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ABSTRAK

FIKSASI MOLIBDENUM DARI LARUTAN PELINDIAN BIJIH URANIUM DENGAN KARBON
AKTTF.Telah dilakukan penelitian fiksasi Mo dari lanitaii hasil pelindian bijih U dengan menggunakan karbon
aktif dengan metode bulk dan diaduk untuk menghilangkan/mengurangi molibdenum dalam larutan. Ini karena Mo
berpengaruh pada proses pemuniian U dengan resin penukar ion atau ekstraksi pelarut. Proses fiksasi dipengaruhi
oleh beberapa parameter, diantaranya luas pennukaan butir karbou aktif, diameter pori, perbandingan berat karbon
aktif dengan volume larutan, dan waktukontak. Hasil penelitian menunjukkan baliwa pada kondisi 4grkarbou/
100 ml larutan dengan ukuran butir 0,85 - 1,18 nun, dan waktu kontak 6 jam, Mo difiksasi sebanyak ± 0.50 mmol
dan U yang ikut difiksasi sebanyak ± 0,026 mmol dalam larutan yang mengandung Mo ± 0,56 m mol dan U ± 0,25
m mol. Larutan umpan yang mengandung RE tinggi menurunkan fiksasi Mo oleh karbon, sehingga pemakaian
karbon aktif untuk memisahkan Mo dari larutan hasil digesti bijih Rirang kurang efektif dimana Mo difiksasi
± 34,5 %.

ABSTACT

FIXATION OFMo IN URANIUM LEACH LIQUOR BY ACTIVATED CARBON. The use of activated carbon for
Mo fixation by bulk system is reported.Several factors influencing the fixation process were examined, including
contact time, carbon particle size, carbon porosity and the effect of other elements present in Mo containing
solutions. Experimental data showed that an adsorption eguilibrium of Mo on 4 gr of activated carbon and 0,85 to
1,18 mm of carbon particle size under forced-convection mass transfer in 100 ml solution that contains ± 0,56 m
mol of Mo and ± 0,25 m mol ofU was reached after 6 hours period. Under those conditions, about 0,50 m mol of Mo
and 0,026 m mol of U were adsorbed into the carbon. High concentration of rare earth elements decreased Mo
adsorption, hence, the use of activated carbon was not effective to separate Mo from the digestion liquor of Rirang
ore where Mo was adsorbed into the carbon ± 34,5 %.

PENDAHULUAN

Bijih uranium asal Rirang selain mengan-
dung uranium juga mengandimg molibdenum.
Susunan unsur dalam bijih Rirang adalah sebagai
berikut: U = 0,52 %, RE = 63,04%; Mo = 0,24 %
dan Th = 0,02 % ' Pelindian dengan asam sulfat
untuk melarutkan uranium dari bijihnya akan
melarutkan semua unsur-unsur yang mudah larut
dalam asam sulfat termasuk molibdenum. Semua
unsur - unsur terlarut tersebut merupa-kan
pengotor terhadap konsentrat uranium yang
dihasiikan. Oleh karena itu, larulan hasil
pelindian bijih uranium hams dimurnikan.
Molibdenum dalam asam suifat membentuk
kompleks anion molibdo sulfat Mo02(S04)3"4 yang
sama dengan kompleks anion uranil sulfat
UO2(SO4)3*4. Jika larutan hasil pelindian bijih
uranium dimurnikan dengan resin penukar ion,
maka ion kompleks molibdo sulfat dan uranil
sulfat akan bersaing untuk diikat oleh resin
penukar ion. Ion kompleks molibdo sulfat akan
terikat lebih kuat dari pada ion kompleks uranil
sulfat, karena afinitasnya lebih besar. Kelika
dilakukan elusi yaitu proses untuk melepaskan

kembali ion kompleks uranil, ion kompleks
molibdo tetap terikat pada resin. Jika proses ini
berjalan lebih lanjut, maka selanjutnya resin
akan jenuh dengan ion kompleks molibdo
sulfat,sehingga resin tidak dapat mengikat ion
kompleks uranil sulfat. Oleh karena itu jumlah
molibdenum dalam larutan hasil pelindian bijih
uranium hams dihilangkan/dikurangi. Salah satu
cara yang dapat dilakukan adalah dengan
mem fiksasi molibdenum dengan karbon aktif.
Fiksasi adalah penyerapan senyawa oleh karbon
aktif yang dapat dilakukan dengan metode bulk
dan aliran. Penelitian dengan metode bulk
dilakukan dengan cara merendam karbon aktif
dalam him tan umpan dan diaduk selama waktu
tertentu. Karbon aktif yang digunakan buatan
pabrik HYCAB - Australia. Proses fiksasi
dipengaruhi oleh beberapa parameter, diantaranya
luas permukaan butir karbon aktif, diameter pori,
perbandingan berat karbon aktif dengan volume
larutan, dan waktu kontak. Pengamatan
penelitian meliputi: 1, ukuran butir karbon aktif,
2. perbandingan berat karbon dengan volume
larutan, 3. waktu kontak karbon dengan larutan
umpan, dan 4.penggunaan larutan hasil proses
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fiksasi untiik utnpan pada pemurnian uranium
dengan resin penukar ion.

T E O R I

Karbon aktif adalah senyawa organik yang
dibuat dengan cara karbonisasi dari bahan dasar
batubara, batok kelapa , dan kayu. Proses kar-
bonisasi meliputi dehidrasi bahan dasar,
karbonisasi ,atau mengubah bahan dasar ke
bentuk campuran amorf dan kristal karbon, dan
selanjutnya bahan itu diaktifasi dengan cara
dibakar dengan bahan seperti uap air atau karbon
dioksida (CO2), sehingga terbentuk hasil akhir
yang berpori. Hasil yang diperoleh dengan proses
ini terutama adalah karbon dengan sedikit bahan
lain yang ada dalam bahan dasar, juga
mempunyai gugus fungsional yang mengandung
oksigen sebagai hasil proses aktivasi. Bagian
dalam dari butir karbon sangat berpori yang
terdiri dari makropori dengan diameter pori
1000 A, mikro pori dengan diameter pori 10 -
2000 A, dan pori dengan diameter <IO A yang
umumnya tidak dapat dimasuki oleh molekul zat
terlarut. Distribusi ukuran pori sebagian besar
merupakan fungsi dari proses fabrikasi. Luas per-
mukaan luar total adalah antara 500- 1000 m2/gr.
Daya serap karbon aktif temtama merupakan
fungsi dari bentuk stuktur pori atau setara dengan
luas permukaan pada produk akhir dari proses
karbonisasi.3

Proses fiksasi molibdenum oleh karbon
aktif merupakan serapan secara elektrostatis yang
umumnya berasal dari daya tarik kolombik
antara ion dan muatan gugus ftingsional. 3

Kapasitas fiksasi berkaitan dengan luas
permukaan, ukuran molekul zat terlarut dan
diameter pori.Kinetika fiksasi adalah sebagai
berikut : tahap pertama molekul yang difiksasi
akan berpindah dari cairan ke permukaan luar
butir karbon, sehingga terjadi lapisan tipis pada
permukaan butir karbon (boundary layer). Tahap
kedua molekul yang difiksasi akan berpindah dari
bagian luar butir ke tempat fiksasi melalui pori.
Pada tahap ketiga, dalam waktu yang sama
dengan tahap kedua pada waktu proses
perpindahan berlangsung, molckul difiksasi dan
dipegang oleh perniukaan. 3 Pada makalah ini
diameter pori dan ukuran molckul zat terlarut
dianggap parameter tetap, karena larutan dan
karbon yang dipakai sama. Sebagai parameter
penibah yang analog dengan luas pennukaan
adalah jumlah dan ukuran butir, scdangkan waktu
kontak merupakan parameter terhadap kinetika
fiksasi.

BAHAN DAN ALAT

Bahan

Bahan yang dipalai adalah larutan hasil
pelindian bijih uranium yang mengandung
molibdenum, karbon aktif buatan pabrik HYCAB
Australia, resin Duolit 101, bahan kimia untuk
analisis Mo, dan U.

Alat

Alat yang dipakai adalah timbangan semi
analitis, seperangkat spektrofotometer, pH meter,
furnace, pengaduk magnet stirer, kolom resin
dan alat gelas.

Tata kerja

Larutan umpan disiapkan (larutan pelindian
bijih uranium yang mengandung molibdenum).
Karbon sebelum dipakai dipanaskan pada suhu
700 °C selama 1 jam.

1. Menentukan waktu kontak

Karbon dengan ukuran butir ditetapkan, dan
ditimbang sebanyak 5 gram, dan dimasukkan ke
dalam beker gelas 250 ml. Lalu ia direndam
dalam aquades selama satu malam ,dan selan-
jutnya airnya didekantasi. Larutan umpan
sebanyak 150 ml ditambahkan. Fiksasi dilakukan
dengan waktu kontak 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, dan
30 jam. Selama proses fiksasi Iarutan diaduk
terus menerus. Kadar Mo dan U dari larutan
dianalisis dengan waktu kontak seperti tersebut
diatas. Data yang diperoleh dievaluasi, sehingga
didapat waktu kontak yang dikaitkan dengan
juinlah Mo yang difiksasi.

2. Menentukan pengarah ukuran butir terhadap
fiksasi Mo

Karbon dengan ukuran yang diinginkan
masing - masing ditimbang scbanyak 5 gram dan
dimasukkan ke dalam bekcr gelas 250 ml, lalu
direndam dalam aquades selama satu malam.
Selanjutnya airnya didekantasi. Larutan umpan
masing-masing sebanyak 100 ml ditambahkan.
Proses fiksasi dilakukan selama 3 jam. Selesai
fiksasi, larutannya diambil unluk dianalisis kadar
Mo dan U-nya. Data dievahiasi untuk mcmpcroich
ukuran butir yang dikaitkan dengan jumlah Mo
yang difiksasi.
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3. Menentukan iumlah karbon

Hal yang sama dilakukan dengan ukuran
butir yang optimal pada percobaan 2 dan waktu
kontak 3 jam dengan variasi jumlah karbon aktif.
Data yang diperolah dievaluasi untuk
mendapatkan jumlah karbon yang dikaitkan
dengan jumlah Mo yang difiksasi.

4. Pengunaan larutan umpan setelah fiksasi pada
resin penukar ion Duolit 101,

Resin dikondisikan dengan asam sulfat pH
1,7, kemudian loading dilakukan dengan larutan
umpan hasil pelindian bijih U yang meinpunyai
pH 1,7. Setelah resin jenuh, resin dicuci untuk
menghilangkan kotoran yang melekat pada resin.
Selanjutnya ia dielusi dengan larutan campuran
NaCl 1 M dan H2SO4 0,1 M. Hal yang sama
dilakukan seperti cara di atas dengan umpan
larutan hasil pelindian yang difiksasi dengan
karbon. Analisis kimia U dan Mo dilakukan. Data
dievaluasi untuk memperoleh perbedaan daya ikat
resin terhadap U.

HASIL DAN BAHASAN

Data hasil percobaan fiksasi molibdenum
yang menggunakan karbon aktif disajikan dalam
bentuk gambar.

WAKTU KONTAK ( JAM 1

Gambar 1. Hubungan waktu kontak dengan fiksasi
Mo (a) & U (b)

Kondisi: Ukuran butir 1,4-1,7 mm,
jumlah karbon 5 gr. Volume larutan 150 ml
kadar Mo = 1195 ppm, U = 1135 ppm

Gambar 1 memperlihatkan hubungan an-
tara waktu kontak dengan prosentase Mo dan U
yang difiksasi.Terlihat bahwa waktu kontak
berpengaruh terhadap banyaknya Mo dan U yang
difiksasi. Semakin lama waktu kontak semakin
banyak Mo dan U yang difiksasi. Hal ini
berdasarkan pada kinetika serapan karbon aktif
terhadap senyawa Mo dan U yang ada dalam
larutan. Senyawa Mo dan U meinerlukan waktu
untuk berpindah dari larutan ke permukaan butir
karbon dan selanjutnya masuk ke dalam pori

karbon untuk diikat oleh gugus fiingsional
oksigen dari karbon aktif. Semakin lama waktu
kontak, semakin banyak kesempatan dari
senyawa kompleks Mo dan U yang berpindah
kepermukaan butir karbon, sehingga semakin
banyak senyawa Mo dan U yang difiksasi oleh
karbon aktif. Fiksasi optimum Mo terlihat pada
waktu kontak 6 jam yaitu 88 % sedangkan U ikut
terfiksasi 8 %. untuk waktu kontak lebih dari 6
jam kenaikan fiksasi kecil, kurva mendatar.
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Gambar 2. Hubungan antara ukuran butir karbon
dengan fiksasi Mo (a) dan U(b)

Kondisi: jumlah karbon 5 gr, Waktu kontak 3 jam
Volume larutan 100 ml
kadar Mo = 1230 ppm, U = 1175 ppm

Menurut teori daya serap karbon aktif yang mem-
punyai porositas tinggi, ukuran butir tidak
berpengaruh terhadap daya serap. 3 Tetapi
kenyataanya pada Gambar 2, hubungan antara
ukuran bulir karbon dengan fiksasi Mo dan U ada
pengaruhnya, semakin halus ukuran butir karbon
semakin banyak jumlah Mo dan U yang difiksasi.
Hal ini karena semakin halus ukuran butir karbon
semakin luas permukaan butir karbon. Luas
permukaan butir merupakan salah satu faktor
yang berpengaruh terhadap daya serap. Dilihat
dari segi pelaksanaan kerja, jika digunakan
ukuran butir yang halus akan menimbulkan
masalah pada pemisahan karbon dari larutan hasil
fiksasi untuk proses lebih lanjut. Selain hal
tersebut, untuk butir yang halus, karbon banyak
yang ikut terbuang pada saat dekantasi dilakukan.
Oleh karena itu digunakan ukuran butir antara
0,85 - 1,18 mm ( -14 + 18 mesh). Dengan
ukuran butir tersebut Mo difiksasi cukup banyak
dan U yang ikut terfiksasi relatif kecil.

Pada Gambar 3 tampak bahwa semakin
banyak jumlah karbon yang digunakan semakin
banyak Mo dan U yang difiksasi. Hal ini disebab-
kan semakin banyak jumlah karbon akan semakin
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luas dan banyak jumlah pori yang ada, schingga
Mo dan U yang difiksasi akan naik. Percobaan
selanjutnya menggimakan karbon sebanyak 4
gr/100ml larutan, karena dengan jumlah ter-
sebut U yang ikut difiksasi sebanyak ± 0,043
mmol, sedangkan Mo telah difiksasi sebanyak ±
0,92 mmol dalam larutan umpan yang
mengandung 1,18 mmol Mo dan 0,43 mmol U
dengan waktu kontak 3 jam dan iikuran butir
0,85 - 1,18 mm. Jika digunakan jumlah karbon
lebih banyak, maka U yang difiksasi lebih banyak
pula. Hal ini tidak diinginkan.
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Gambar 3. Hubungan antara juinlah karboii dengan
fiksasi Mo (a) & U(b)

Kondisi: Ukuran butir 0,85 -1,18 mm,
waktu kontak 3 jam
volume larutan 100 ml,
kadar Mo = 1135 ppm, U = 1030 ppm

Penggunaan kondisi fiksasi pada Iarutan
umpan hasil pelindian dinamik dan digesli bijih
U yang mengandung RE dan Mo disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Fiksasi Mo dan U
Jenis

Umpan 1 (ppm)
Difiksasi(%)
umpan 2(ppm)
Difiksasi(%)
Umpan 3 (ppm)
Difiksasi( %)

Mo
1156,0
65,1
315,3
34,5
1482,6
80,1

U
1213,3
8,0
469,4
11,2
1133,9
6,2

RE
1785
8,7
55940
4,9
-
-

Keterangan: jumlah karbon 4 gr, ukuran bulir >
1,18 mm ( + 14 mesh ), waktu
kontak 5 jam, volume larutan 100
ml. umpan 1 = lanitan hasil
pelindian dina-mik bijill U asal
Rirang, umpan 2 larutan hasil
digesti bijih U asal Rirang, umpan
3 larutan hasil pelindian dinamik
bijihUBM28l.

Pada Tabel 1 tampak bahwa untuk larutan
umpan yang mengandung RE relatif kecil
(umpan 1), day a fiksasi karbon terhadap Mo lebih
besar daripada larutan umpan yang mengandung
RE besar (umpan 2). Hal ini karena jumlah
senyawa RE dalam Iarutan umpan 2 sangat
banyak yang akan menghalangi senyawa Mo
mendekati permukaan butir karbon, sehingga
jumlah Mo yang difiksasi sedikit. Larutan umpan
yang tidak mengandung RE daya fiksasinya
terhadap Mo lebih tinggi (80,1%).

Penggunaan larutan hasil proses fiksasi
dan larutan sebelum difiksasi untuk umpan pada
pemurnian U dengan resin penukar ion Duolit 101
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penggunaan larutan

lanitan
umpan

1
2
3

Kand
(PI

Mo
476,4
55,0

ungan
3in)

U
521,0
474,0
500.0

pada pemurnian U
Daya ikat resin

terhadap
U (gr U/ It resin)

+ 34,6
+ 49,8
+ 55,0

Keterangan : umpan 1 larutan tanpa fiksasi
umpan 2 larutan setelah
fiksasi Mo umpan 3 larutan
yang tidak mengandung Mo
Fiksasi dilakukan seiama 6
jam dengan ukuran butir
karbon < 14 mesh ( < 1,18
mm )

Menun.it teori adanya Mo dalam lanitan
umpan pada pemurnian U dengan resin penukar
ion mempengamhi pengikatan uranium oleh
resin. SUSILANINGTYAS dkk 4 melaporkan
molibdenum belum mempengaruhi pengikatan
resin terhadap uranium jika perbandingan U/Mo
dalam lanitan > 10. Pada Tabel 2 terlihat bahwa
perbandingan U/Mo, baik dalam umpan 1
maupun dalam umpan 2, masih < 10. Oleh
karena itu molibdenum dalam umpan 2 hams
difiksasi ulang agar perbandingan kadar U/Mo
dalam lanitan > 10, sehingga tidak berpengaruh
terhadap pengikatan uranium oleh resin. Hasil
fiksasi ulang dari larutan umpan yang
mengandung Mo = 536 ppm dan U 582 ppm
disajikan pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 tampak bahwa Mo difiksasi
scbanyak 0,503 m mol dan U scbanyak 0,026 m
mol dalam 100 ml lanitan yang mengandimg Mo
sebanyak 0,558 m mol dan U sebanyak 0,245 m
mol oleh 4 gr karbon ukuran butir 0,85 - 1,18 nun
dan waktu kontak 6 jam.
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Tabel 3. Fiksasi larutan umpan
Fiksasi

ke
0
1
2

Mo U
dalam larutan (ppm)
536,1
53,1
5,8

582,5
519,6
470,5

Mo | U
difiksasi (%)

90
89

10,8
9,5

Keterangan :

SIMPULAN

jumlah karbon 4 gr, ukuran
butir 0,85-1,18 mm
volume larutan 100 ml, waktu
kontak 6 jam

ari data yang diperoleh dapat disimpulkan
sebagai berikut;

1. Karbon aktif dapat dipergimakan untuk fik-
sasi molibdenum dari lamtan hasil pelindian
bijih uranium.

2. Fiksasi menggunakan kondisi 4 gr karbon/
100 ml larutan dengan ukuran butir 0,85 -
1,18 mm, dan waktu kontak 6 jam mengha-
silkan Mo yang difiksasi sebanyak ± 0,50 m
mol dan U ikut difiksasi sebanyak ± 0,026
m mol, dalam larutan umpan yang me-
ngandung Mo sebanyak ± 0,56 m mol dan U
± 0,25 m mol.

3. Larutan umpan fiksasi yang mengandung Mo
dan U dengan kadar Mo yang sama atau lebih
besar dari kadar U hams difiksasi ulang, agar
menghasilkan larutan dengan ratio U/Mo
lebih besar dari pada 10, sehingga tidak
berpengaruh terhadap pengikatan U oleh resin
ketika dimurnikan.

4. Larutan yang mengandung RE tinggi me-
nurunkan fiksasi Mo oleh karbon aktif,
sehingga pemakaian karbon aktif untuk
memisahkan Mo dari larutan hasil digesti bijih
Rirang kurang efcktif, dimana Mo difiksasi
+ 34,5 %.
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TANYA JAWAB

1. Andre S
• Apakah Mo berasal dari bijih Rirang ?.
• Dengan kadar Mo yang cukup tinggi 400 - 500

ppm cukup baik untuk pencampur logam
(dalam industri metalurgi). Apakah sudah
dilakukan penelitian ke arah tersebut dimana
Mo merupakan hasil samping pada pengolahan
bijih Uranium.

Guswati Ahvi
• Mo diperoleh dari pelarutan bijih Uranium yang

berasal dari bijih Uranium Rirang dan bijih
Uranium BM 281tekan.

• Sampai saat ini belum dilakukan penelitian
terhadap Mo yang merupakan hasil samping
pada pengolahan bijih Uranium.

2. Djarot
• Manakah lebih efisien Proses I : Pemurnian

Uranium Fiksani Mo + penuhan ion / ekstraksi
+ elusi Uranium.

• Proses II : Pemurnian Uranium
Penuhan ion / ekstraksi + elusi dari Uranium
dan Mo.
Mengingat hasil fiksasi terikut 10% Uranium.

Guswita Alwi
Proses I lebih efisien dan pada proses II karena :
• Dengan memfiksasi Mo terlebih dahulu maka

umur resin lebih panjang karena jumlah Mo
yang diikat resin lebih sedikit, dengan
sendirinya Uranium yang diikat resin lebih
banyak. Jika Mo tidak deplisasi lebih dahulu
maka Mo yang diikat resin akan lebih banyak
dan pada saat dielusi Mo akan tetap menempel
pada resin sehingga lama kelamaan resin tidak
dapat mengikat Uranium lagi (tidak dapat
digunakan lagi untuk memurnikan larutan hasil
pelindian bijih Uranium).
Walaupun hasil fiksasi Uranium ikut terflksasi
scbanyak + 10%, tetapi Uranium yang terserap
tersebut dapat dielusi/dilarutkan kembali.
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