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ABSTRAK
Ana/isis kation Zr++++ don Zro++ me/a/ui endapan hidroksidanya dengan metoda ana/isis diferensia/
lerma/. Te/ah di/akukan ana/isis diferensia/ terma/ (AD1) terhadap zirkoni/ don zirkonium hidroksida yang
dibuat dari hasi/ reaksi antara /arotan zirkoni/ don zirkonium kh/orida dengan /arutan NH~OH 25 %.,
Di/akukaniuga ADT terhadap zirkoni/ don zirkonium hidroksida yang dibuat dari hasi/ reaksi zirkonium
don zirkoni/ kh/orida padatan dengan /arutan NH~OH 25 % secara /angsung. Didapatkan bahwa endapan
hidroksida yang dibuat me/a/ui /arotan mempunyai termogram ADT yang ie/as sementara itu kontur ADT

~ndapan hidroksida tanpa me/a/ui /arotan mempunyai kontur ADT yang kurang ie/as. Endapan Zr(OH) ~
dan ZrO(OH)1 yang djreaksikan me/a/ui pe/arutan dengan air dapat dibedakan satu sarna Jain

berdasarkan termogram DTA-nya.

ABSTRACT
Analysis of Zr++++ and Zro++ cations through their hydroxyde precipitate with thermal differential
analysis method.Hydroxyde of zirconyl and zirconium, made by reacting zirconium and zirconyl solution
with NH4OH 25 % solution. were analysed by thermal differential analysis. It was also done DtA method
for hydroxide of zircon.vl and zirconium, made by reacting zirconyl chloride and zirconium chloride solid
with NH40H 25 % solution directly. It was found that DTA ofhidroxyde precipitate made through solution
had a clear ADT counter. meanwhile ADT thermogram of hidroxyde precipitate made by direct adding
NH4OH 25 % solutioll to =irconyl and =irconium h.vdroxide had no clear ADT thermogram. Precipitate
ZrO(OH)] and Zr(OH)4 found through solution could be differentiated each other based 011 their ADT

thermograms

perbedaan reaksi dengan anion sulfat dan hidroksida.
Dengan metoda spektrofotometri pun kedua spesies
zirkonium tersebut tidak mudah dibedakan, karena
hampir semua pengompleks akan menghasilkan
absorbansi pacta panjang gelombang yang sarna atau
sangat berdekatan kalau bereaksi dengan kation
ZrO++ dan Zr+-l++{J). Di lain pihak perbedaan antara
kation Zr++++ dan zrO++ di dalarn sebuah larutan
penting sekali diketahui terutarna dalarn hal
pembuatan logarn zirkonium. Oleh karena itu sangat
penting diketahui bagairnana menganalisis kation
Zr++++ dan zrO++. Endapan hasil reaksi an tara kation

'Zr++++ dan zrO++ dengan ion hidroksida tidak mudah
dibedakan satu sarna lain dari sudut analisis kimia,

akan tetapi laju reaksi jenis panas peruraian masing-
masing endapan hidroksidanya berbeda cukup
mencolok(4). Oleh karena itu perbedaan laju reaksi
jenis panas peruraian endapan dari kation Zr++++ clan
zrO ~ dengan ion hidroksida dapat digunakan untuk

menganalisis kation Zr++++ dan ZrO++. Metoda ini
cukup sederhana karena tidak membutuhkan bahan

PENDAHULUAN
L ogam zirkonium adalah salah satu logam yang

mempunyai sifat tahan terhadap korosi, titik
lebur tinggi, sifat mekanik yang k11at disamping itu
juga mempunyai tam pang lintang serapan neutron
yang kecil. Oleh karena itu logam zirkonium banyak
digunakan sebagai kelongsong bahan bakar nuklir di

dalam reaktor nuklir(I).
Reaksi antara zirkonium di dalam larutan dengan

EDT A temyata tidak sederhana. Perbandingan antara
zirkonium dengan EDT A dalam reaksinya sangat
bervariasi, mulai dari 1: 1 sampai 40: 1. Zirkonium
dalam larutan dapat membentuk polinuklir -Zr-O-Zr-

O-Zr- dan mengalami depolirnerisasi, tergantung
pad a pH larutan clan media 1arutannya(2). Spesies
zirkonium sederhana yang terdapat di dalam larutan
adalah Zr++++ dan zrO++, kedua spesies ini
mempunyai reaksi kimia yang hampir sarna terhadap
beberapa anion, misalnya ion sulfat dan hidroksida.
Oleh karena itu untuk membedakan spesies Zr++++
dan zrO++ tidak mudah dilakukan hanya melalui



kimia yang banyak untuk preparasi masing-masing

cndapannyC\. Disumping itu juga tidak sulit

dikerjakan terutama pada interpretasi proses reaksi

pemanasan mas"ing-masing endapannya. Pada
metoda ini analisisnya cukup lambat karena panas

peruraiannya terjadi pada suhu yang relatif tinggi
antara 300°C sampai 450°C(S). Semakin lambat

kenaikan suhu yang digunakan untuk analisis

semakin baik perbedaan an tara peruraian endapan

hidroksida dengan kation Zr++++ dan zrO++, akan

tetapi semakin lama pula hasil analisisnya didapat.

Oleh karena itu metoda analisis spesies Zr++++ clan

zrO++ yang terdapat di dalam larutan sangat menarik

untuk didiskusikan. Makalah ini akan membahas

analisis kation Zr++++ dan zrO++ dari sifat atau sudut

endapan hidroksidanya yang di"uuat dengan pelarutan
ZrOCI2 dan ZrCI4 di dalam air terlebih dahulu

kemudian baru ditambahkan ammoniak atau

langsung diendapkan dengan. ammoniak, melalui
metoda analisis diferensial termal (ADJ).

4. Ditimbang 0,5 g senyawa zirkonium ZrCI"

(tanpa dilarutkan dalam ABM) ditambahkan
NH4OH 25 % bel1etes-tetes sampai terjadi

endapan putih.
5. Semua endapan putih disaring dengan kertas

saring Whatman 40 dan dicuci dengan ABM
sampai pH netral. Selanjutnya endapan yang
didapatkan dipanaskan di dalam tungku
pemanas pada suhu 110°C sampai kering,
kemu dian disimpan di dalam eksikator.

C~ Analisis termal gravimetri daD analisis
diferensial termal

Masing-masing endapan ditimbang sebanyak
50 mg, ditempatkan di dalam cawan platina

(tempat cuplikan). Dilakukan pemanasan
endapan masing-masing endapan yang dibuat
mulai suhu kamar sampai suhu 600°C di dalam
instrumen TGA. Kecepatan pemanasan
1 6°C/men it. Didapatkan kurva DT A masing-

masing endapan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan instrumen di atas, metoda
anal is is diferensial termal (ADT) dan metoda
analisis gravimetri termal (AGT) dapat berjalan
sekaligus sewaktu percobaan dilakukan. Sehingga
kontur AGT dan ADT yang dihasilkan selama
pemanasan endapan zirkonium hidroksida dan
zirkonil hidroksida dapat saling membantu untuk
menginterpretasikan reaksi kimia yang terjadi pad a
cuplikan. Reaksi kimia yang terjadi pada endapan
hasil reaksi an tara kation-kation Zr- dan ZrO++
dengan hidroskida yang terjadi adalah reaksi

peruraian, pemanasannya kontinyu dengan
kenaikan 16°C/menit setelah disesuaikan dengan
pemanasan standar kalsium -oksalat. Dari

termogram ApT -nya yang hanya menghasilkan
sebuah perubahan berat saja dan besar
kemungkinannya hanyalah reaksi dehidrasi, disam-
ping melepaskan molekul air pada suhu 120 °C.
Sebagai perbandingan termogram ATG untuk
standar CaC2O4.6H2O menghasilkan 3 buah
perubahan berar6}. Setiap terjadi satu perubahan
berat cuplikan dapat terlihat pada termogram A TG,
dan didapatkan satu puncak (peak) pada termogram
ADT -nya, karena terjadi perubahan termal di dalam
cuplikan zirkonium hidroksida dan atau zirkonil
hidroksida yang sedang mengalami reaksi
peruraian(7}. Reaksi dehidrasi an tara satu endapan
dengan endapan yang lain tidak selalu sarna,
meskipun hasil reaksinya sarna. Setiap endapan
mempunyai ciri khas masing-masing, misalnya laju

BAHAN DAN TAT A KERJA

Bahan:

-ZrOCI2.8H2O; ZrC14; NH4OH 25 %; CaC2O4.6H2O
(Merck)
Peralatan yang diguJlakaJI :

-Seperangkat instrumen "Thermal Gravimetri
Analyzer" (TGA) SET ARAM daD Tungku Pemanas.

CARA KERJA

A. Ditimbang 50 mg bahan standar CaC2O4.6H2O

dimasukkan ke dalam cawan platina kemudian

dipanaskan sampai suhu 900°C dengan kecepatan

pemanasan 16°CI menit untuk standarisasi.

B. Pembuatan endapan hidroksida dengan kation

Zr clan zrO .
I. Ditimbang 0,5 g senyawa zirkonit1m

ZrOCI2.8H2O dilarutkan dalam 10 mL air

bebas mineral (ABM). Kemudian diaduk

clan ditambahkan NH4OH 25 % secara

ber1etes.tetes sampai terjadi endapan

2. Ditimbang 0,5 g senyawa zirkonium

ZrOCI2.8H2O (tanpa dilarutkan dalam

ABM), kemudian ditambahkan NH4OH 25

% secara ber1etes-tetes sampai terjadi

endapan.
3. Ditimbang 0,5 g senyawa zirkonium ZrCl4

dilarutkan dalam 10 ml ABM, diaduk

sambi! ditambal1kan NH4OH 25 %

bcr1etes-tetes sampai terjadi endapan putih.
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(4) di atas. Dari metoda AGT terrnograrnnya harnpir

tidak memberikan inforrnasi perbedaan antara

ZrO(OHh dengan Zr(OH)4' Terrnograrn A TG
ZrO(OHh dan Zr(OH)4 dari awal pemanasan sarnpai
akhir pemanasan boleh dikatakan sarna, perbedaan

yang terdapat di an tara awal dan akhir terrnograrn
tersebut dapat dikatakan tidak mencolok sarna sekali.

Dari sudut kecepatan reaksi peruraian antara endapan

ZrO(OHh dan Zr(OH)4 dapat dikatakan tidak ada.
Untuk melihat kesarnaan terrnograrn A TG antara

endapan ZrO(OHh dan Zr(OH)4 di atas dapat dilihat
pada garnbar I.

ee'at (mg)

so

ZrO(OH)2

Zr(OH)4

75 '25 "5--1%5 51S 515 -25 415 52S 515

SUhu (C)

-Gambar J. Termogram AtG Zr(OH)~ don

ZtO(OH) 1
Seperti sudah disebutkan di atas, metoda ini selain
menghasilkan termogram A TG juga menghasilkan
termogram ADT dari cuplikan yang dianalisis. Laju
reaksi jenis endapan zirkonil hidroksida clan
zirkonium hidroksida ditinjau dari sudut termogram
A TG adalah sarna, akan tetapi laju reaksi jenis pada
termogram AD! untuk perubahan panas selarna
reaksi peruraian zirkonil hidroksida dan zirkonium
hidroksida agak berbeda satu sama lain. Perbedaan
laju reaksi jenis pada termogram ADT tersebut
dapat digunakan untuk menganalisis kation
pendukung endapannya. Karena perbedaan antara
zirkonil hidroksida dan zirkonium hidroksida
terletak pada masing-masing kationnya.

Senyawa ZrOCI2 baik yang dilarutkan di dalam air
matlpun yang tidak dilarutkan di dalam air kcmudian
ditambahkan NH4OH, akan menghasilkan endapan
yang besar kemungkinannya sebagai senyawa
ZrO(OH)2' seperti reaksi (5) dan (6) berikut ini

reaksi jenisnya yan~ dalarn rumus Arrhenius (k)
tidak selalu sarna(4. Termogram A TG hanya
memberikan indikasi ada reaksi kimia di dalarn
cuplikan selama pemanasan cuplikan dilakukan.
Reaksi kimia yang terjadi di dalarn pemanasan ini
terlihat adalah pengurangan be rat cuplikan(8),
Pengurangan berat cuplikan zirkonium hidroksida
atau zirkonil hidroksida sangat tergantung pada
berat cuplikan yang digunakan sebelum
pemanasan. Semakin banyak endapan yang
digunakan maka semakin ban yak pula senyawa
yang mengalami dehidrasi. Sehingga tinggi-
rendahnya puncak untuk termogram ADT berkaitan
langsung dengan berat cuplikan yang mengalarni
perubahan. Akan tetapi perubahan yang terjadi baik
pada termogram A TG dan ADT tidak terlalu
sensitif. Sehingga kalau dibuat sebuah kurva
kalibrasi dari ~ata yang kurang sensitif, maka akan
didapatkan kurva kalibrasi yang kurang sensitif.
Oleh karena itu metoda ini banyak dipakai untuk
menganalisis bahan secara kualitatif.

Secara gravimetri perubahan beret endapan basil
reaksi antara kation Zr-l;+++ dan zrO++ dengan ion
hidroksida setelah reaksi peruraiannya berlangsung
tidak menghasilkan pengurangan berat yang
mencolok atau boleh dikatakan sarna. Disalnping itu
bentuk termogram A TG kedua endapannya terse but
dapat dikatakan sarna. Seandainya ada perbedaan
termogram A TG kedua endapan tersebut, meskipun
menghasilkan pengurangan berat yang sarna, maka
dapat dipastikan bahwa kedua bahan tersebut
berbeda dalarn reaksi peruraiannya. Oleh karena itu
dapat dipastikan bahwa reaksi antara kation Zr++++
clan ZrO++ dengan ion hidroksida yang membentuk
endapan sebenarnya cukup sederhana. Reaksi kimia
yang terjadi an tara Zr++++ clan zrO++ dengan ion
hidroksida dapat dituliskan sebagai berikut ini

Zr++++ + 4 Off > Zr(OH)4 (I)
zrO++ + 2 OH- > ZrO(OH)2 (2)

Selanjutnya ka!au masing-masing endapan di atas
dipanaskan maka terjadi reaksi peruraian yang dapat
dituliskan sebagai berikut ini,

ZrO(OI-I)2 > zrO2 + H2O (3)
Zr(OH)4 > zrO2 + 2H2O (4)

Terlihat jelas reaksi peruraian endapan zirkonium
hidroksida clan zirkonil hidroksida hanyalah rcaksi
dehidrasi biasa. Meskipun reak~i peruraian endapan
zirkonium hidroksida dan zirkonil hidroksida tidak
berbeda secara gravimetri akan tetapi secara
stoikhiometri agak berbeda dalarn hal menghasilkan
jumlah H2O-nya. Endapan yang dihasilkan adalah
sarna, yaitu zrO2 seperti terlihat pada reaksi (3) dan

++ -NH"OHzrO + 2 OH > ZrO(OHh (5)

++ NH4OHzrO + H2O + 2 Oir > ZrO(OHh (6)
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Senyawa di alas tidak memberikan perbedaan yang

cukup mencolok pada peristiwa pemanasan, terlihat
dari termogram A TG-nya tidak menunjukkan adanya

.perbedaan reaksi selama peruraian ZrO(OH)2 dari
reaksi (5) dan (6). Akan tetapi kontur ADT antara

ZrO(OH)2 hasil pemanasan yang berasal dari ZrOC12

yang terlebih ~hulu dilarutkan di dalam air
kemudian diendapkan dengan NH4OH 25 % berbeda

dengan termogram ZrO(OH)2 yang langsung
diendapkan dengan NH4OH 25 %. Meskipun di
dalanl NH4OH terdapat cukup banyak H2O yang

dapat melarutkan ZrOCI2 menjadi ZrO++, akan tetapi
oleh karcna suasanilllya berbcda satu Sillna lain, maka

termogram ADT-nya pun berbeda pula. Reaksi (5)
kat ion zirkonil dalam suasana basa, sementara reaksi

(6)suasananya dalam keadaan asam, karena ZrOCI2
yang terlarut di dalam air dalam suasana asam,

kemudian diendapkan dengan NH4OH. Dari sudut

reaksi kimia tidak acta perbedaan antara reaksi (5)
dan (6), yang berbe~a adalah suasananya. .

mencolok. Endapan zirkonil hidroksida yang terlebih

dahulu dilarutkan di dalarn air mempunyai

termograrn ADT yang lebih sensitif daripada

termogrmri ADT endapan zirkonil hidroksida yang

didapatkan tanpa dilarutkan di dalarn air. Disamping
termogram ADT daTi zirkonil hidroksida yang
dilarutkan terlebih dahulu di dalam air kemudian

ditantbahkan NH"OH membentuk puncak terlebih
dahulu daripada zirkonil hidroksida yang dibentuk

secara langsung dari zirkonil dengan NH..OH.

Perbedaan terse but disebabkan oleh karena laju
reaksi jenis antara zirkonil hidroksida yang satu

UCl1gall yang lainnya berbcda.

Selanjutnya senyawa ZrCl.. yang dilarutkan di
dalarn air dan yang tidak dilarutkan di dalarn air akan

menghasilkan endapan yang kalau diuji dengan
metoda A TG akan menghasilkan endapan yang

seolah-olah sarna. Akan tetapi termogram A TD-nya

tidak mirip satu sarna' lain, hal ini menunjukkan

bahwa meskipun termograrn A TG-nya sarna tetapi

sebenarnya ada perbedaan antara endapan satu
dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut karena

sejarah, lingkungan dan dan cara preparasi yang
tidak sarna akan menghasilkan terrnograrn A TD yang

tidak sarna pula. Reaksi kimia yang terjadi antara

ZrCI" yang dilarutkan di dalarn air kemudian
ditarnbahkan NH..OH dan ZrCI" yang langsung

ditambahkan NH"OH, seperti reaksi (7,8) ini

ZrCI4 + H2O > Zr- + 4 cr (7).,. ,---~..,.. ,'. ,.. ". ,. A. ". .,.
'w.. C

NH"OII
Zr~ + 20H- > Zr(OH)" (8)

Gambar 2. Perbedaan termogram DTA
ZrO(OH)2 yang berasa/ dari com
puran ZrOC/2+H2O+NH4OH don
ZrOC/2+NH~OH.

Rumus endapan kimia di atas baik yang didapatkan
melalui penambahan air terlebih dahulu dan yang
langsung ditambahkan NH4OH .secara langsung
sebenarnya tidak berbeda. Perbedaan termogram
ADT -nya mirip dengan perbedaan ADT endapan
zirkonil dan zirkonium hidroksida di atas, seperti
terlihat pada garnbar 2. Kontur endapan zirkonium
hidroksida yang didapatkan tanpa melarutkan
menghasilkan puncak ADT yang relatif rendah atau
mendekati termogram latar. Semen tara itu endapan
hidroksida yang didapatkan melalui pelarutan air
terlebih dahulu menghasilkan puncak yang cukup
tinggi. Puncak ADT masing-masing endapan cukup
berdekatan satu sarna lain, tetapi karena dipisahkan

dengan perbedaan tinggi puncak termogram ADT-
nya maka dapat dipisahkan satu sarna lainnya. Untuk
melihat perbedaan antara termogram ADT endapan
zirkonium hidroksida basil pelarutan dengan air
terlebih dahulu dan tanpa pelarutan dapat dilihat
pada gambar 3.

Perbedaan tersebut dapat dilihat sewaktu dilakukan

pemanasan pada masing-masing senyawa endapan
hidroksidanya, reaksi (5) menghasilkan puncak
(peak) yang rendah sementara itu reaksi (6)
menghasilkan reaksi puncak (peak) yang cukup
tinggi. Untuk melihat perbedaan antara basil reaksi
(5) dan (6) dapat dilihat pada gambar 2.

Reaksi dehidrasi endapan zirkonil hidroksida yang
dibuat dengan tara yang sedikit berbeda akan
menghasilkan perbedaan dalam hal tennogram ADT-
nya. Endapan yang dibuat dengan kondisi
lingkungan yang berbeda, kondisi preparasi yang
berbeda akan menghasilkan perbedaan dalam
kinetika dehidrasinya(4). lelas terlihat pada
tennogram tersebut ada perbedaan yang cukup

Sahat Simbolon , dkk ISSN 0216-3128
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Memang ada perbeda:ln antara termogram ADT
kedua endapan di atas yang berbeda bahan dasarnya.
akan tetapi perbedaan terse but tidak cukup mencolok
sehingga metoda ini kurang dapat
dipertanggungjawabkan untuk menganalisis kation
Zr++++ dan zrO++ dengan endapan hidroksida secara
langsung dengan menambahkan NH4OH. Dengan
menambahkan jumlah cuplikan atau endapan yang
lebih ban yak clan mengurangi kecepatan pemanasan
agar kedua puncaknya cukup berjauhan dan tinggi
pu,ncaknya cukup memadai sehingga dapat terlihat

jelas perbedaannya. Upaya penambahan jumlah
cuplikan dengan metoda ini sangat terbatas, oleh
karena kondisi instrurnen yang sudah tak dapat
diubah. Oleh karena itu dengan jumlah cuplikan
yang maksimum seperti pada setiap kali percobaan
dilakukan, maka yang utama adalah laju reaksi jenis
bahan yang digunakan. Sehingga pernyataan
Dollimore(4) kurang tepat untuk kasus endapan
zirkonium hidroksida clan zirkonil hidroksida yang
diendapkan langsung dengan NH4OH. Akan tetapi
kalau endapan zirkonil dan zirkonium hidroksida
yang terlebih dahl~lu dilarutkan di dalam air
kemudian ditambahkan NH4OH, maka perbandingan
termogram ADT -nya cukup mencolok. Perbedaan
antara termogram ADT zirkonil hidroksida clan
zirkonium hidroksida cukup mencolok, seperti
terlihat pada gambar 5 di bawah ini dapat digunakan
untuk menganalisis kation Zr.-H+ dan ZrO++.

" ,. '" ..m ..'" ..." ..'" ao
-,CI

Gambar 3. Perbedaan /ermogram DTA
zirkonium hidroksida dari campu
ran ZrC/., + H2O + NH.,OH don
ZrC/., + NH.,OH

Sebaliknya kalau endapan zirkonil hidroksida hasil
reaksi langsung antara zirkonil dengan ion hidroksida
dibandingkan terrnograrn ADT -nya dengan endapan
~irkonium hidroksida hasil reaksi langsung antara
zirkonium dengan ion hidroksida tidak menghasilkan
perbedaan yang cukup mencolok. Bila pemyataan
Dollirnore(4) benar, maka ADT kedua endapan
tersebut pasti dapat dibedakan secara jelas. Karena
bahan dasar kedua endapan tersebut sudah berbeda
sarna sekali, sehingga dapat diharapkan bahwa kedua
endapan ADT -nya pasti berbeda pula. Karena
puncak terrnograrn ADT kedua endapan tersebut
sangat berdekatan, maka untuk memisahkannya

sejauh mungkin dapat digunakan dengan mengurangi
kecepatan pemanasan cuplikan. Akan tetapi oleh
karena puncak-puncak dari kedua kontur ADT
masing-masing endapan di atas kurang sensitif,
seandainya jarak antar puncaknya sudah cukup baik,
narnun hasil analisis berdasarkan hal ini kurang
memuaskan. Untuk melihat perbandingan antara
ADT zirkonil hidroksida dan zirko nium hidroksida
dapat dilihat pada gambar 4.

hO""'-"""

Gambar 5. Perbandingan termogram ADT zirkonil
don zirkonium hidroksida sete/ah
di/arutkan di do/am air kemudian
ditambahkan NH4OH.

t -",-:

k """L=1~= L.
~

,.. m
Endapan zirkonil hidroksida menghnsil tennogram
ADT yang mempunyai puncak terlebih dahulu

daripada tern1ogram ADT endapan yang berasal dati

ZrCl.\o Jarak antara puncak tern1ogram ADT zirkonil

hidroksida dan kontur ADT zirkonium hidroksida di

atas dapat diperlebar dengan mengurangi kecepatan
pemanasan. Akan tetapi kalau kecepatan pemanasan

Gambar 4. Perh an dingall termogram ADT

all tara endapan zirkoniL
hidrok.rida dun :irkoniu1/1

hidrok.\'ida hasiL pellgendapan
dengan ion hidroksida se cora

langsung.
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dikurangi sampai 10 °C/menit, maka puncak

tennogram ADT untuk zirkonil dan puncak

tennogram ADT untuk endapan zirkonium

hidroksida akan lebih lama didapatkan. Daya resolusi

instrumen untuk analisis kation zirkonil clan

zirkonium dapat diperbesar dengan mengurnngi

kecepatan pemanasan, sebaliknya kalau kecepatan

pemanasan dipercepat lagi, maka boleh jadi tidak

dapat dianalisis kat ion zirkonil dan zirkonium

melalui endapan hidroksida.

6. EWING GW, Instrumental Methods of
Chemical Analysis, Fifth Edition, Mc.
9raw Hill Book Company,lnternational
Edition,Singapore, 1985.

7. paPA G ET ALL, Gravimetric Deter-
mination of Zirconium With A New Azo-
pyrazolone Derivative, Laboratory of
Analytical Chemistry Faculty of Science,
University of Bucharest, Bucharest-
Rumania,1965.

8. WENDLANDT WWM, Thermal Analysis,
Third Edition, John Wiley and Sons, New

York,1985.

TANYA-JAWAB

KESIMPULAN

I. Kation Zr++-++ dan kat ion zrO++ tidak dapat

diar1alisis melalui endapan hidroksidanya kalau

endapannya dibuat secara langsung dengan
menambahkan NH4OH pacta larutan zirkonil dan

zirkonium.

2. Kation Zr++-++ dan zrO++ dapat dianalisis dengan

baik kalau melalui endapan hidroksida dengan

melarutkan zirkonil dan zirkonium terlebih di

dalam air, kemudian barn ditambahkan NH4OH.

3. Dengan Metoda ini dapat digunakan untuk

mengetahui sejarah pengendapan hidroksida baik

kat ion Zr++-++ atau pun kation zrO++.

4. Puncak termogram ADT zirkonium hidroksida

dan zirkonil hidroksida dapat diatur dengan

mengurangi at au menambah kecepatan

pemanasan endapan yang dianalisis.

Sunarjo

Bagaimana cara membedakan ZrJ+ dengan
.ZrO++ hila dilihat secara langsung ?

Sahat Simbolon

Kation Zr"+ clan zrO++ tidak dapat dibedakan

secara langsung, bahkan dengan pengomplekspun

tidak menghasilkan perbedaan. Oleh karena itu

dengan endapan hidroksidanya dan pemanasan

yang terns menerus didapatkan kurva ADT -nya
berbeda, sehingga Zr'" dan ZrO"" dapat

dibedakan.

Muzakky
Mohon penjela.\"QI1 jllmlah panas lanpa sol lion
pada gambar saudara ?

Sabat Simbolon

Jumlah panas di dalam metoda ini tidak penting,

yang penting adalah suhu terjadinya peruraian.

Kalaupun dibutuhkan jumlah panas hams

dilakukan perhitungan yang agak panjang, tetapi

tidak bermanfaat di dalarn analisis Zr4+ dan

zrO++.
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Tunjung lndrati

Bila diinginkan sua/u analisis ADT secara
kuan/iia/if pada endapan Zr-l+ a/au Zro++ apakaf.
perlu dilakukan kecepa/an pemanasan ?

Sahat Simbolon

Sepanjang puncak tennogram terpisah secan
signifikan atau mencolok, tidak perlu dilakukar
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Sahat Simbolon , dkk



optimasi kcccpatan pcmanasan. Untuk

eksperimen ini kalau kecepatan pemanasannya
IO°C/menit, maka kedua termogram akan

terpisah secara baik.

Sahat Simbolon

-Tjdak dilakukan pengukuran batas terendah,
karena penelitian ini tidak ditujukan untuk itu,
tetapi secara semi kuantitatif.

-Cuplikan yang dianalisis adalah cuplikan dari

pabrik (Merck).
-Variabel yang dioptimasi adalah kecepatan

pemanasan, karena variabel ini yang paling

dominan.

Samin

Da/am ana/is is spesies zirkonium
-berapa bolas pengukuran terendah ?
-cup/ikon apa yang diana/is is ?
-Variabe/ apa soja yang dioptimasi ?
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