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PENETUAN CI DALAM URANIUM SECARA VOLT AMETRI

Snryati, Supardi.
PPSM -BATAN, Kawasanpuspilek. Serpong Tangerang 15310

ABSTRAK

PENENTUAN Cl DALAM URANIUM SECARA VOL TA lYIETRl. Telah dipelajari penentuan Cl dalam
uranium secara vol/ametri dalam media asam nitrat. dengan eleklroda kerja teres merkuri gantung
(H"'IDE), un/uk eleklroda pembanding digunakan L'lekrroda standar kalomel (SCE) don kawat platinG
sebagai e/eklroda pembantu. Untuk penggambaran voltamogram dl'gunakan teknik "Square JVave
Voltammetry" (SWV) dengan kondisi opersi tinggi pulsa 20 mY. frequensi 100 hz. scan incremen 2 mV/dt
don potensial awal 0.33 V Vs SCE. Digunakan uranil nitrat sebagai sample. Untuk penentuan ini.
konsentrasi uranil nitrat dalam larutan yang diukur tidak boleh lebih dari 100 mE/mi. KolJSentrasi Cl
dalam uranil nitrat hasu pengukuran ini adalah (16.81 +/- 0.32) ug/g.

ABSTRACT

DETERMINATION OF CI IN THE URANIUJ\( BY JvfEAN OF VOLTAMETRY. .The determi-nation ofCI in
uranium by mean of volta me try in thr nitric acid media has been studied. Hanging mercury droop electrode
(HMDE) is used as a working electrode, calomel electrod standard (SCE) is used as a reference electrode
and Pt wire as counter electrode. To drow a voltamogram, .a Square Wave Voltametry (SWV) tenique by
using pulse height of20 mV, frequency of 100 hz, scan increment of 2 mv/sec and initial potential of 0.33
V Vs SCE was used. Uranyl nitrate concentration must not be more than 100 mg/IO mi. CI concentration
in uranyl nitrate was (16.81 +/- 0.32) ug/g

PENDAHULUAN penentuan klorida dalam air pendingin sekunder
RSG. Konsentrasi klorida dalam air tersebut
cukup tinggi. Sarat batas kandungan klorida dalam
air tersebut adalah 177,5 ppm (3). Sedangkan
konsentrasi klorida dalam uranium sangat kecil.
Dalam U203 kadar Cl Maksimum 15 ppm (4).

Potensial puncak (Ep) 50 ppm Cl dalam
HNO3 adalah 0,112 V Vs SCE dan EpCl ini

merupakan fungsi logaritmis dari konsentrasi Cl.
Makin tinggi konsantrasi Cl maka Ep Cl akan
makin negatif (2,5). Karena konsentrasi Cl dalam
uranium sangat kecil, maka dapat diperkirakan
bahwa Ep Cl dalam larutan uranium ini akan lebih
positif dari 0,112 V Vs SCE, semetara Ep uranium
dalam media yang sarna adalah -0,178 V V s AgCl-
KCI (6). Sehingga dengan demikian akan sangat
dimungkinkan pencntuan Cl dalam uranium secara
voltametri tanpa pemusahan uraniumnya lebih
dahulu.

D alam rangka karakterisasi bahan bakar niklir,
baik bahan dasar, bahan antara maupun hasil

akhir, diperlukan prosedur penetuan unsur-umsur
kelumit dalam uranium, tennasuk prosedur
penentuan klorida dalam uranium.

DaJam kesempatan ini dipeJajari penentuan
klorida sevara volumetri. Penentuan ini
didasarkan pada pembentukan endapan
merkuroklorida apabila pada' elektroda kerja
merkuri daipasang potensial positif yang
menyebabkan terjadinya oksidasi merkuri (1).
Hg Hg + + e

+2 Hg + 2 Cl-

Adanya senyawa organik dalam larutan
elektrolit pendukung akan menurunkan kelarutan
film merkuroklorida sehingga menaikkan
sensitivitas metoda, clan telah digunakan metanol
dalam penentuan CI (I). Dalam penelitian ini

Hg2Cl2

Endapan merkuroklorida ini akan melapisi
elektroda merkuri. Apabila potensial dijalankan
kearah negatif, maka akan terbentuk arus katodik
dari reduksi merkuroklorida, clan berdasarkan arus
katodik ini ditentukan konsentrasi klorida dalam
larutan.
Hg2Cl2 + 2e 2 Hg+ + 2 Cl-

Dalam penelitian terdahulu (2), telah dipelarari
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digunakan metanol untuk menaikkan sensitivitas

pengukuran. Penggambaran voltamogram
digunakan teknik "Square Wave Voltametry

(SWV).

TAT A KERJA DAN PERCOBAAN

Bahan dan alat

Bahan: Asam nitrat, Kalium klorida, Metanol,
Uranil nitrat, air demineralisasi
tridestilasi clan lain-lain.

Alat : Perangkat polarograf (Model 438B dari
EO &0 PAR) yang dilengkapi dengan
SMDE Model 303 A dari PAR serta
ploter untuk menggambar polarogram.
Sebagai elektroda kerja digunakan
elektroda tetes merkuri gantung (HMDE)
dan sebagai elektroda pembanding
digunakan elektroda kalomel standar
(SCE) dan sebagai elektroda pembantu
digunakan kawat platina. Teknik

penggambaran polarogram digunakan
teknik Square Wave Voltametry (SWV).

5. Dibuat larutan 2.00 ppb Cl seperti No.2, tetapi
mengandung uranil nitrat dengan variasi 50 mg
I 10 ml sampai dengan 300 mg/IOml,
kemudian dibuat voltarnogramnya.

6. Dibuat satu seri larutan standar CI dengan kon-
sentrasi dari 500 ppb sampai dengan 2500 ppb
dalam as am nitrat 0,1 M yang mengandung

metanol 50% vol. dan mengandung uranil
nitrat dari 50 mg/IO ml sampai dengan 250
mg/IO mI. Kemudian dibuat kurva standar
(persarnaan regresi linier) antara konsentrasi Cl
dan Ip voltamogram ct.

7. Penentuan konsentrasi CI dalarn uranil nitrat.
Dibuat larutan uranil nitrat 100 mg 110 ml
dalam asarn nitrat 0, I M yang mengandung
metanol 50% volum. Kemudian ditentukan
konsentrasi CI-nya secara penarnbahan standar.

BASIL DAN PEMBAHASAN

Percobaan :

I.' Dibuat satu seri larutan 200 ppb CI dalam as am
nitrat 0,1 M yang mengandung metanol dalam
variasi % volum, mulai dari 0% sampai 70%.
Setiap larutan digambar voltamogramnya
dengan sampai 0,1 V Vs SCE.

2. Dibuat larutan 200 ppb Cl dalam asam nitrat
0,1 M yang mengandung 50% vol. metanol.
Kemudian digambar voltamogramnya pad a
variasi tinggi pulsa, variasi frekuensi dan
variasi scan incremen, serta potensial awal,

3. Dibuat satu seri larutan standar Cl dalam asam
nitrat 0,1 M yang mengandung 50% vol.
metanol dengan konsentrasi mulai dari 100
ppb sampai dengan 2500 ppb. Kemudian
dibuat voltamogramnya dengan variasi seperti
No.2 clan No.3. Dibuat kurva standar an tara
konsentrasi clan tinggi puncak voltamogram
(Ip) dari setiap kondisi yang digunakan.

4. Dibuat larutan 200 ppb Cl seperti No.2, yang
mengandung Fe(III) dengan variasi konsentrasi
dari 1000 ppb sampai dengan 10000 ppb.
Dibuat pula larutan yang sarna tetapi
mengandung Cu(ll) dengan variasi konsentrasi
dari 5000 ppb sampai 20000 ppb.

Pada Tabel I. terlihat bahwa pada
kandungan metanol 0% clan 20% tidak terbentuk
voltamogram CI. Makin tinggi kandungan
metanol Ip Cl makin tinggi. Tetapi pada
kandungan metanol 60% ke atas puncak CI

menunjukkan gejala pecah. Ip paling tinggi terjadi
pada penggunaan metanol 50%, dan selanjutnya
digunakan kandungan metanol 50%, clan ini sesuai
dengan pustaka (2). Dari gambar I. terlihat
voltamogram 100 ppb Cl dalam larutan uranil
nitrat 80 mg/l 0 ml, dalam media asam nitrat 0,1 M
yang mengandung metanol 50%. Terlihat bahwa
pemisahan puncak Cl clan uranium cukup besar

(Ep Cl=O,226 V Vs SCE clan Ep U=-0,268 V Vs

SCE).

Tabel 1. Tinggi puncak voltamogram (Ip) 200 ppb
CI dalam 8sam nitrat 0,1 1\1 yang me-
ngandung metanol dalam variasi 5 volum.
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Gambar 1. Voltamogram 100 ppb Cl datum asam
nitrat yang mengandung 80 mgl10 ml
uranil nitrat dun 50% volum elanD/.

Scan ino-.m.nl Cnw/dt)

Gambar 2.:. a) Pengaruh frekuensi pada lp 200 ppb
Cl, dalam media asam nitrat yang
mengandung metanol 50%. Tinggi pulsa
20 mV, Scan increment 2 mV/dt. b).
Pengaruh scan increment pada lp 200
ppb Cl, dalam media asam nitrat yang
mengandung metanol 50% metanoL
Tinggi pulsa 20 mV dan frekuensi 100
1Iz. don c.) Pengaruh tinggi pulsa pada
lp 200 ppb Cl, da/am media asam nitrat
yang mengandung metanol 50% metanol
frekuensi 100 11, don scan increment 2
mV/dt.

Pembentukan gambar voltamogram SWV
dipengaruhi oleh kecepatan scaning clan tinggi
pulsa. Makin besar tinggi pulsa yang digunakan
makin sensitif (Ip makin tinggi), tetapi resolusi

kurang bagus (puncak melebar). Kecepatan
scaning ditentukan oleh frekuensi clan scan
increment. Dari percobaan yang telah dilakukan
(gambar 2) dipilih frekuensi 100 hz, scan
increment 2 mV/dt clan tinggi pulsa 20 mV
sebagai kondisi percobaan selanjutnya

Oksidasi merkuri (pembentukan ion mer-
kuro-) terjadi pada potensial positip. Makin positip
potensial, makin banyak merkuro yang terbentuk
(arus oksidasi makin besar), dan maksimum terjadi
pada potensial 0,45 V Vs SCE (1,2).

Potensial puncak (Ep) 200 ppb Cl dalam
media HNO3 adalah 0,23 V/SCE. Dari gambar 3.

terlihat bahwa potensial awal mempengaruhi Ip
Cl. Makin positif potensial Ip makin kecil dan
pada potensial awal 0,4 V Vs SCE tidak terlihat
adanya puncak Ct. Hal ini menurut pengalamal1
penulis peralatan yang digunakan ini dalam
penggambaran skala arus selalu didasarkan pada
arus yang paling besar.

Pada penggunaan potensial awal 0,4 V Vs
SCE arus pembentukan merkuro sangat besar hila
dibandingkan dengan 'arus reduksi merkuro-
klorida, sehingga dengan demikian arus reduksi
merkuroklorida diabaikan, sehingga tidak tercatat.
Sedangkan pada penggunaan potensial awal 0,3 V

Vs SCE arus pembentukan merkuro relatif kecil
sehingga skala aruspun menjadi kecil dan
voltamogram Cl tergambar. Perlu diketahui

bahwa voltamogram yang diperoleh pada poten-
sial awal 0,3 V Vs SCE tidak rapi (banyak noise)
sedangkan voltamogram yang diperoleh pada
potensial awal 0,36 V Vs SCE sangat halus.
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Gambar 3. Pel/garuh patel/sial awal padu /p 200 ppb
CI dalam usam nitrat yang mengan-dung
50% valum metanaL
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Tabel 3. Hasil penentuan kembali konscntrasi CI
dalam larutan simulasi.

konscntrasi dalam lamtan Kons.:nlrasi CI kcsalah.
simulasi hasil penetuan an ("!o)

(ppm) (pp)
CI=200 Cum 0 Fe- 0 202,08 + 16,12

CI=300 Cu= 0 Fe= 0 301,83 14,43
CI-200 Cu= 0 Fe= 196,05 9,86

2000 196,36 10,11
CI=200 Cu= 0 197,40 9,30

Fe=IOOOO 197,66 12,62
CI=200 Cu= 5000 Fe= 198,07 7,20

0
CI=200 Cu=10000 Feu

0
CI=200 Cu=20000 Feu

0

1,04
0,61
1,97
1,82
1,30
1,20
1,00

Oari tabel 2. terlihat bahwa semua persa-
maan regresi kurva satandar mempunyai linieritas
yang cukup bagus. Namun demikian kondisi
operasi dengan potensial awal 0,33 V Vs SCE,
frekuensi 100 Hz, scan increment 2 m V /dt
mempunyai tangen arah (slope) paling besar
disarnping koefisien korelasi paling bagus.
Sehingga untuk penentuan CI dalam uranium
digunakan kondisi tersebut.

Cu(II) dalarn asarn nitrat mempunyai Ep -

0,05 V Vs AgCI dan ini dekat dengan Ep CI
konsentrasi tinggi (50 pprn) dalarn media yang
sarna. Fe(II) dapat rnernbentuk intermetalik
dengan rnerkuri. Kedua ion ini dikawatirkan dapat
rnengganggu penentuan Cl. Tetapi berdasarkan
Tabel 3. dapat dilihat adanya bahwa adanya Cu(II)
sarnpai 2000 ppb ataupun adanya Fe(III) sampai
1000 ppb tidak rnengganggu penentuan Cl 200
ppb. Padahal perbandingan konsentrasi Cl
terhadap Cu(II) ataupun Fe(III) dalarn uranil nitrat
(berdasarkan sertifikat yang ada) tidak sebesar itu.
Sehingga dengan dernikian dalarn penentuan Cl

dalarn uranil nitrat, adanya Cu(II) atau Fe(III)
tidak rnenjadi rnasalah.

Adanya uranium mempunyai kecende-
rungan menurunkm Ip Cl (Gambar 4). Walaupun
demikian linieritas antara Ip Cl clan konsentrasi Cl
dalam larutan uranium (dengan variasi konsentrasi
uranium) dapat diperoleh (Tabel 4). Linieritas
yang sangat bagus terjadi pada kandungan uranil
nitrat 500 mg/IO ml clan 100 mg/IO mI.
Sedangkan pada kandungan uranil nitrat 200
mg/IOml clan 250 mg/IO ml, linieritas tidak bagus
(harga koefisien korelasi kecil). Tentu saja
keadaan ini tidak dapat digunakan untuk
penentuan konsentrasi CI secara penambahan
standar.Tabel 2 : persamaan regresi tinier kurva standllr CI

pada daerah konsentrasi 100 ppb sampai
dengan 2500 ppb dengan variasi potensial
a\"al, E (V Vs SCE), frekuensi (hz) dan
scan increment, S (mV/dt).

kondisi operasi persamaan regresi kocfisien
korclasi (r\

Y=O,O063X + 3,1367 0,9924
Y=O,O063X + 3,0691 0,9963
Y=O,O067X + 2,6904 0,9966
Y=O,O076X + 3,9960 0,9936
Y=O,OO92X + 3,7639 0,9991
Y=O,O084X + 3,5184 0,9905

I Y=O,O070X + 4,7946 0,9947
Y=O,O079X + 4,5533 0,9951
Y=O,O083X + 4,2853 0,9929

I Y=0,0075X + 2,4845 I 0,9076
Y=O,O075X + 2,2930 i 0,9444
Y=O,O033X + 2,9071 0.9326

Gambar 4. Pengaruh uranil nitrat pada Ip 200 ppb Cl
da/am media asam nitrat yang
mengandung 50% va/um metana!.

Sehingga untuk penentuan CI dalam uranil nitrat
dapat digunakan larutan uranil nitrat dengan
konsentrasi 50 mg/IO ml atau 100 mg/IO mI.
Kesimpulam ini juga diperkuat oleh tabel 5. Hasil
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-Untuk penentuan CI dalam uranil nitrat,
konsentrasi uranil nitrat tidak lebih dari 100
mgi 1 0 mI.

-.Konsentrasi CI dalam uranil nitrat adalah (16,81
+/- 0,32) ug/g

DAFTARPUSTAKA

penentuan CI dengan menggunakan konsentrasi

uranil nitrat 50 mgllO ml dan 100 mgllO ml sarna
besar. Begitu pula hasil penentuan CI dalam
urani[ nitrat yang telah ditambahakn Cl

kedalamnya dapat diperoleh kembali dengan
benar. Tetapi pada penggunaan konsentrasi urani[
nitrat [50 mgllO m[ atau 200 mg/IO ml hasil yang
diperoleh tidak masuk akal (sangat kecil).

Dari tabe[ 5. dapat disimpu[kan bahwa
konsentrasi Cl dalam uranil nitrat adalah 16,81 +/-
0,32 gig (rata-rata dari tabel 5). Dedangkan
menurut sertiflkat yang ada kandungan Cl dalam
uranil nitrat tersebut adalah max 0,002% (20

uglg).

Tabel 4. Persamaan regresi tinier kurva standar CI
dalam asam nitrat yang mengandung
uranil nitrat.
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Tabel s. Konsentrasi CI dalam uranil nitrat.

I konsentrasi C1 (gig)
16,67 + 1,45

II 16,64 + 0,73
II 2,64 + 0,46

II + 10 gig 26,98 + 0,69
II + 20 gig 36,44 + 1 ,02
II + 30 gig 47,34 + 2,28

IV tak teramati
IV + 10 gig 13,10 + 3,30
I~ + 10 gig J 20,67 + 1,35 I

7:-lNY A JA WAS

puncak
Berapa

Purwan/o

-Penen/uan C/ da/am uranium,
masing-masing ke/uar a/au /idak.
beda potensia/ U & C/.

-, Bagaimana pengaruh F", Br-, don I-.

-.Mengingat cup/ikannya UNH Merck yang
murni apakah bisa diap/ikasikan pada uranium
hasi/ proses//imbah yang mengandung
uranium.Keterangan : Digunakan konsentrsi uranil nitrat I

= 50 mg/IO ml, II = 100 mg/l0 ml, III =
ISO mg/IO ml, IV = 200 mg/l0 ml dalam

setiap pengukuran. Dilakukan pengukuran
10 ulangan.

Supardi:

-.Dalam menentukan Cl dalam uranium
Ep Cl = + 0,226 V Vs SCE.
Ep U = +0,268 V Vs SCE.
8eda potensialnya = 0,949 volt.KESIMPULAN

Kondisi operasi penentuan Cl adalah tinggi
pulsa 0,02 V, frekuensi 100 hz, scan incremen
2 mV/dt clan potensial awal 0,33 V Vs SCE.

-, Pengaruh F., Br-, dan 1- dalam penelitian belum
dipelajari, baru pengaruh Cu dan Fe yang
dipelajari karena kedua logam tersebut
mempunyai Ep yang mendekati Ep Ct.
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-.Diharapkan prosedur ini nantinya dapat diapli-
kasikan pad a penentuan Cl dalam bahan dasar,

bahan antara dan hasil akhir maupun lim-

bahnya. Tetapi dalam penelitian barn langkah
awal yang diharapkan ke UNH.

Sumiya17to :

-Da/am penentuan C/ ini apakah prosedur/tata
kerjanya sudah baku, hi/a be/urn permasa/ahan
apa yang menonjo/ yang mempenganlhi
penentuan ini dan bagaimana cara
penye/esaiannya (yang perlu diteliti)
dikembangkan.

Supardi:

-.Tujuannya untuk dapat membu:lt proscdur kerja
penentuan uranium.

-Pengaruh CI terhadap bahan bakar yaitu disam-
ping dia mempunyai luas penampang yang
cukup besar sehingga akan menyerap netron
terrnal, juga bila jumlah Cl cukup tinggi dalam

pemakainnya dimungkinkan tirnbulnya gas
klorida yang cukup reaktif dan bisa
menyebabkan korosi.

-.Konsentrasi maksimum dalam bahan bakar, dari
pustaka (4) diketahui bahwa kadar Cl dalam
U203 adalah 15 ppm.

Tuti Budianti :

-Dijelaskan bahwa dari hasil penelitian untuk
konsentrasi urani/ nitrat dalam larotan yang
diukurtidak boleh lebih dari 100 mgilO mi.
Selain itu dalam abstrak juga dikatakan bahwa
konsentrasi CI dalam uranil nitrat dalam
larutan yang diukur tidak boleh lebih dari 200
mg setiaplO mi.

-.Mengapa konsentrasi Cl tidak boleh lebih dari
100 mgllO ml?

-.Apayang terjadijika konsentrasi CI > 100 mg
setiap J ami?

Supardi:

-Disini hanya terjadi kekeliruan dalam
pengetikan di Abstrak pada buku Acara,
Abstrak dan Inforrnasi.

-.Jika konsentrasi CI dalam uranium> 100 mg se-
tiap 10 ml tidak terjadi masalah asalkan
konsentrasi uranium tidak lebih dari 100 mg/IO
mi.

Supardi:
-Dalam penentuan Cl ini tala kerjanya (prosedur)

belum baku, karena penelitian ini merupakan
langkah awal yang barn dikenakan pad a UNH
(Merck) dengan harapan penelitian ini dapat
dikembangkan ke arab pembuatan prosedur
baku penentuan Cl dalam uranium baik di bahan
dasar, bahan antara maupun hasil akhir pada
pengolahan uranium.

Sumiyanto (konlelltar)

-Selama proses pengolahan uranium, temyata
khlorida (CI) biasanya sudah sangat kecil

.keberadaannya dalam uranium.Temyata
sampai saat ini belum ditemukan prosedur
baku untuk penentuan Cl terse but. (Jadi
mungkin tidak perlu dianalisa)

Supardi:

-Dari komentar Bapak, bahwa selama proses
pengolahan uranium ternyata Cl biasanya sudah
sangat kecil. Tetapi ternyata di UNH (Merck)
yang tercatat di sertifikatnya tertera bahwa
kandungan CI-nya = 0,002%, atau 20 ug/g dan

dalam penelitian ini diperoleh kandungan Cl
dalam UNH (merk) = 16,81 +/- 0,32 ug/g yang

hasilnya yidak jauh dari yang tertera di
sertifikat.

!(ris Tri B.

-.Tujuan apa pene/itian ini

-.Apa pengaruh C/ terhadap bahan bakar

-.Berapa konsentrasi minimum/maksimum C/
da/am bahan bakar.
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