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OPTIMASI KONSENTRASI ASAM SULFAT PADA REDUKSI
U(VI) MENGGUNAKAN REDUKTOR JONES MENJADI U(IV)
DENGAN METODA SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS

Sabat Simbololl
P31"A1-BATAN. J(, Babarsari Kalak Po.\' 1008, Yagyakarla 550/0

ABSTRAK

OPT/MAS/ KONSENTRAS/ ASAM SULFA T PADA REDUKS/ U(VI) MENGGUNAKAN
REDUKTOR JONES MENJAD/ U(/V) DENGAN METODA SPEKTROFOTOMETRI UV-V/S.
Telah dilakukan reduksi U(VI) di dalam medium asam sulfat dengan reduktor Jones dengan
konsentrasi asam sulfat 0,05 M sampai dengan 1,5 M. Digunakan senyawa U30S sebagai
standar, senyawa U308 dilarutkan di dalam media asam sulfat yang divariasi konsentrasinya,
kandungan U(IV) di dalam standar dititrasi dengan larutan KMnO4. Kandungan U(V/) di dalam
larutan dihitung berdasarkan jumlah U(IV) dan rumus U30S di dalam senyawa standar. Masing-
masing konsentrasi medium asam sulfat mulai dari 0.05 M sampai dengan 1,5 M digunakan
untuk melarutkan U30S dan digunakan untuk sebagai medium untuk reaksi reduksi dengan
reduktor Jones. Pada saat menentukan adanya perbe;daan antara absorbansi larutan uranf/
sulfat digunakan ananlisis varian. Didapatkan bahwa konsentrasi medium asam sulfat yang
paling optimum untuk reduksi U(VI) menjadi U(IV) adaJah pada konsentrasi 0,5 M.

ABSTRACT

OPTIMA TION CONCENTRA TION OF SULFURIC ACID ON THE REDUCTION U(VI) USING
JONES REDUCTOR TO U(IV) WITH UV.VIS SPEKTROFOTOMETRY METHOD. Reduction of
U(VI) solution in sulfuric acid media with reduclor Jones in varying concentration of sulfuric acid
from 0.05 M ..1.5 M had been done. Compound of U30e was used as a standard, it was
dissolved in varying of sulfuric acid from 0.05 M t01.5 M, the amount of U(IV) was detem/ined
by titration with KMnO4 solution. The amount of U(VI) in solution was based on the
concentration U(IV) and the U30e fom/ula. Each concentration of sulfuric acid 0.05 M t01.5 M
were used to dissolve U30e and it was used to calibrate the amount of U(IV) in solution after
reduction with Jones reductor. Analysis varian was used to detem/ine the difference the
absorbance of uranyl sulfate. It was found that optimum concentration of sulfuric acid media for

reduction U(VI) solution to U(IV) was 0.5 M

akan tetap bel1ahan sebagai U(IV) kalau medium
yang digunakan adalah asam sulfat, asam fosfat.

Reaksi reduksi U(VI) menjadi U(IV) dapat
dilakukan dengan beberapa metoda, misalnya
dengan dengan metoda elektrokimia atau. lebih
tepatnya elektroforesis dan dengan menggunakan
elektrokimia sederhana yang memanfaatkan
potensial red oks loganl yang acta. Salah satu logam
yang murah harganya dan mudah didapatkan adalah
logam seng .Logam ini dengan mudah dapat
mereduksi U(VI) menjadi U(IV), hanya saja
medium yang digunakan harus sesuai, artinya basil
reduksinya dapat bel1ahan atau medium redoksnya
tidak mereduksi atau mengoksidasi basil reduksinya.
Misalnya kalau U(VI) di dalam larutan nitrat, maka
secara elektrokimia U(VI) dapat direduksi oleh
logam seng, kemudian hasil reduksinya berupa
U(IV) akan langsung dioksidasikan menjadi U(IV)
oleh as am nitrat, baik asam nitrat encer maupun

PENDAHULUAN

U ranium atau uranium dioksida adalah salah satu
bahan bakar nuklir yang banyak digunakan di

dalam reaktor nuklir. Secara kimia uranium mempu-
nyai 4 valensi, atau bilangan oksidasi yaitu IIl,IV ,V
dan VI. Dari keempat spesies uranium tersebut yang
paling stabil terhadap udara adalah adalah U(VI)
sedangkan U(IV) relatif stabil terhadap udara, di
lain pihak spesies U(III) dan U(V) sangat tidak
stabil terhadap oksigen di udara. Boleh dikatakan
bahwa sangat sulit untuk mendapatkan spesies
U(III) dan U(V) di dalam larutan. Spesies uranium
bervalensi U(IV) akan mengalami oksidasi dengan
cepat kalau di dalam larutan terdapat asam nitrat,
akan tetapi spesies tersebut akan tahan terhadap
oksigen di dalam asam sulfat, fosfat, perkhlorida.
Oleh karena itu reaksi reduksi U(VI) menjadi U(IV)
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asam nitrat pekat. Akan tetapi kalau reaksi reduksi
berlangsung di dalam asam sulfat baik encer
maupun pekat reaksi reduksinya dapat jelas terlihat
dan hasilnya berupa U(IV) tidak akan mengalami
reaksi oksidasi kembali.

Makalah ini akan membahas konsentrasi
medium asam sulfat yang paling baik untuk
melakukan reduksi U(VI) menjadi U(IV), karena

kalau konsentrasi sulfat yang digunakan cukup
pekat, maka reduktor yang digunakan akan cepat
rusak demikian pula sebaliknya ka!au digunakan
as am sulfat encer, maka apakah semua U(IV) yang
sudah terbentuk masih tetap dapat bertahan sebagai
U(IV). Oleh karena itu dibicarakan konsentrasi
medium suI fat yang optin1um untuk mereduksi

U(VI) menjadi U(IV).

TATA KERJA

Bahan
Uranium oksida (U3Os) PPPTM, uranil

nitrat (Merck), asam sulfat, asam nitrat (Merck),
butiran seng (Merck), HgCI2(Merck)

Alat

Sartorius spektrofotometerTimbanganlV-Vis 
(Shimadzu)

Car a kerja

Pembuatan Reduktor Zn-amn!gam
I3utirnn Zn dicuci dcngan 0.5 % HN03

kemudian dibilas dengan air be bas mineral (AI3M).
Permukaan butiran seng tersebut kemudian
diaktivasi dengan larutan 5% H2SO4 selama 10

detik. Akhimya larutan yang mengandung butiran
seng di dekantir untuk memisahkan larutan dari

butiran seng. Selanjutnya butiran seng tersebut
direndam di dalam larutan 3,6 % HgCI2 clan

ditambahkan I tetes H2SO4. Perendaman dilakukan
selama 10 men it, kemudian hutiran seng dicuci
dengan larutan H2SO4! % Pembllatan larutan U(VI)

Ditimbang krista! U02(N03)2 6H2O
sebanyak 6,7888 g kemudian dilarutkan dengan air
bebas mineral hingga volume 500 mL. Diambil 50
mL larutan U02(N03)2 6H2O clan dihilangkan ion
nitratnya dengan cara menguapkan larutan tersebut
sampai semua uap kecoklatan ymlg dihasilkall habis.
Kemudian ditambahkan air bebas mineral dan

dipanaskan kembali, pekerjaan ini diulang-ulang
bebarapa kali sambi! diuapkan hingga uap cok!at
hilang dan !arulan kcring. Asam sulfal!,5 M
ditambahkan sampai volume 50 mL. Dengan cara
yang sarna di!akukan juga untllk variasi media slilfat
0,9; 0,7; 0,5; 0,3; 0,1 dan 0,05 M. Larulan lIranil

sulfat yang terbentuk pada masing-masing variasi
konsentrasi medium asam sulfat dianalisis dengan
spektrfotometer UV-Vis pad a pada panjang
gelombang 350 nm sampai 700 nm dengan
menggunakan blangko H2SO4 yang sesuai dengan
konsentrasi media as am sulfat yang digunakan.

Reduksi larutan U(VI) menjadi U(IV)
Diambil 20 mL larutan U(VI) yang sudah

berubah dari media nitrat menjadi media sulfat
dimasukkan ke dalam gelas beker 50 mL yang berisi
butiran Zn-amalgam. Larutan dibiarkan selama 5
menit kemudian larutan dipisahkan dengan
penyaringan. Larutan yang diperoleh dianalisis
dengan spektrofoemeter UV-Vis pada panjang
gelombang 350-700nm dengan blangko H2SO4.

Pembuatan Kurva Kalibrasi
I. Pembuatan Kurva kalibrasi pad a medium 1,5 M

H2SO4.
Ditimbang kristal U3Os g sebanyak 1,2357

g atau 1,4675 x 10.3 M dilarutkan dalam 25 mL 1,5
M H2SO4 dipanaskan. Larutan kemudian diencerkan
sampai volume 50 mL dengan konsentrasi asam
suI fat 1,5 M.

2. Pembuatan Kurva kalibrasi pada medium 0,9 M
H2SO4. '.

Ditimbang kristal U3Os g sebanyak 1,4368
g atau 1,7064 x 10.3 M di!arutakan dalam 25 mL 0,9
M H2SO4 dipanaskan. Larutan kemudian diencerkan
sampai volume 50 mL dengan konsentrasi asam
sulfat 1,5 M.

3, Pembuatan Kurva kalibrasi pada medium 0,7 M

H2SO4.
Ditimbang kristal U3Os g sebanyak 1,4368

g atau 1,7064 x 10.3 M dilarutakan dalam 25 mL 0,7
M H2SO4 dipanaskan. Larutan kemudian diencerkan
sampai volume 50 mL dengan konsentrasi asam
sulfat 1,5 M. Dengan cara yang sarna dengan di atas,
dilakukan juga untuk medium as am sulfat 0,3 M;
0,1 M; clan 0,05 M.

4. Pembuatan Kurva kalibrasi pada medium 0,5 M

H2SO4'
Ditimbang kristal U30s g sebanyak 1,4368

g atau 1,7064 x 10.3 M dilarutakan dalam 25 mL 0,5
M H2SO4 dipanaskan. Larutan kemudian diencerkan
sampai volume 50 mL dengan konsentrasi asam
sulfat 1,5 M. Untuk menentukan kandungan U(IV)
dilakukan dengan mentitrasi larutan U(IV) ,.di atas
dengan titrasi KMn04 0,1176 N. Sementara itu

kandungan U(VI) dihitung dengan menggunakan
rumus U;lOR sebagai perbandingan U(IV) : U(VI) =

1 : 2.
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HASIL DAN PEMBAHASAN biru tua. Reaksi antara iodida dengan gas NO2 dapat
dituliskan sebagai berikut ini

NO2 + 2 I- + 2 H+ -7 12 + NO (9) + H2O

Ion nitrat dalam larutan sudah hilang kalau
larutan yang mengandung nitrat yang dipanaskan
mengeluarkan uap tetapi sudah tidak membirukan
kertas KI-amilum.

Secara visual tarutao U(VI) dalam medium
asam nitrat clan sulfat memberikan wama yang
sarna, yaitu wama kuning jemih. Akan tetapi secara

spektrofotometri panjang gelombang serapan
maksimumnya di dalam nitrat 414 nm sedangkan di
dalam sui fat 420 om. Perbedaan panjang gelombang

serapan maksimumnya tidak cukup besar untuk
membedakan satu sarna lain kalau di dalam larutan

terdapat dua campuran uranil nitrat clan uranil sulfat.
Untuk melihat spektrum U(IV) clan U(VI) di dalam
sulCal dapat dilihat pacta Gambar I di bawah ini.

U(IV) ~I'

/
/

I
!

U(V1)
./\, I

I ~\ I, I \.
..' -. \ .\I ,'-,.. ..

\

\
\
'.

Perubahan spesies U(IV) menjadi U(VI)
dapat dengan mudah dilakukan, yaitu dengan
melarutkan U(IV) baik di dalam suasana sulfat
ataupun asam fosfat yang berwarna hijau dengan
asam nitrat yang relatif encer akan langslmg
menjadi larutan U(VI) yang berwarna kuning.
Perubahan tersebut sangat jelas dan mencolok
karena reaksi U(IV) menjadi U(Vl) dapat dilihat
dengan mata melalui perubahan warna. Reaksi
kimia perubahan U(IV) menjadi U(VI) dapat
dituliskan sebagai berikut ini

U 4+ + NO3.+ H2O -7 UO2 ++ + HNO2 + H+

Reaksi oksidasi U(IV) di atas dengan ion
nitrat berlangsung dengan cepat dalam orde detik,
semakin pekat nitrat di dalam larutan semakin cepat
perubahannya. Oleh karena itu sebaliknya agar
dapat mereduksi U(VI) menjadi U(IV) maka ion
nitrat harus dihilang dari dalam larutan yang akan
direduksi. Kandungan nitrat yang cukup sedikit
akan mampu mengoksidasi U(IV) di dalam asam
sulfat. Semakin tinggi konseutfasi as am suI fat yang
digunakan akan semakin lama pula ieaksi oksidasi
U(IV) menjadi U(VI) dengan menggllnakan usam
nitrat. Ada bcberapa anion yang dapat mcnahan
reaksi oksidasi U(IV) baik pad a suhu yang rcndah
maupun yang tinggi, di antaranya adalah asam
sulfat, fosfat, borat dan perkloral. Akal1 tctapi kalau
U(IV) di dalam asam sulfat yang cukup tinggi suhu
dan waktunya relatif lama, ternyata reaksi oksidasi
U(IV) menjadi U(VI) tidak terhindarkan juga, ada
sebagian kecil U(IV) yang teroksidasi.

Larutan U(VI) dalam medium asam sulfat
dibuat dengan cara menghilangkan ion nitratnya
atau menggantikan dengan ion sulCal. Ion nitrat
dihilangkan dengan cara pemanasan dan pengllapan
larutan. Setelah uapnya mendekati habis kemudian
didinginkan agar dapat ditambahkan asam sulfat ke
dalam cuplikan terse but sccara berulang-ulang
hingga uap coklat kemerah-merahan tidak tampak
lagi. Keberadaan ion nitrat di dalam cuplikan U(VI)
yang akan direduksi mutlak harus hilang dari
cuplikan, kalau tidak, maka U(IV) yang sudah
tereduksi dengan reduktor Jones akan dapat
teroksidasi kembali menjadi U(VI). Keberadaan gas
nitrogen dioksida diuji dengan menggunakan cara
visual dan kimia. Secara visual kalau warna uap
yang dihasilkan sewaktu pemanasan uranil nitrat
yang sudah ditambahkan asam sulfat sudah tidak
coklat kemerah-meraI1an, maka uap nitrogen
oksidanya sudah habis. Akan tetapi dengan cara
kimia dapat digunakan kertas KI-amilum, kalau
kertas Kl-amilum bereaksi dengan gas nitrogen
oksida, maka akan terjadi perubahan warna men.ladi
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Gall/bar 1, SpektrulI/ U(IV) dan U(VI) di dalam
furl/tan sulfat ",

Analisis spektrofotometri UV-Vis dari
larutan U(VI) di dalam medium asam sulfat 0,05 M;
sampai 1,5 M yang dibuat sebagai standar
menghasilkan nilai absorbansi maksimum yang
ditunjukkan pad a tabe! 1 di bawah ini

TabcIl. Absorbansi maksimum larutan U(VI) pacta
variasi konsentrasi medium asam suIfat.

Absorbansi
2

0,351
0352
0355
0,364
0,375
0,375
0,378

No I H2SO4 (M) 3
0]50
-o;'S51
~
0,356~
0,375
-0:3'78

0,05~
~-&
05--I-
07--I-

0,9
~

0,350
0;351
~
0.366~
M?§
_O,376

I 

2I

J
Ff

Dari basil percobaan di alas sekilas tidak
ada perbedaan yang mencolok antara yang paling
rendah dengan yang paling tinggi, akan tetapi basil
perhitungan dengan menggunakan analisis varian
menyatakan bahwa uji hipotesa Ho ditolak. Nilai f
hitungan = 451,88 dengan derajat kebebasan vl=6
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dan V2 .:14 sementara itu daerah kritis f> 2,85. Hal
ini berarti bahwa meningkatnya nilai absorbansi
larutan dipengaruhi oleh konscntrasi medium agam
sulfat. Disamping itu den gun uji t hipotesa Ho
ditolak pads perbandingan konsentrasi medium
antara 0,1 -0,3 M; 0,3 -0,5 M dan 0,5 -0,7 M Hal
ini berarti pada konsentrasi tersebut tel:iadi
peningkatan absorban. Hipotcsa Ho diterima pada
perbandingan absorban pada konscntrasi medium
0,05 -0,1 M dan 0,7-0,9 -1,5 M pada kisaran
tersebut tidak terjadi peningkatan absorbansi.

Pembuatan kurva kalibrasi

Kurva kalibrasi di]akukan dengan
melarutkan U30s di dalam as am sulfat di dalam
berbagai konsentrasi mulai dari 0,05 M sampai 1,5

M. Karena senyawa UJOs mengandung
perbandingan U(IV) : U(VI) = I : 2. Senyawa

oksida uranium dengan rumus U3Os dilarutkan di
dalam asam sulfat dengan berbagai konsentrasi.
Oleh karena dibutuhkan waktu yang relatif lama
untuk melarutkan U3Os, maka perlu dilakukan uji
lagi terhadap konsentrasi U(IV) dan U(VI) di dalam

standar yang digunakan karena waktu pelarutan
yang relatif lama dari standar UJOs. Sehingga ka!au

telah terjadi perubahan U(IV) menjadi U(VI) dapat
terdeteksi sebelumnya. Senyawa U(IV) d!!!1rasi
dengan larutan KMnO", kemuoial1 selisih dari nilai
ideal U(IV) di dalam U3Os dianggap sudah mcnjadi

U(VI).
Oari hasil pengukuran yang dilakukan

terhadap kurva klaibrasi di alas dibuat setiap kurva
kalibrasi dengan masing-masing konsentrasi
medium yang digunakan. Semua kurva kalibrasi

yang dihasilkan adalah linear, yang berbeda hanya
dalam nilai sensitifitas clan intcrsepnya dari masing-
masing kurva kalibrasi, seperti terlihat pada Tabcl 2

di bawah.

Tabel2. Kurva kalibrasi dari masing-masing U(IV)

dan U(VI) di dalam masing -masing
konsentrasi media asam sulfat.

daripada sensitifitas U(VI) atau larutan U(IV)
mempunyai absorbtivitas molar lebih besar daripada
absorbtivitas molar larutan U(VI). Secara praktis
semua titik kurva kalibrasi melalui titik nol, ini
berarti bahwa pada absorbansi nol tidak ada U(IV)
ataupun U(VI) di dalam larutan, kalau nilai
intersepnya tidak sarna dengan nol, misalnya 0,1
maka di dalam larutan meskipun konsentrasinya
sarna dengan nol akan tetapi nilai spektrum latamya
sudah cukup tinggi. Hal ini tentu saja akan
mengurangi keakurasian hasil analisis U(IV) dan
U(VI) di dalam larutan kalau mempunyai nilai
intersep yang relatif tinggi. Nilai intersep suatu
kurva kalibrasi meskipun tidak mempengaruhi
perhitungan di da!am konsentrasi U(IV) atau U(VI)
untuk konsentrasi yang tinggi, akan tetapi cukup
besar pengaruhnya untuk konsentrasi yang rendah.

Setelah cuplikan yang telah direduksi
dengan reduktor Jones dari masing-masing
konsentrasi asam suI fat yang digunakan sebagai
medianya, kemudian diukur absorbansinya dengan
menggunakan spektrofotometer UV -Vis didapatkan
nilai absorbansi dan kemudian dikonversikan dalam
satuan Molar. Seperti sudah disebutkan di atas
bahwa panjang gelombang absorbansi maksimum
untuk U(IV) dan U(VI) cukup berjauhan satu sarna
lain, maka dapat dipastikan bahwa nilai absorbansi
masing.masing spesies adalah mumi. Puncak
scrtlpan dari mtlsing.masing spcsies U(IV) clan
U(VI) tidak saling mengganggu atau saling
menambah. Masing-masing konsentrasi U(IV) dan
U(VI) diukur 3 kali dan diambil nilai puratanya,
temyata dari :lasil pengukuran antara perocbaan
yang pertama, kedua dan ketiga tidak terjadi
perbedaan yang mencolok atau hampir sarna satu
stlma lainnya. Olch karcntl itu tidtlk perlu digunakan
hitungan statistik yang lebih jauh dari nilai purata
dari nilai masing-masing larutan. Sarna halnya
dcngan pengukuran U(VI), pengukuran nilai
konsentrasi U(IV) hasil reduksi U(VI) 'dengan
menggunakan reduktor Jones diperlakukan sarna

dengan U(VI) dalam hat pengukurannya, masing-
masing konsentrasi diukur dengan blangko yang
disesuaikan dengan konsentrasi medium asam sulfat
yang digunakan.Untuk melihat hasil reduksi seluruh
percobaan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel
4 di bawah ini. Nilai konsentrasi dari U(IV) yang
didaptkan juga tidak berbeda satu sarna lain secara
mencolok, sehingga perhitungan statistik yang lebih
jauh dari nilai purata tidak terlalu dibutuhkan.

Dari hasil percobaan dan perhitungan di
alas dapat ditarik suatu perhitungan dalam hal
pcrscntase hasil reduksi U(VI) menjadi U(IV).
Ternyata dari hasil perhitungan bahwa persentase
masing-masing larutan uranil suI fat yang direduksi
menghasilkan nilai yang hampir sarna satu sarna
lain. Hasil semua pengukuran untuk konsentrasi

Semua perhitungan untuk menentukan
U(IV) clan U(VI) di dalam percobaan ini
menggunakan persamaan kurva kalibrasi dengan
masing-masing konsentrasi medium H2SO4 di atas.
Berdasarkan hasil pengukuran di atas ternyata
bahwa nilai sensitifitas U(IV) jauh lebih besar
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lama, maka akan terjadi perbedaan persentase yang
cukup mencolok dari hasil reduksi U(VI) menjadi
U(IV).

Secara matemalis scderhana dapat dilihat
bahwa konscillrasi yang optimum untuk asam sulfat
scbagai mcdium di dalam rcduksi U(VI) menjadi
U(IV) adalah konscnlrasi 0,5 M. Akan tetapi kalau
mcnggunakan larutan yang lebih encer daripada 0,5
M juga akan mcngllasilkall hasil rcduksi di alas 90
% hat ini bcraJ"ti tidak lerlalu besar manfaatnya
kal.lu mercduksi U(IV) mcnggunakan asam yang
cukup pekal cukup 0,5 M saja. Disamping itu reaksi
reduksi U(VI) menjadi U(VI) juga tidak
membuluhkan waktu yang cukup lama.

U(VI) dan U(IV) dapat dilihat pada Tabcl 3 di
bawah ini dengan menggunakan kalibrasi pada
masing-masing kurva kalibrasi pad:! konsclurasi
mediaum asam sulfatnya

Tabel3. Perbandingan Konscntrasi U(VI) dall
setelah berubah mcnjadi U(IV)

Secara mudah dapat dilihat bahwa pada
konsentrasi as am sulfat yang relatif encer, U(IV)
yang dihasilkan dari reduksi U(VI) lebih tinggi
hasilnya daripada kalau menggunakan as am sulfat
yang relatif pekat. Memang reaksi antara llranil dan
anion sulfat tidak menghasilkan satu spesics saja
seperti yang sudah disebutkan di atas. Hasil reaksi
antara kation uranil dan anion Slilfat menghailkan 3
spesies masing sebagai UOZSO4 UO2(SO4)22. dan
UOZ(SO4)34. Semakin ban yak konsentrasi anion
sulfat di dalam larutan maka semakin besar pllia
kandungan UOZ(SO4);' dan UO2(SO4)j'" di dalam
larutan dan semakin sedikit kandungan UO2SO4,
sebaliknya scmakin sedikit kruldlmgan anion sultllt
di dalam larutan yang mengandung uranil semakin
sedikit kompleks uranil sulfat di atas. Molekul
UOZSO4 adalah salah satu molekul yang mengalami
reaksi reduksi, sedangkan senyawa kompleks
UOZ(SO4);- dan UOz(SO4)j4. kalau berinteraksi
dengan butiran seng tidak secara langsung akan
menghasilkan U(IV), tetapi harus berubah dulu
menjadi UOZSO4 yang netral. Kalau melihat jumlah
persentase perubahan U(VI) menjadi U(IV) jelas
terlihat bahwa hampir semua U(VI) baik dalam
bentuk molekul netral maupun dalam bentuk
kompleks akan mengalami rcaksi reduksi. Karena
nilai persentase U(VI) yang direduksi mencapai di
atas 90 %, padahal seperti dituliskan di alas bahwa
sebagian besar senyawa uranil sulfat dalam bentuk
kompleks. Demikian pula halnya dengan uranil
sulfat yang terdapat di dalam medium sulfat 0,05 M
hampir sarna basil reduksi dengan di dalam asam
sulfat dengan konsentrasi 1,5 M Perbedaan hasil
yang tidak mencolok tersebllt menggambarkan
bahwa setelah reduksi molekul UO2SO4 dengan
reduktor Jones menjadi U(IV) kemlldian diikuti oleh
perubahan senyawa kompleks menjadi molekul

UOZSO4. Sehingga hampir semua U(Vl) mengalami
reaksi reduksi dengan redllktor Jones menjadi
U(IV). Lain halnya kalau reaksi reduksi U(VI)
menjadi U(IV) membutuhkan waktu yang cukup
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KESIMPULAN

a. Reaksi reduksi U(Vl) di dalam medium sulfat
mcnggunakan reduktor Jones tidak membutuhkan
waktu yang cukup lama dan tidak terlalu

membutuhkan persyaratan yang cukup rum it.
b. Rcaksi reduksi U(Vl) mcnjadi U(IV) harus bebas

dari bahan oksidator, seperti as am nitrat baik

yang pekar maupun yang encer.
c. Konsentrasi optimum reduksi U(VI) menjadi

U(IV) pada medium asam sulfat 0,5 M, akan
tetapi pada konsentrasi asam sulfat yang lebih
encer juga hasiln reduksinya tidak terlalu

mencolok perbedaannya.
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TANYA JAWAB dihandingkan yang lain, don tidak
menghasilkan racun seperti Cd apalagi
lI/1tuk hahan nuklir

Fatturachman
~ Penggunaan reduktor Jones untuk mereduksi

U(VI) ~ U(IV) menimbulkan pengot.or Zn,
bagaimana caranya membuat U(VI) tanpa Zn,
misalnya dalam proses Purex untuk memisahkan
U clan Pu ?

S. Simbolon
..t;. Tlljuan penelitian ini adalah untuk analisis

U(V/) dengan Inetoda potensiometri, yang
dilllulai dari reduksi U(V/) -+ U(/V)
kemudian dioksidasi ke,nhali dengan KmnO~
atau KiCr207. Biasanya digunakan TiCl2
tetapi harganya lebih mahal dihandingkan
2/1. Untuk memisahkan U dan Pu dalam
proses PlIrex, sistem redllksi ini tidak dapat
digunakan karena Z/1 larut, tetapi untuk
a/1alisis U dan Pu dapat dilakukan melalui
reduktor U(V/) don Pu(V/) -+ U(/V) +
pur/V) kelnudian dioksidasi kemhali dengan
KmnO., atau K]Cr]O7

Isman MT
~ Pada tabel I tampak bahwa adanya perubahan

konsentrasi H2SO4 terjadi perubahan kosncntrasi

U(VI), apakah korelasi ini cukup bermakna atau

tidak ?

S. Simbolon
..t;.. Pada label I jelas ter/ihot bahll'a tingkat

eflsiensi reduk.\'i U(Vl) -+ U(IV) tidak jauh
berbeda antara konse/1lrasi H2SO4 0,05 -
/,5 M Pad aha/ pemakaia/1 H2SO4 1,5 M
S/lda/1 sern1g dilak/lkon dol) ternyala deng0/1
kol1sentrasi 0,05 M 11asill1ya .\'a//10.

Supriyanto C
~ Logam yang digunakan untuk mengubah U(VI)

~ U(IV) adalah In, bagaimana dengan

logam/senyawa lain, arakah sudah

dibandingkan?

S. Simbolon
..t;.. Ada beberapa loga/n yang dapal dipakai,

misalnya Cd dan Ti, akan lelapi nilai E'zn =' -
0,7 V; maka Zn yang palil1g baik
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