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ABSTRAK
PENETAPAN CERIUM DARI MONASIT BANGKA DENGAN PEREAKSI
TIRON SECARA SPEKTROFOTOMETRl Untuk mengantipasi permintaan
analisis unsur tanah jarang secara individual yang berasal dari kegiatan pengolahan
monasit di bidang PTPBGN serta unit lain di lingkunganP2BGN, perlu dikembangkan
suatu metode analisiscerium dengan pereaksi tiron secara spektrofotometri.Tujuan dari
percobaan ini untuk mendapatkan metode penetapan dan kondisi analisiscerium dengan
hasil yang akurat clandapat dipertanggungjawabkan. Beberapa parameter yang diamati
adalah: spektrum cerium-tiron, kondisi asam (pH), konsentrasi ligan,konsentrasi larutan
penyangga, linieritas, pengaruh anion, deteksi limit, unsur pengganggu clan kestabilan
kompleks. Senyawa kompleks cerium-tiron memberikan serapan maksimumpada 497,5
nm clan stabil sampai dengan 8 jam. Kondisi optimal dari penetapan tersebut adalah
tiron 0,25%, pH 8,5 dengan larutan penyangga natrium acetat 0,3 M. Deteksi limit 1,0
ppm clandaerah linearitas 1,0 sampai dengan 100 ppm dengan unsur pengganggu
fosfat, Fe, U clan Ti. Kadar cerium dari dua contoh monasit Bangka yang dianalisis
adalah 18 %.

ABSTRACT
SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF CERIUM FROM
MONAZITE BANGKA USING TIRON REAGENT. To anticipate the analysis of
individual rare earth element from monazite processing which have done at PTPBGN
division and samples from other division of P2BGN, and to develop the Ce analysis
methode by spectrofotometric using tiron reagent. The purepose of the experiment is to
find out the methode and the condition of Ce analysis with hight accuracy and
applicable. The variable observation were cerium-tiron spectrum, pH, ligan
concentration, buffer concentration, linearity, anion influence, limitdetection, impurities
of elements and complex stability. The complex of cerium-tiron produce the maximum
absorption at 497,5 nm and stable until 8 hour. The optimum conditions of this method
was: tiron concentration is 0.25 %, pH 8.5 with buffer solution sodium acetat is 0.3 M.
Detection limit is 1.00 ppm and area of linearitybetween 1 - 100 ppm, and PO4, Fe, U
and Ti was influence to this method. The content of Ce from 2 samples of monazite
Bangka wich determineby this method was 18%.

*) Bidang Pengembangan Teknologi PertambanganBahan GalianNuklir, P2BGN
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PENDAHULUAN

Monasit secara umum mempunyai rumus kimia (Ce,La,Y,Th) PO4 dan basnasit

La,Ln fluoro carbonat (MillCO3F)dengan bentuk kristal monoklinikdengan densitas 4,6

- 5,6 dengan kekerasan 5,0 -5,5 skala Mohs [I] . Pasir monasit dan senotim adalah

mineral yang dikenal sebagai sumber daTIunsur tanah jarang. Negara penghasilmonasit

diantaranya adalah Malaysia, Thailand, India dan Indonesia yang berasal dari pulau

Bangka, Belitung dan Singkep . Monasit Bangka diperoleh daTI berbagai proses

pemisahan secara fisik daTI basil pencucian penambangan timah (hasil samping

penambangan timah). Monasit Bangka mengandung U30s = 0,351% ,ThO2= 4,747 %

dan TREO (total unsur tanah jarang ) = 65 % dengan kandungan cerium 23 % dan

fosfat 23 %[2] .

Unsur tanah jarang yang diketahui sebagai deret lantanida semakin banyak

diperhatikan karena sifat-sifat campurannya yang dapat dipakai sebagai: fosfor

(pemancar warna merah dalam tabung televisi menggunakan Eu), kemudian keramik

campuran ytrium (Y) dan zirconium (Zr). Sedangkan cerium (Ce) banyak dipakai dalam

industri elektronikuntuk superkonduktor dan semikonduktor, keramik, gelas , kaca dan

industri mesin. Gadolinium (Gd)dan europium (Eu) banyak dipakai untuk batang

kendali di dalam reaktor nuklir karena mempunyai penampang lintang serapan neutron

yang besar atau sebagai " burnable poison" pada reaktor CANDU, BWR serta yang

menggunakan bahan bakar diperkaya seperti jenis PWR [3] . Unsur tanah jarang

mempunyai sifat-sifatkimia yang sangat mirip satu dengan lainnya, sehinggasulit untuk

dianalisissecara kimia.Di negara-negara maju analisismonasit secara individualbanyak

dilakukan menggunakan peralatan seperti ICP, AAS dan polarografi. Dalam penelitian

ini digunakan spektrofotometer ShimadzuUV 2101 PC .
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Untuk mengantipasipermintaan analisisunsur tanah jarang secara individualyang

berasal dari penelitian pengolahan monasit di bidang PTPBGN serta unit lain di

lingkungan P2BGN, perlu dikembangkansuatu metode analisiscerium dengan pereaksi

tiron secara spektrofotometri. Tujuan dari percobaan ini untuk mendapatkan metode

clankondisi analisiscerium dengan hasilyang akurat clandapat dipertanggungjawabkan.

Teori

Cerium sebagai unsur utama dari unsur tanah jarang (deret lantanida) ditemukan

pertama kali oleh e.G. Mosander tahun 1939 seorang ahli mineralogi Swedia yang

kemudian memberi nama cerium dari kata asal Ceres [4]. Dalam pengelompokan deret

lantanida dibagi menjadi cilia, yaitu grup ceria atau deret lantanida dengan densitas

ringan yaitu La (lantanum) sampai dengan Eu (europium) sedangkan grup yitria atau

lantanida yang densitasnya tinggi yaitu Gd (gadolinium) sampai dengan Lu clan Y

(ytrium) . Ceriumdalam susunan periodik berada pada deret lantanida nomor atom 58

dengan berat atom 140,12, elektron terluar (Xe) 4F2 5do6s2berupa cerium (III) clan

cerium (IV) [4].

Analisis cerium secara spektrofotometri dilakukan berdasarkan pada metode

kolorimetri. Suatu unsur yang dianalisisakan membentuk senyawa kompleks berwama

dengan pereaksi (ligan) yang ditambahkan. Apabila seberkas cahaya monokromatis

dilewatkan pada suatu cairan berwarna maka besamya intensitas cahaya yang diserap

oleh cairan berwama sebanding dengan konsentrasi dari larutan yang dilaluinya.

Semakin tinggi kadar unsur yang dianalisisdalam larutan kompleks berwama, maka

semakintinggi cahaya tampak yang diserap. Hal ini sesuaihukum Lambert-Beer [5].

Analisis cerium secara spektrofotometri diperlukan adanya suatu kondisi yang

tepat serta ligan yang sensitif terhadap unsur yang dikehendaki clan tidak sensitif

terhadap unsur yang lain (unsur pengganggu). Tiron adalah senyawa kimia dari turunan
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phenol dengan rumus : C6ILOsS2.H2O(3.5 pyrocatechol disulfonicacid disodiummono

hidrat) mempunyai reaksi yang cukup selektif terhadap cerium clan kurang sensitif

terhadap unsur yang lainnya[6].Dalam pemilihanpembangkit warna perlu di perhatikan

beberapa faktor antara lain selektif terhadap unsur yang ditentukan, harga yang cukup

murah, mudah didapat clansecara teknis tidak berbahaya dalam pengetjaan clankorosif

terhadap alat. Reaksi kompleks antara cerium dengan tiron akan sempuma apabila

berada pada kondisiyang sesuai dengan kondisiyang optimum dari variabel berubah.

BAHAN DAN TATA KERJA

Bahan

1. Larutan standar 4000 ppm dari unsur : La, D, Th, Mo, Ce, Zn, Ph, Cu, Y, Co, Mn,

Zr, Li, Mg, AI,Ni, Sf, Fe, Bi, Sm, Gd, Nd.

2. Larutan tiron 1,25% dalam aquades, larutan Na acetat 2 M, larutan NaOH 2 M,

NaCI, CaS04, KNO3, Na3P04 (1 %), HClO4 , HNO3, HCl, standar/SRM dari lAEA,

monasit dari Bangka (- 300 mesh), aquades.

Peralatan

Spektrofotometer ShimadzuUV 2101 PC, neraca analitis Sartorius, pH meter Metrohm

clan alat-alat gelas.

Tata Kerja

Ditimbang dengan teliti 1 gram monasit Bangka (-300 mesh) ke dalam gelas beker

kemudian ditambahkan 15 mI campuran asam HClO4 dengan HNO3 (6:1), kemudian

dipanaskan sampai kering di atas kompor pemanas. Ditambahkan 10 mI H2SO4pekat

clan dipanaskan sampai berbentuk pasta. Pasta yang terbentuk dilarutkan dengan HCl

1:1, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 mI. Perlakuan yang sarna dilakukan

terhadap standar/SRM.Dipipetkan 1 mI cairan basil pelarutan ke dalam gelas beker 30

ml ditambahkan 10 ml aquades, kemudian ditambahkan 5 m1tiron 1,25% dan3,5 m1
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larutan penyangga Na acetat 2 M. pH diatur sampai 8,5 dengan penambahan NaOH

encer. Larutan dipindahkan ke dalam labu ukur 25 ml, tepatkan volume labu dengan

aquades pH 8,5. Serapan diukur pada panjang gelombang 497,5 nm. Kadar cenum

dari confab atau SRM dihitung dengan menggunakankurva kalibrasi standar.

Dalam penelitianini diamatibeberapa parameter yang mempengaruhi penetapan

cerium antara lain: puncak spektrum cerium-tiron, kondisi keasaman kompleks (pH),

konsentrasi ligan, linieritas, limit deteksi, kestabilan kompleks, pengaruh anion, unsur

pengganggu, pengujianmetode dengan standar/SRM clananalisis monasit dari Bangka .

1. Menentukan panjanggelombang cerium -tiron

Standar cerium dengan kadar 60 ppm ditambahkan 1O ml aquades kemudian

ditambahkan 5 ml tiTan 1,25 % clan5 mllarutan penyangga Na acetat 2 M. pH di

atur sampai 9,0 dengan menambahkanNaOH encer, kemudiandimasukkan ke dalam

labu ukur 25 ml clanditepatkan sampaitanda garis dengan aquades pH 9,0, larutan

dikocok. Serapan daTi larutan diukur dengan spektrofotometer Shimadzu UV

2101PC setelah didiamkan30 menit, daTipanjang gelombang 600 nm sampai dengan

450 nm menggunakanslit 2.

2. Penentuan kondisikeasaman kompleks (pH)

Kondisi kompleks dicari dengan cara standar cerium berkadar 8 ppm ditambahkan

5 ml tiron 1,25 % clan5 mllarutan penyangga Na acetat 2 M , pH diatur sampai

pH 9,0 dengan menambahkan NaOH encer, kemudian dimasukkan ke dalam labu

ukur 25 ml clan ditepatkan sampai tanda garis dengan aquades pH 9,0. Perlakuan

sarna dengan percobaan 1, dengan variasi pH 6,5; 7,0; 8,0; 8,5; 9,5; 10,0 diukur

pada panjanggelombangoptimal yang diperoleh daTipercobaan 1.

3. Penentuan konsentrasi ligan (Tiron)
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Konsentrasi ligan diperoleh dengan cara 8 ppm standar cerium ditambahkan

aquades clansejumlahlarutan tiron, sehingga konsentrasi dalam labu ukur berurutan

. Perlakuan sarna dengan percobaan 2, dengan variasi konsentrasi tiron 0,125%,

0,25%, 0,50%, 0,75%, 1,00%, 1,25 %, masing-masing ditambahkan 5 ml larutan

penyangga Na acetat

2M pH diatur pada kondisi optimum yang diperoleh dari basil percobaan 2.

Perlakuan selanjutnyasarnadengan percobaan 2.

4. Penentuan konsentrasi larutan penyanggaNa acetat

Konsentrasi buffer diperoleh dengan cara 8 ppm standar cerium ditambahkan5 ml

tiron 1,25 % clanditambahkan larutan penyangga Na acetat denganjumlah tertentu

sehingga konsentrasinya berurutan. Perlakuan sarna dengan percobaan 3, dengan

variasi larutan penyangga Na acetat 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 clan1M. pH diatur

pada kondisi optimal yang diperoleh dari percobaan 2. Perlakuan selanjutnya sarna

dengan percobaan 3.

5. Linieritas

Deret standar cerium dibuat dari kadar 1,0; 2,0; 5,0; 8,0; 10,0; 16,0; 20,0; 40,0; 60,0;

80,0; 100,0ppm ke dalam gelas beker 50 mI. Penambahantiron, larutan penyangga

Na acetat clanpengaturan pH, dilakukan pada kondisi optimal yang diperoleh dari

percobaan 2, 3 clan4.

6. Pengaruh anion

Ke dalam deret gelas beker 50 ml yang berisi 8 ppm cerium ditarnbahkan anion

fosfat sehingga konsentrasinyaberurutan 0, 10, 100, 1000 ppm kemudian dilakukan

pekerjaan sarna dengan percobaan 5. Perlakuan yang sarna dilakukanpada anion cr,

N03-, SO4-.
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7. Limit deteksi

Ke dalam 3 gelas beker yang masing-masingberisi 5 ppm standar cerium, pekerjaan

selanjutnya sarna seperti percobaan 6. Larutan "blank" terdiri dari 5 ml tiron

kemudian volume labu ukur ditepatkan dengan larutan penyanggaNa acetat 2 M.

Serapan"blank" clan standar diukur selama 10 menit pactapanjang gelombang 497,5

nm menggunakanslit 2.

8. Unsur pengganggu

Ke dalam 8 ppm standar cerium masing-masing ditambahkan 100 ppm unsur

pengganggu yang terdiri dari La, U, Th, Mo, Ce, Zn, Ph, Cu, ¥, Co, Mn, Cr, Li, Ai,

Ni, Sf, Fe, Gd, Nd, Bi, Sm, Ti, selanjutnya urutan pekerjaan sarna dengan

percobaan No .7.

9. Kestabilanwama kompleks

Ke dalam labu ukur 25 ml, dimasukkan 4 ppm standar cerium, urutan pekerjaan

selanjutnya sarna dengan percobaan 8. Larutan "blank" diperlakukan sarna tanpa

cerium, selanjutnya sarna dengan percobaan 8, selang waktu pengukuran 0,5; 1,0;

1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 5,0 clan8,0 jam

10. PengujianMetode clanPenerapan Metode Terhadap Monasit dari Bangka

Untuk mengujihasil penelitianperlu dilakukan suatu uji metode dengan menerapkan

hasil penelitian terhadap batuan standar dari lAEA IGS 36 clanIGS 41 yang kadar

ceriumnya sudah diketahui dengan pasti sesuai dengan sertifikatnyaclanpenerapan

metode terhadap mineral monasit Bangka M1 clanM2 .
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BASIL DAN PEMBABASAN

1. Spektrum cerium-tiron
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Gambar 1. Spektrum Ce-tiron daD unsur pengganggu.

Pada penentuan spektrum Ce-tiron dilakukan pengukuran dati panjang gelombang

650-450 nm. Dan basil pengukuran (Gb.l), terlihat bahwa ada perbedaan antara "

"blank"" dengan Ce-tiron. Pada "blank" intensitas spektrumnya minimal, sedangkan

puncak spektrum optimal Ce-tiron pada 497,5 nm.

2. Kondisi keasaman kompleks Cerium-tiron
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Gambar 2. Hubungan kondisi keasaman (pH) dengan Absorbansi.

Pada penentuan kondisi keasaman kompleks cerium-tiron, menggunakan

variasi pH, pada (Gb.2), terlihat bahwa absorbansi kompleks Ce-tiron, mulai naik

pada pH 7 - 7,5 (suasana netral), pada pH 8-9,0 kondisi kompleks stabil. Dan

pengamatan grafik pH optimal berada pada pH 8,5 clanmulai turun pada pH > 9,0 clan

seterusnya.
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3. Konsentrasi dari ligan (tiron)
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Gambar 3. Hubungan konsentrasi Tiron dengan Absorbansi kompleks Ce-
tiron.

Konsentrasi tiron berpengaruh pada pembentukan kompleks dengan Ceo Dan

Gambar 3 terlihat pada konsentarsi 0,125% intensitas dan warna kompleks rendah clan

juga pada konsentrasi yang> 0,25 %, cenderung menurun. Konsentrasi terbaik adalah

0,25 %, hal ini disebabkan adanya kelebihan ligan yang menyebabkan intensitas dari

larutan kompleksmenurun, karena ada liganyang tidak ikut bereaksi.

4. Konsentrasi tarutao penyangga
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Gambar 4. Hubungan konsentrasi tarutao penyangga dengan absorbansi
kompleks Ce-tiron

Larutan penyangga berfungsi untuk menjaga agar pH larutan kompleks stabil.

Konsentrasi larutan penyangga akan mempengaruhi intensitas dan larutan kompleks.

Pada Gambar 4 terlihat bahwa pada konsentarsi 0,05 M intensitas warna kompleksnya

rendah, sedangkan pada konsentrasi > 0,3M intensitas dan larutan kompleks akan

menurun. Konsentrasi larutan penyangga Na acetat optimal adalah 0,3 M.
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5. Linieritas
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Gambar 5. Linieritas Kompleks Ce-tiron .

Penentuan linieritas bertujuan untuk mencari batas pengukuran minimal dan

maksimum yang memenuhihukum Lambert-Beer. Linieritas adalah hubungan lurus dari

konsentrasi cerium dengan absorbansi daTIkompleks cerium dengan tiron, (kenaikan

konsentrasi sebanding dengan kenaikan absorbansi). Dari Gambar 5 terlihat bahwa

pada kadar cerium 1,0 - 100 ppm, kurva daTIderet standar menunjukkangaris lurus.

6. Pengaruh anion
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Gambar 6 .Pengaruh anion P04, N03, 804 daD CI

Pada Gambar 6. terlihat bahwa anion fosfat mengganggu intensitas warna

kompleks mulai daTI10 ppm, anion NO3- dan SO4-2 sampai dengan 1000 ppm tidak

berpengaruh sedangkan anion cr mulai berpengaruh daTI 100 ppm. . Pengaruh fosfat

dapat diatasi dengan pemisahandan pengenceran.

93



7. Limit deteksi (LD)

Limit deteksi adalah kemampuan maksimal atau minimaldari suatu metode untuk

mendeteksi (mengukur)suatu unsur. Untuk deteksi limitmaksimalterlihat pada Gambar

5 adalah 100ppm, sedangkandeteksi minimaldihitung dengan

rumus : 3 ( a max - a mill) + Xo
LI> == x <:

x<:

3(0,016 - 0,0086) + 0,012
LI> == x 5 ppm

0,169107

== 1,000 ppm

Keterangan:
a max . absorbansi maksimal dari "blank"
a mill . absorbansi minimaldari "blank"
Xo . absorbansi rata-rata dari "blank"
<: . konsentrasi dari cerium
X<: . absorbansi rata-rata dari cerium

8. Unsur pengganggu

I>ari pengamatan selama penelitian terhadap 22 unsur yang diperkirakan

mengganggu terhadap cerium-tiron , maka didapatkan hanya, Fe, U clan Ii yang

memberi pengaruh terhadap wama kompleks. Pengaruh Fe clan U dapat dieliminir

dengan cara pengeceran. Kadar Fe dalam monasit Bangka 0,22 % clan U kadamya

0,298%, sedangkanIi mempunyaikadar yang kecil (0,058 %) bisa diabaikan.

9. Kestabilan kompleks cerium-tiron
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Gambar 7. Kestabilan kompleks cerium -tiron
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Faktor waktu sangat penting dalam kestabilan suatu kompleks. Apabila waktu

kestabilan pendek, dapat merugikan pacta saat pengukuran intensitas warna kompleks.

Pacta Gambar 7 menunjukkan kestabilan warna kompleks Ce-tiron panjang (8

jam). Hal ini terlihat daTIkestabilannya pengukuran, keadaan intensitas warna daTI 1 - 8

jam memenuhisarat analisisdengan spektrofotometri.

10. Pengujian Metode clan Penerapan Metode dilakukan terhadap bijih Monasit daTI

Bangka clanstandar daTI SRM

Tabel 1. Data pengujiandaD penerapan metode

Dari Table 1. terlihat bahwa kadar cerium yang diperoleh dengan metode

spektrofotometri jika dibandingkandengan standar/SRM actasedikit penyimpangan.Hal

ini mungkin disebabkan oleh penyimpanan standar/SRM ditempat yang tidak sesuai

kondisinya dengan saat standar tersebut dikalibrasi, clan adanya faktor kesalahan daTI

alat-alat analisis.Namun dernikian metode ini dapat dipakai pacta penentuan monasit

secara individualdaTIbasilpengolahan yang sedikit mengandungunsur pengganggu atau

daTIbatuan monasit.
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No Standar/Contoh Kadar Cerium (%) Kadar Cerium(%)

dengan tiron Standar

1 SRM / IGS-41 26,46 26,25

2 SRM / IGS-36 19,46 20,28

3 Monasit Bangka M 1 18,29 18,93

4 Monasit Bangka M 2 18,16 18,79



SIMPULAN

Dari penetapan cenum dengan pereaksi tiron secara spektrofotometri dapat

disimpulkan sebagai berikut: Panjang gelombang intensitas cerium -tiron optimal pada

497,50 nm, kondisi kompleks dari cerium-tiron optimal pada pH 8,5. Konsentrasi tiron

yang terbaik adalah 0,25%, konsentrasi larutan penyangga (buffer) Na acetat adalah 0,3

M. Kurva kalibrasi standar terlihat linier dari 1 sid 100 mg/liter, anion fosfat mulai

mengganggu pada konsentrasi 10 ppm, sedangkan Cl -, NO3 - , clan SO4 = sampai

dengan konsentrasi 100 ppm belum mengganggu clan kation yang menggangu adalah

Fe, U, clanTi. Deteksi limit minimaladalah I ppm sedangkan deteksi limit maksimal

adalah 100 ppm clankompleks cerium stabil mulai 1jam sampai dengan 8 jam. Metode

analisis Ce-tiron dapat dipakai pada analisis Ce dari pasir monasit dari Bangka clan

monasit lainnya.
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Lamp. -1

Table data analisis monasit Bangka dengan ICP [ 2 ].

* ppm
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Unsur kadar (%) Oxida Kadar (%)

Dy 0,400 DY203 0,459

Y 1,319 Y203 1,674

Pr 3,181 Pr6011 3,843

Gd 0,879 Gd2O3 1,013

La 11,939 La203 13,993

Nd 9,019 Nd2O3 10,16

Ce 23,218 Ce02 28,512

Sm 2,080 Sm203 2,413

Er 0,077 Er203 0,088

Yb 0,031 Yb2O3 0,035

Eu 0,010 EU203 0,012

Lu * 41,306 LU203 46,965

Mo 0,013 MoO3 0,020

Fe 0,223 Fe203 0,319

P 10,350 P2Os 23,712

U 0,298 U3O8 0,351

Th 4,171 Th02 4,747

AI 0,213 AI2O3 0,412

Ca 0,186 CaD 0,260

Ti 0,058 Ti02 0,097



DISKUSI

PERTANYAAN

1. Tati Herjati

Sampaiberapa ppm fosfat, Fe, U, clanTi tidak mengangguanalisisCe ?

Jawaban

Fosfat tidak menggangguanalisisCe apabilakadamya tidak lebihdari 10 ppm

Fe tidak memnggangguapabilakadamya sampaidengan25 ppm

U clanTi tidak mengganggu sampai dengan 50 ppm

2. Desmawita

Bagaimana cara menanggulangiunsur pengganggu fosfat yang kadamya > 10 ppm,

begitu pula untuk Fe, U clanTi ?

Jawaban

Untuk unsur pengganggu fosfat dapat ditanggulangidengan cara pengendapan clan

pengenceran.

Untuk uranium diatasi dengan cara ekstraksi clan pengenceran, Fe clan Ti dapat

ditanggulangidengan cara pengenceran clanpengendapan.

98


