hal ini terlihat pada

absorbansi Th-torin yang hampir sarna dengan

absorbansi Th-torin pada standar, begitu juga pada

unsur U, Fe, Pb, Mo dan Zr. Perlu diketahui bahwa kadar

U dan Fe dalam tanah jarang hidroksida relatif kecil.

Unsur Sm dan Ti pada kadar 1000 ug mengganggu pada

sistem ekstraksi dengan TT AICCI4 yang membentuk

emulsi sehingga menyulitkan pemisahan fase organik

dan aquas, akibat dari peristiwa itu kemungkinan besar

torium ma$ih terbawa pada fase aquas, sehingga pada

striping Th dengan HCI kadar nya berkurang hal ini

terlihat pada penurunan absorbansi Th-torin

dengan TOPO lebih kuat sehingga HNO3 tidak mampu

untuk melepaskan Th. Dali hasil tersebut untuk

sementara penelitian mengenai striping dengan HNO3

dihentikan karena tidak membelikan hasil yang

memuaskan.Pemisahan tolium secara ekstraksi

menggunakan TT .AJCCI4 dipengaruhi oleh konsentrasi

media ekstraksi. HCI rnerupakan salah satu meda

ekstraksi yang dgunakan untuk memisahkan tolium

dengan TT A.

Pada Gambar 3, terlihat pada konsentrasi HCI

rendahh (pH 0,5), rekoveli ekstraksi hanya mei1capai

40%. pH media ekstraksi sangat berpengaruh pada

ekstraksi Th dengan TT A Pada pH 2 rekoveri ekstraksi

mencapai > 97 % daft rekoveli menurun sejalan dengan

penurunan keasaman yang mencapai 94 % pada pH 4.

Kondisi optimal pemisahan Th dicapai pada pH 2.

I<onsentrasi larutan pengekstrak (solven)

mempengaruhi jumlah Th yang terekstrak. Pada Gambar

4, rekoveri ekstraksi pada larutan TT.AJCCI4 0,05 M,

jumlah tolium yang terekstrak relatif rendah (46 %),

rekoveli el\straksi meningkat dengan bertambahnya

konsentrasi TTA yang dgunakan, pada konsentrasi 0,1N

rekoveri mencapai 97 %. Peningkatan konsentrasi

sampai 0,3 N tidak membelikan perubahan yang nyata

pada kenaikan rekoveli.

Penentuan kondsi striping sangat penting untuk

mengambil kembali Th yang berada pada rase organik.

Konsentrasi HCI yang dgunakan untuk striping sangat

berpengaruh pada keberhasilan analisis Th secara

spektrofotometri menggunakan larutan tolin.

Pada gambar 4, terlihat pada konsentrasi HCI 1 N

Th yang terambil kembali sebesar 87 % dan meningkat

pada konsentrasi HCI 3 N yang mencapai 98.60 %.

Peningkatan konsentrdsi HCI sampai 6 N tidak

membelikan pengaruh yang nyata pada striping Th dali

rase organik.
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4. Ap!ikasi metode temadap SRM IGS menghasilkan

data analisis sebesar 44552 ppm, Th dalam

sertifikat sebesar 44995. AnaJisis Th temadap 8

contoh UT J hidroksida berkisar antara 11- 17 ppm

dan kadar Th dalam UT J hidroksida campuran

adalah 15,6 ppm. Hasil analisis Cemec, Canada

antara 12 -16 ppm .

DAFTAR PUSTAKA

1

D3!i T abel 2. terlihat bahwa metode analisis Th

melalu ekstraksi dengan TT A yang diaplikasikan

te~ standar Th SRM IGS menghasilkan data

analisis yang tidak jauh belbeda dengan kadar Th dalam

sertifika SRM IGS yang mengandung 44995 ~.

/Jfjikasi rnetode temadap contoh tanah jarang

hi~ dipenakukan temadap 8 contoh hasil produksi

proses ~ahan monasit Bangka dan menghasilkan

data aasis Th antara 11 -17 ppm, sedangkan contoh

No.12 tM3fasa1 dari contoh campuran tanah jarang

hi~ No.4 fid 11.

~ anatisis contoh No.12 yang dianggap

rnewc*i contoh tanah jarang hidroksida menunjukkan

hasil cnjsis sebesar 15,6 ppm, hasil ini tidak berbeda

nyata ~n hasil analisis Cemex, Canada dengan

kadCl"Th~itar 12 -16 pprn.

2.

3,

KE~N

4.

5.

~n penentuan Th dari UT J hidroksida dari

p~ Je'IgOIahan rnonasit Bangka memberikan hasil

s~~kut :

1. P&lisahan secara pengendapan menggunakan

m tidak memberikan hasil analisis yang baik

~ kadar Th < 5000 ppm.

2. a8:aksi menggunakan TOPO/sikloheksan

~ami kendala pada striping dengan HNO3

~ melTt>erikan rekoveri hanya sebesar 40 %.

3. a8:aksi rnenggunakan TT NCCI4 menghasilkan

~ ~ai berikut : kondisi meda ekstraksi

~ HCI pH 2, konsentrasi TTNCCI4 adalah 0,1

N ~n rekoveri > 97 %, kondisi larutan striping

~ HCI 3 M dengan rekoveri > 98 %, unsur Ce,

La, V, Nd, Gd, U, Fe, Mo, Pb dan Zr pada

~si < 1000 ppm tidak mengganggu,

BbVJkan pada konsentrasi sarna 8m dan Ii

11eWJganggu dengan membentuk ernulsi pada

siEn ekstraksi.
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Gambar 1. Grafik pengendapan Th standar dengan KIO3

Gambar. 2. Grafik rekoveri ekstraksi Th dengan TOPO dan striping dengan HNO3

Gambar 3. Pengaruh pH pada ekstraksi Th dengan TTA

PROSIDING-ISBN979-8769-11-2



Gambar 4. Grafik ekstraksi Th dengan TTA/CCI4 dan striping dengan HCI
Seri 1 = Kurva ekstraksi dengan TT A Seri 2 = Kurva striping dengan HCI
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2. Bambang Purwanto (P2BGGN -BAT AN)

Metode analisa Th, mengapa dipilih bukan penegndapan,

EDT A dan Tap yang mana. Apa alasannya (EDT A dan

Tap) harga nya cukup mahal.

Rusydi S :

Metode analisa yang dipilih aoolah ekstraksi torium

dengan TTNCCL4 dengan pembangkit wama Torin.

Alasannya bukan masalah harga, tetapi ekstraksi torium

dengan TT A/CCL4 dapat menghilangkan pengaruh dari

unsur pengganggu, sehingga tidak mempengaruhi hasil

anal isis, walaupun TTA harganya cukup mahal, tapi

pemakaiannya dengan konsentrasi kecil 0,1 M.

Diskusi:

1. Wilyono (BAPETEN)

Dan tujuan yang disampaikan belum terlihat metode yang

paling optirnal untuk melakukan pemisahan seperti pada

kesimpu!an. MetCide tersebut manakah yang paling

optimal, atau bisa disimpulkan bahwa pada kadar rendah

harus dengan metode apa, sf-dang pada kadar tinggi

dengan metode apa. Mohon cibandingkan dengan

ekstraksi yang lain seperti H2SO4.

Rusydi S :

Untuk analisa tonum dengan kadar rendah metode yang

paling tepat adalah ekstraksi dengan TT NCC/4. Kemudian

untuk Th kadar tinggi ~sa dengan metode pengendapan,

tetapi belum ada percobaan buat kadar tinggi.
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