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ABSTRAK

UPAYA MENURUNKAN KANDUNGAN N/TR/T PADA PROSES PART/S/ DEl'{GAN
/I-fENGGUNAKAN D/PHENYL TJ//O UREA. Keberadaan nitrit dalam proses partisi U-Pu akan

mengganggu proses partisi itu sendiri. Disamping ion nitrit mengoksidasi kembali Pu3+ menjadi Pu4+,
ion nitrit juga akan bereaksi dengan reduktor. Dua reaksi tersebut merupakan reaksi yang tidak
diharapkan terjadi, oleh sebab itu kandungan nitrit dalam proses partisi perlu diturunkan atau kalau bisa
dihilangkan. Telah dilakukan penelitian menurunkan kandungan nitrit dalam Jase organik pada prQses
partisi menggunakan diphenyl tio urea. Dari hasil penelitian diperoleh data bah~a kondisi operasi
optimal dicapai pada waktu kontak 6 menit don konsentrasi 0,004 N (300% stoikiometri~) dengan hasil
eliminasi 90%. Hasil ini cukup kompetitif hila .4ibandingkan dengan eliminasi yang menggunakan
hidrasin hidroksida atau asam amidosulfonat dengan waktu optimal sarna-sarna 6 menit, pereaksi lebih
masing-masing 200% don 300% don hasil e/iminasi masing-masing 60% don 50% .

ABSTRACT

AN EFFORT FOR REDUCING NITRITE IN TilE PARTITION PROCESS BY USING DIPIIEN}'L
TIIIO URE/I. The e.~istence ofnitrite in the process of U-PU partition. ~.'ill disturb the partition process.

In addition to the reoxidization of Pu3+ to Pu4+, nitrite will also react ~I'ith reductor. 80th reactions are
not expected, so that the nitrite ion in the partition process must be eliminated or reduced as much as
possible. An e.~periment on the nitrite elimination in the partition process ~Yas done b.v reacting nitrit ~yith
diphenyl thio urea. The experiment result sho~yed that the optimum condition ~.'as achived at a contact
time of 6 minutes, at the concentration of O. 004 N (300% stoichiometric), and the eliminarion result ~I'as
90%. This result is competitive enough if compared with hydrazin hydroxide or amido sulphonic acid,
~vhere the contact time is 6 minutes, the excess of both reactants are 200% and 300%, and the elimination
results are 60% and 50% respectively.

PENDAHULUAN Nitrit akan mengoksidasi kembali Pu3+ hasil

reduksi menjadi Pu4+, Nitrit juga akan bereaksi
dengan reduktor yang mestinya reduktor ini

bereaksi dengan Pu4+ (3).
Reaksi :

6pu3+ + 2NO2- + 8H+ ---> 6Pu4+ + N2 + 4H20 (1)

3+ 0---> Fe + NO + H2Fe2+ + NO2° + 21-1+ (2)

Oleh sebab itu, kandungan nitrit harus
diturunkan sampai tingkat yang serendah-

rendahnya atau kalau bisa dihilangkan. Beberapa

senyawa yang bisa digunakan untuk mengelimi-

nasi nitrit antara lain hidrazinium hidroksida, asam

amido sulfonat clan urea

P ada proses Purex(Plutonium Uranium

RecoveryExtraction), partisi at au pemisahahan

plutonium dari uranium dilakukan dengan cara

"reductive stripping". Artinya, Pu4+ direduksi

dahulu menjadi Pu3+. Akibat perubahan valensi
ini, plutonium yang tadinya berada di dalam rase
organik (bersama dengan uranium) pindah ke rase
air karena tidak terekstraksi o\ch tributil
tosfat(TBP)( 1 ,2).

Keberadaan nitrit dalam proses partisi
sangat mengganggu proses partisi itu sendiri.
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Pada penelitian sebelumnya, eliminasi asam nitrit
dcngan hidrasinium hidroksida dun usam amido

sulfonat, kandungan asam nitrit dalam rase
organik bisa diturunkan sebesar masing-masing
60%dan 50%. I-lasil tersebut dicapai pada kondisi
wuktu kontak 6 menit dan kelebihan reagen
pengeliminasi masing-masing 200% dan 300%.
Karena basil tersebut relatif :nasib rendab, maka
perlu dicoba senyawa lain dalam upaya untuk
meminimalkan kandungan asam nitrit dalam rase
organik pada proses partisi. Reaksi eliminasi asam
nitrit dengan diphenyl thio urea adalah sebagai

berikut(4) :

T~lt~l Kcrja

Pertama-tama U30S dan NaNO2 dilarutkan

lebih dahulu untuk mendapatkan larutan uranil
nitrat dengan kadar % 200 gUll dan keasaman IN.
Larutan uranil nitrat ini kemudian diekstraksi
dengan 30% TBP-dodekan dengan perbandingan
volume Ill. Fase organik hasil ekstraksi
dipisahkan dari rase air dengan corong pemisah,
untuk kemudian digunakan sebagai umpan proses

partisi.
C6Hj- N-CS.N.HsC6+2HNO,-- C6Hs.N-CS-N-HsC6 + 2H20(3}

.1 I I I
H H NO NO Untuk proses partisi, diambil 10 mllarutan

rase organik basil ekstraksi, kemudian ke- dalam
rase organik tersebut ditambahkan diphenyl thio
urea dengan konsentrasi yang tertentu. Campuran
diaduk selama waktu tertentu, dipisah-kan rase
organik dari rase aimya, diambil cupli-kannya
kemudian dianalisis kadar U dan nitrit-nya.
Pekerjaan diulangi lagi untuk kondisi operasi
eliminasi yang berbeda. Pari berbagai kondisi
operasi kemudian dibandingkan kadar nitrit dalam
rase organik basil proses eliminasi. Kondisi
operasi yang menghasilkan kadar nitrit dalam rase
organik terkecil diambil scbagai kondisi opcrasi

optimal.

Analisis nitrit dilakukan dengan cara titrasi
potensiometri. Untuk analisis ini, nitrit

direaksikan dengan Ce4+. Sesuai dengan
potensial oksidasi reduksinya, maka pad a reaksi

ini Ce4+ tereduk"si menjadi Ce3+, sedang nitritnya

pecah menjadi N2 clan H2O. Kelebihan Ce4+

kemudian dititrasi dengan Fe2+ Variabel yang
diteliti pada penelitian ini yaitu waktu kontak dan
konsentrasil.persen kelebihan pereaksi(tlexcess").
Penelitian bertujuan men-dapatkan pereaksi yang
lebih baik sekaligus untuk mengetahui kondisi
operasi optimal dari pereaksi/pengeliminasi
tersebut pad a pemakaian-nya di dalam proses

partisi. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAHAN, ALAT DAN TATA KERJA Pengaruh waktu kontak

Gambar 1 memperlihatkan hasil penelitian
eliminasi nitrit dalam rase organik dengan
diphenyl thio urea untuk variasi waktu. Pad a
gambar tersebut tampak bahwa kon-sentrasi nitrit
dalam rase organik menurun dengan

bertambahnya waktu kontak rase organik dengan
rase air yang mengandung diphenyl thio urea
sebagai reagen pengeliminasi nitrit. Kadar nitrit
dalam rase organik yang semula 0,002 grek/l turun
menjadi 0,0016 grek/l, kemudian turun lagi
menjadi 0,0015 grek/l setelah dikontakkan dengan
rase air selama 4 men it. Penurunan kadar nitrit
dalam lase organik ini disebabkan adanya reaksi
antara nitrit dengan diphenyl thio urea sebagai
bahan pengeliminasi nitrit. Setelah waktu kontak
6 menit kadar nitrit dalam rase organik relatif
konstan sebesar 0,0013 grek/l.

Bahan

-U30S eks Perancis -NaNO2

-HNO3 Merck -Diphenyl thio urea

TBP-dodekan -Air be bas mineral

(ABM)
-H2SO4 -Reagen lain untuk

analisis

Alat

1. Gelas arloji
2. Labu ukur
3. Timbangan
4. Stop watch

5. aetas ukur
6. Corong pisah
7. Pengaduk magnit
8. Potensiometer
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reagen pengeliminasi. Sesuai dengan persamaan
reaksi 3 dapat diterima bahwa makin tinggi
konsentrasi diphenyl thio urea yang ditambahkan
maka akan semakin ban yak pula nitrit yang
bereaksi. Pada konsentrasi diphenyl thio urea
0,004 N (300% stoikiometris), kadar nitrit dalam
fuse organik relatif konstan.

Pada tabel terlihat bahwa konsentrasi
pengeliminasi nitrit tidak mempengeruhi kadar U
dalam rase organik hasil eliminasi. Penurunan
kadar U dari umpan sebesar 107,1 gil menjadi
57,12 gil disebabkan karena terjadi proses
kesetimbangan antara U dalam rase organik dan U
dalam rase air setelah kedua rase tersebut diaduk.

Tabel : Hasil elimin:!si nitrit pad:! variasi
konsentrasi diphenyl thiourea; kadar
Vdalam ump:!n rase organik 107,1 g
VII, nitrit 0,002N, keasaman rase air IN,
waktu kontak 6 menit.

Galnhar 1. : Grafik hubungan antara waktu kontak
dun konsentrasi nitrit da/amfase orgunik
hasi/ e/inu'nasi

Pengaruh konsentrasi/kelebihan pereaksi No. [dipenyl thio [Na2-. Fa] lV. Fa .

urea J. grek/l 2rek/l 2/1

0,001
0,002
0,003
0,004
0,005

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dengan umpan larutan
simulasi rase organik yang mengandung 107,1 g
UII qan ion nitrit 0,002N serta rase air dengan
keasaman IN diperoleh data bahwa kondisi
operasi optimal dicapai pada waktu kontak 6
men it, konsentrasi 0,004 N ( 300% stoikiometris)
dengan hasil eliminasi 90%. Hasil ini cukup
kompetitif hila dibandingkan dengan hasil
penelitian sebelumnya, eliminasi ion nitrit
menggunakan hidrazin hidroksida dan "amido
sulfonic acid".
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: Hub//ngan antara konsentrasi
diphenylthiou //rea dun konsentrasi nitrit
dalamfase organik hasil e/iminasi

Gambar 2
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Hasil penelitian untuk pengaruh

konsentrasi/ kelebihan pereaksi dapat dilihat pacta

tabel atau gambar 2. Pacta tabel dan gambar 2
terlihat bahwa makin tinggi konsentrasi diphenyl

thio urea maka konsentrasi nitrit dalam rase

organik semakin rendah. Dengan penampilan

lain, masih pada gambar 2, makin tinggi

konsentrasi diphenyl thio urea yang ditambahkan

maka persen penurunan nitrit dalam rase organik

semakin besar.
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-Analisa digunakan secara tidak langsung. Mula-
mula nitrit direaksikan secara batch dengan
Ce4+ berlebihan.

Reaksi:
Ce"+ + 6H+ + 4 NO; -.2CeJ+ + 2N: +3 H1 + 4 01

Kelebihan Ce4+ kemudian dititrasi dengan larutan
2+

yang mengandung Fe menggunakan

potensiometer.

TANYA JAWAB

Reaksi:
3Ce4+ + 3Fe2+ -+ 4Ce3+ + 2FeJ+
Kadar ion nitrit dihitung dengan rumus: (V 0 -V J x
N
NNO = grek/l

V cuplikan

dengan
NNO = kadar nitrit dalam cuplikan, grek/l

Vo = Volume Fe(lI) yang digunakan untuk

menitrasi Ce (IV) mula-mula.
Vt = Volume Fe(lI) yang digunakan untuk

menitrasi kelebihan Ce(IV).
N = Normalitas Fe(ll), grek/l.

Elldallg Nawangsih.

-Untuk menentukan kandungan Nitrit. a/at
ana/isa apa yang digunakan ?

-Nitritdiana/isa da/am bentuk apa ?

-Bahan standar apa yang digzmakan da/am
ana/isa ?

Mashudi

-Untuk menganalisis kandungan nitrit, digunakan

potensiometer.
-Nitrit dianalisis dalam bentuk ion NO;
-Bahan standar yang digunakan yaitu larutan

(NH4)2Ce(SO4) clan (NH4hFe(SO4}Z

Dwi Re/llam

-Pada penelitian satldara digunakan simulasi lase
organik yang mengandurig ion nitrit 0,002 N .
Bagaimana cara analisa konsentrasi yang
sangat rendah ?
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