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ABSTRAK

EKSTRAKSI URANIUM DALAM LARUTAN CAMPURAN ASAM NITRAT-ASAM SULFAT
MENGGUNAKAN LIGAN BASA DAN LIGAN NETRAL DALAM KEROSIN. Uranium dalam
suasana campuran asam nitrat-asam sulfat sebagian besar membentuk kompleks uranil sulfat.
Sehubungan dengan hal tersebut maka dilakukan ekstraksi dengan membentuk kompleks netral
yang larut dalam pelarut organik (kerosen). Dalam hal ini trioktilamina digunakan sebagai ligan
basa sedangkan tributilfosfat sebagai ligan netral. Karena sebagian uranium dalam lingkungan
campuran asam tersebut membentuk uranil sulfat maka penggunaan ligan basa akan lebih
sesuai untuk mengekstraksi uranium dalam media campuran tersebut. Koefisien distribusi
maksimum dalam ekstraksi tersebut akan mencapai maksimum bila fasa anorganik
mengandung 0,3M asam nitrat dan kandungan asam sulfat dalam fasa tersebut tidak lebih dari
1,5M serta ekstraktan mengandung 30% n-trioktilamina.

ABSTRACT

EXTRACTION OF URANIUM IN THE MIXTURES OF NITRIC AND SULFURIC ACIDS
WITH NEUTRAL AND BASIC ORGANIC LIGANDS IN KEROSENE. The tendency of uranium
ion in the mixture of nitric and sulfuric acid's medium is to form uranyl sulphate complex. The
compound of uranyl sulphate is classified into the heteropoly compound that has acid property.
Regarding to the mentioned property, the U extraction process was carried out using a basic or
neutral complexing agent containing a ligand that fonved the soluble uranium complex in the
organic solvent (kerosene). The use of basic complexing agent such as n,tri-octyl amine is more
suitable than that of tri butyl phosphate as a neutral agent. The maximum distribution coefficient
of uranium will be reached if the maximum concentration of nitric acid and sulphuric acid can be
maintained at 0.3 M and 1.5 M respectively in the organic solvent medium consisted n,tri-octyl
amine of 30% volume fraction.

PENDAHULUAN

Pengambilan uranium dalam suatu
bahan di antaranya dilakukan dengan
menggunakan metoda ekstraksi pelarut.
Metoda ekstraksi pelarut telah lama digunakan
pada pengolahan barang tambang maupun
limbah bahan bakar nuklir.'12'3' Pengolahan
uranium tersebut menggunakan asam sebagai
pelarut. Adapun pelarut anorganik yang
digunakan sebagai pelarutan awal diantaranya
asam sulfat, asam nitrat, atau campuran asam
nitrat-asam sulfat.

Pada pemisahan uranium menggunakan
ekstraksi pelamt, uranium dibentuk menjadi
senyawa kompleks terekstraksi, sedangkan
dengan ligan yang sama ion selain uranium
diharapkan tidak membentuk senyawa yang
terekstraksi. Uranium dalam larutan asam

nitrat encer membentuk senyawa
[UO2(H2O)6](NO3)2. yang bersifat netral,
sedangkan dalam larutan asam sulfat encer
uranium membentuk senyawa
[UO2(H2O)3]SO4., yang bersifat asam151.
Sehubungan dengan sifat uranium dalam
larutan campuran di atas. maka diperlukan
suatu pemilihan ligan yang sesuai untuk
pengambilan uranium dalam larutan campuran
tersebut. Jika uranium dalam larutan
campuran asam nitrat-asam sulfat dalam
kesetimbangan maka uranium dapat
diekstraksi menggunakan senyawa organik
basa (tri oktil amina) sebagai ligan dalam
pelarut organik. Sebaliknya bila kedua
senyawa uranium tersebut tidak dalam
kesetimbangan, maka digunaka ligan
campuran (senyawa basa dan netral organik),
dalam hal ini campuran tri butil fosfat dan tri
oktil amina digunakan sebagai ligan.
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Sebagai pembanding ekstraksi uranium
dalam larutan di atas digunakan ion positif,
pada penelitian ini digunakan stronsium.
Stronsium merupakan unsur alkali tanah

,dalam larutan asam nitrat dan asam sulfat
bersifat basa. Besar uranium yang dapat
diekstraksi dinyatakan sebagai koefisien
distribusi (Kd) = [U]organik / [U]alr. Besar faktor
pemisahan uranium terhadap stronsium
dinyatakan sebagai berikut:

FPu/sr

dimana

Kd
Sr

faktor pemisahan uranium
terhadap stronsium
koefisien distribusi uranium
koefisien distribusi stronsium

Besarnya harga koefisien distribusi
tersebut dipengaruhi oleh faktor pembentukan
kompleks terekstraksi. Pembentukan
kompleks terekstraksi sangat dipengaruhi oleh
spesies senyawa kompleks dalam media air
dan kandungan ligan terlarut dalam pelarut
organik. Oleh sebab itu pengaruh konsentrasi
asam dalam media air dan jenis dan
kandungan ligan dalam ekstraktan terhadap
ekstraksi uranium diteliti. Dari penelitian
tersebut maka keadaan ekstraksi uranium
dalam campuran asam nitrat-asam sulfat
dapat diketahui.

TATA KERJA

Bahan

Larutan standar spex uranium dan
stronsium , tri butil fosfat dan tri oktil amina
digunakan sebagai ligan, sebagai pelarut
anorganik digunakan larutan campuran asam
nitrat-asam sulfat, sedangkan kerosen
sebagai pelarut organik.

Alat

Dalam penelitian ini digunakan beberapa
peralatan gelas, diantaranya : labu ukur
{100ml, 25 ml), pipet seukuran (25 ml, 10 ml, 5
ml), pipet eppendorf (1s/d 100 dan 100 s/d
lOOOjal), botol gelas 50 ml, corong pemisah 50
ml, emisi spektrometer (ICP-AES).

Cara kerja

1. Larutan yang mengandung uranium 196
ppm dan stronsium 20 ppm dalam larutan
HNO3 0,3M dan berbagai konsentrasi
H2SO4 (0,5M, 0.75M, 1.00M, 1.25M, 150M,
dan 2M).

2. Sepuluh ml. masing masing larutan cuplikan
dimasukkan kedalam botol gelas dan
ditambahkan 10 ml larutan tri oktil amina
10% dalam kerosen digetarkan selama 60
menit, kemudian kedua fase tersebut
dipisahkan menggunakan corong pemisah.

3. Sepuluh ml. larutan uranium dalam
campuran asam nitrat 0,3M-asam sulfat
0,5M dimasukkan dalam botol gelas dan
ditambahkan ekstraktan (antara 10 s/d 30
% tri n.oktilamina dalam kerosen atau
campuran antara tri n.oktilamina dengan tri
butil fosfat dalam kerosen). Campuran
dalam botol gelas digetarkan selama 60
menit, kemudian dipisahkan ke dua fase
menggunakan corong pemisah.

4. Lima ml. fase air hasil ekstraksi diencerkan
menggunakan air bebas mineral hingga 50
ml. Larutan hasil pengenceran ini dilakukan
kandungan uranium dan stronsium nya
menggunakan ICP emisi spektrometer.

HASIL DAN BAHASAN

Dalam larutan encer campuran asam
nitrat-asam sulfat uranium akan membentuk
senyawa kompleks sebagai berikut:

2U+4HNO3+3O2+10H2O
[UO2(H2O)6](NO3)2+H2SO4

+2H2O+2HNO3

2[UO2(H2O)6](NO3)2
=± [UO2(H2O)3]SO4

Berdasarkan keadaan di atas
kemungkinan kedua kompleks tersebut
berada dalam larutan. Bila ditinjau harga
kestabilan ke dua kompleks tersebut kompleks
uranil sulfat lebih stabil daripada kompleks
uranil nitrat (log K UO2(NO3 )2 = -0,47 dan log
K UO2SO4 = 3,36)[4], maka dalam larutan
campuran asam nitrat-asam sulfat sebagian
besar uranium dalam senyawa kompleks
sulfat yang bersifat anion. Atas dasar sifat
uranium tersebut dan digunakannya stronsium
yang bersifat kation sebagai pembanding,
untuk mendapatkan senyawa kompleks netral
uranium digunakan senyawa organik basa
sebagai ligan (tri n.oktilamina).
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Pengaruh konsentrasi asam sulfat dalam
larutan menggunakan tri n. oktil amina

Pada ekstraksi uranium dalam larutan
campuran asam nitrat 0,3M dengan asam
sulfat konsentrasi antara 0,5 molar sampai
dengan konsentrasi 1,5 molar diperoleh harga
koefisien distribusi uranium di antara
kedua fase yang tetap (GambaM),

asam sulfat 1M diperoleh faktor pemisahan
uranium terhadap stronsium sebesar 4,88.

dan jenis ligan pada

koniwrtml iwn sutfat (molar)

Gambar 1. Pengaruh konsentrasi sulfat
terhadap koefisien distribusi
uranium dan stronsium pada
ekstraksi uranium dalam larutan
campuran 0,3M asam nitrat -asam
sulfat menggunakan ekstraktan
10% tri n. oktil amina dalam
kerosen

Hal ini menunjukkan bahwa
kesetimbangan uranil nitrat dan uranil sulfat
dalam larutan tidak mengalami pergeseran.
Akan tetapi nilai distribusi tersebut cenderung
menurun bila konsentrasi asam sulfat dalam
larutan >1,5 molar. Penurunan nilai tersebut
disebabkan ion bisulfat (HSO4") dalam
larutan berkompetisi dengan kompleks uranil
sulfat untuk bereaksi dengan tri n. oktil amina,
dan juga bila kandungan sulfat dalam media
tinggi (>25% berat) maka akan terbentuk
species lain dari kompleks uranil sulfat yang
lebih elektronegatif dari [UO2(SO4)]3H2O.
Sedangkan stronsium yang bermuatan positif
sedikit mengalami ekstraksi bahkan dengan
kenaikan kandungan sulfat dalam larutan (1M)
terjadi penurunan harga koefisien distribusi
stronsium. Pada konsentrasi sulfat lebih besar
dari 1M stronsium dalam larutan (fase air)
mengalami pengendapan, oleh sebab itu
seakan nampak adanya kenaikan harga
tersebut. Ekstraksi uranium dan stronsium
dalam larutan campuran asam nitrat 0,3M-

Pengaruh konsentrasi
nilai distribusi uranium

Jenis ligan dan konsentrasi ligan akan
berpengaruh pada nilai distribusi uranium
(gambar 2). Nilai distribusi uranium pada
ekstraksi uranium dalam larutan campuran
asam nitrat 0,3M-asam sulfat 0,5M
menggunakan campura tri butil fosfat
(senyawa organik netral) dan tri n.oktil amina
(senyawa organik basa) lebih kecil dari pada
menggunakan tri n.oktil amina sebagai ligan
dalam prosentase yang sama dalam
ekstraktan. Hal tersebut menunjukkan bahwa
dalam larutan campuran asam nitrat -asam
sulfat di atas uranium lebih dominan dalam
bentuk komples uranil sulfat. Kompleks uranil
sulfat [UO2(H2O)3]SO4 dengan ke dua ligan
akan membentuk kompleks uranilsulfat-
tributilfosfat dan uranilsulfat-trin.oktilamina
yang berbeda sifat kelarutannya. Karena
uranil sulfat bersifat asam berikatan dengan
senyawa organik netral (tri butil fosfat) akan
membentuk senyawa uranilsulfat-tributilfosfat
yang merupakan senyawa polar, sehingga
mempunyai kelarutan tinggi dalam pelarut
polar (air). Berdasarkan sifat uranil sulfat di
atas jika bersenyawa dengan senyawa
organik basa maka akan membentuk suatu
senyawa netral [{(C8H17)3NH}2{UO2(SO4)2}2H2O]
yang larut dalam pelarut tidak polar.
Penggunaan ligan campuran dalam kerosen
akan menyebabkan terjadinya reaksi
kompetisi antara ke dua ligan dengan
kompleks uranil sulfat, sehingga kenaikan
konsentrasi ligan netral dalam ekstraktan akan
menyebabkan penurunan nilai distribusi
uranium (Gambar 2). Sebaliknya peningkatan
konsentrasi ligan basa (tri n.oktilamina) dalam
ekstraktan akan menaikkan kebolehjadian
terbentuknya senyawa uranilsulfat-tri

n.oktilamina , sehingga terjadi kenaikan nilai
koefisien distribusi uranium pada sistem
ekstraksi tersebut (Gambar 3).

Pada konsentrasi tri n. oktil amina di
atas 30% dalam ekstraktan akan terbentuk
senyawa [(C8H17)3NH16[UO2(SO4)41 yang
mempunyai kelarutan yang tinggi dalam
pelarut organik. Dalam ekstraksi tersebut,
kenaikan konsentrasi tri n.oktilamina dalam
fase organik menyebabkan peningkatan
kebasaan pada fase tersebut, sehingga
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stronsium akan diikat kuat oleh ion sulfat
dalam fase air, oleh karena itu kenaikan
kandungan organik basa dalam fase organik
akan menurunkan koefisien distribusi
stronsium. Faktor pemisahan uranium
terhadap stonsium terbesar (259,87) dicapai
pada ekstraksi menggunakan 30% tri n.
oktilamina dalam kerosen.
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Gambar 2.

: 20%: 10% = 20% tributilfosfat
dan 10% tri n.oktilamina dalam
kerosen

Koefisien distribusi uranium dan
stronsium pada ekstraksi
menggunakan campuran tributil
fosfat dan tri n. oktilamina dalam
kerosen

2

I "
I 1
•a

I a6

I °
8 -as

-1

Gambar 3. Pengaruh kandungan tri
n.oktilamina dalam kerosen
terhadap koefisien distribusi
uranium

S1MPULAN

Dalam larutan campuran asam nitrat-
asam sulfat encer kompleks uranil sulfat lebih
dominan dari pada uranil nitrat, oleh sebab itu
untuk mengekstraksi uranium dalam larutan
campuran di atas lebih sesuai digunakan
senyawa organik basa (tri n.oktilamina) dari
pada menggunakan campuran (tributilfosfat-tri
n. oktilamina). Nilai koefisien distribusi
uranium tersebut akan mencapai optimum

bila terbentuk kompleks uranium pusat bola
[{(C8H17)3NH}6{UO2(SO4)4}]1 keadaan tersebut
dicapai bila larutan media asam nitrat 0,3M-
asam sulfat 0,5M dan kandungan tri n.
oktilamina > 30% dalam kerosen. Pada
keadaan tersebut diperoleh faktor pemisahan
uranium terhadap stronsium maksimum
(259,87).
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TANYA JAWAB

1. Purwadi Kasino Putro
• Apa latar belakang peneliti

menggunakan TBP-trioktilamin sebagai
ligan dalam pemisahan U hasil limbah
radioisotop ? Mengingat TBP-
trioktilamin dapat terdegradasi dengan
adanya radiasi, bagaimana pengaruh
hasil recovery uraniumnya ?

Yusuf Nampira
• Latar belakang penelitian

menggunakan TBP-triOA sebagai ligan
dalam pemisahan tersebut ialah sifat
kompleks uranium dalam nitrat dan
sulfat. Karena media uranium adalah
larutan campuran asam nitrat-asam
sulfat maka kemungkinannya akan
terjadi reaksi.
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[UO2(H2O)6](NO3)2

+ 2NO3" + 3 H20
S0, UO2(H2O)3SO4

Sifat kompleks uranil sulfat dalam
larutan bersifat asam dan kompleks uranil
nitrat merupakan kompleks netral
sehingga untuk membentuk kompleks
terekstrak-si (terbentuknya kompleks
netrak dengan ligan organik) digutuhkan
pereaksi senyawa organik basa dan
netral (bila uranium dalam larutan
membentuk kedua kompleks). Oleh
sebab itu digunakan campuran TBP-
TnOA.

TBP dan TnOA. memang sebagian
mengalami degradasi tetapi produk
degradasi tersebut masih memiliki sifat-
sifat asalnya (degradasi TBP akan
menghasilkan gugus P=O dan TnOA
akan menghasilkan produk mengandung
gugus N:). Oleh sebab itu ligan-ligan
tersebut masih dapat bekerja pada
lingkungan radioaktif, dan dengan waktu
kontak antara fase organik dengan
ekstraktan sekitar 10 menit maka ligan
yang ada masih dapat membentuk
kompleks terekstraksi hingga tidak akan
mempengaruhi proses recovery uranium
tersebut.

2. Susilaningtyas
• Apa dasar pencampuran cuplikan dengan

kadar U 196 ppm dan Sr 20 ppm dalam
HNO3 0,3M, mohon penjelasan.

• Kondisi optimal yang diperoleh apa
berlaku umum atau hanya umpan dengan
komposisi campuran tersebut?

• Mohon penjelasan, dari mana faktor
pemisahan U 259,87 diperoleh sedangkan
Tabel yang ditampilkan berupa log.
koeefisien distribusi.

Yusuf Nampira.
• Dasar pencampuran cuplikan dengan

kadar tersebut ialah pada rencana
penetapan metoda ekstraksi yang
dilakukan pada pengolahan uranium
dalam iimbah produski Mo99, dimana
pada limbah yang ada sekitar 500 ppm U;
sedangkan Sr yang ada sebenarnya lebih
rendah dari 20 ppm, tetapi dengan melihat
sifat U dalam nitrat-sulfat bersifat sebagai
kompleks adam dan Sr bersifat sebagai
basa maka dengan pencampuran tersebut
dan mengektraksi U, stronsium dapat
digunakan sebagai kontrol.

• Kondisi optimal akan berlaku umum.
• Faktor pemisahan U/Sr = 259,87 diperoleh

dari perhitungan menggunakan rumus :

dengan :
Fu/Sr : uranium

D
Sr

: Faktor pemisahan
terhadap stronsium.

koefisien distribusi U pada ekstraksi
uranium dalam campuran asam
nitrat 0,3 M - asam sulfat 0,5 M
menggunakan ekstraktan TnOA
30 % dalam kerosen. l(41,060)
Koefisien distribusi Sr pada kondisi
ekstraksi di atas ( 0,158)
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