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SENYAWA MIKROPORI SILICO ALUMINO PHOSPHATE (SAPO)
UNTUK PENSORBSI ION URANIUM
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ABSTRAK

SENYAWA MIKROPORI SILICO-ALUMINO PHOSPHATE (SAPO) UNTUK PENSORBSI ION
URANIUM. Struktur SAPO zeotipe/SAPO telah dibuat sedemikian rupa sehingga mempunyai
sifat sorbsi ataupun menukar ion. Model SAPO dibentuk dari SiO2+AIO2"+PO2+ tetrahedral
dengan perbandingan mol tertentu dan dengan penggunaan templat yang berbeda, yaitu
senyawa tetrahedral tetra(alkil)amonium hidroksida a.l. tetra-metil, tetra-etil dan tetra-propil
amonium. Hasil analisis terhadap 3 jenis senyawa mikropori SAPO-n yang terbentuk dan hasil
pengolahan pola difraksi sinar-x dengan bantuan program videozeo package ver.3.1.,
menunjukkan bahwa ketiga jenis senyawa itu adalah identik dengan SAPO-20, SAPO-34,
SAPO-40. Kemampuan dari beberapa jenis zeolit, SAPO-n dan ASP(1:3) sebagai hasil
modifikasi zeolit dari lampung, terhadap penukaran atau sorbsi ion uranil dalam media asam

(pH < 3.5) secara statik, dipelajari dengan menggunakan percobaan isoterm penukaran kation.
Hasil isoterm penukaran ion uranil menunjukkan adanya keselektifan yang berlainan dan adanya
mekanisme sorbsi pada SAPO-n. Jika dibandingkan dengan zeolite, SAPO-n lebih berpeluang
untuk pemisahan uranium yang lebih efektif. Ion klorida berpengaruh sedikit mengurangi
kapasitas tukar ion, sedangkan ion fluorida justru menambah kapasitas tukar ion uranil pada
ASP(1:3).

ABSTRACT

MICROPOROUS SILICO-ALUMINO PHOSPHATE (SAPO) COMPOUND FOR URANIUM
SORPTION. The zeotype novel materials i.e. SAPO structures have been prepared to have
particular property such as sorption or cations exchanger which can accommodate the uranyl
ions. The SAPO's model was built from certain mole ratio of SiO2+AIOi'+PO2+ using various
template compounds of tetra(alkyl)s ammonium hydroxide viz. tetra-methyl, tetra-ethyl and tetra-
propyl ammonium. Those formed materials have been analyzed using x-ray diffraction
spectrometer, then the data have been compiled using the supporting software Videozeo
Package Ver.3.1. The results have shown that crystalline structures of microporous SAPO
materials formed are SAPO-20, SAPO-34 and SAPO-40. The exchange capacities of some
zeolites, SAPOs and ASP(1:3) have been studied and their selectivity to uranyl ions in acid
solution (pH < 3.5) has been determined by static isotherm exchange process. The results have
revealed various selectivity factors and occurrence of absorption mechanism in SAPO-n
materials. This promises that uranium separation could be more effective using SAPO-n than that
using other zeolites. The chloride ions have slightly decreased the ion-exchange capacity, while
that of fluoride ions increased the ion-exchange capacity ofASP(1:3) for the uranyl ions.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk
membuat struktur SAPO sedemikian rupa
sehingga mempunyai sifat sorbsi atau
penukar ion dan mempelajari kemampuan
sorbsi zeotipe(SAPO) terhadap ion uranium
ataupun ion kompleksnya. Zeotipe
merupakan senyawa polimer anorganik yang
menyerupai struktur zeolit dan mengandung
komponen oksida tetrahedral (TO2) dari atom
lain selain dari atom Al dan Si. Senyawa

mikropori yang terbentuk dari polimerisasi
tetrahedrai (TO2) seperti SiO2, AIO2" dan PO2

+

disebut SAPO yang diklasifikasikan sebagai
zeotipe novel material. Mekanisme
pembentukan zeotipe mirip dengan
mekanisme pembentukan zeolit di alam
dimana tetrahedral (TO2) membentuk sbu
(secondary building unit) kemudian
membentuk kerangka (framework units) tiga
dimensi dan berbentuk sangkar (cage) yang
terdiri dari saluran (channel) dengan pori
tertentu serta bersifat sebagai penukar ion,
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penyerap dan penyaring molekul.t1|2|3|4] Model
polimer SAPO (SAPO-n) diasumsikan dapat
dibentuk dari tetrahedral SiO2+AIO2"+PO2

+

dengan perbandingan mol tertentu dan
dengan penggunaan templat yang berbeda
yaitu senyawa tetrahedral tetra(alkil)amonium
hidroksida antara lain tetra metil, tetra etil dan
tetra propil amonium. Unit pembentuk
struktur kedua (secondary building unit = sbu)
terdiri dari 4/5/6 unit tetrahedrai (T). Hasil dari
penyusunan tetrahedral tersebut diharapkan
berupa senyawa yang mempunyai pori/salur-
an/celah berukuran 200, 300 dan 400 pm,
yang lebih kurang dapat mengakomodasi ion
uranium atau ion kompleksnya yang
berukuran sekitar 100 - 300 pm.

Pada zeolit, sebagai penukar kation,
kapasitas efektif penukaran kationnya
tergantung pada kontribusi ion aluminat
dalam kerangka struktur zeolit, ukuran
pori/saluran dalam zeolit, ukuran dan
kerapatan muatan kation, serta keaktifan ion
dalam media. Beberapa jenis zeolit
(berukuran pori rata-rata 400 -700 pm) yang
dipelajari untuk penukar ion uranil telah
menunjukkan nilai kapasitas tukar kation
(KTK) yang rendah, walaupun tinggi
kapasitasnya untuk pertukaran ion cesium-
terhidrasi (berdiameter ion sebesar 329 pm)
dan ion stronsium-terhidrasi (berdiameter ion
sebesar 412 pm).[5l6] Dari pengamatan
tersebut diduga bahwa tingginya kerapatan
muatan (=muatan/jari-jari) ion uranium
maupun ion kompleksnya, yang berukuran
jari-jari ion antara 100-300 pm, memerlukan
host structure atau struktur zeolit (penerima)
yang mempunyai ukuran saluran/pori sekitar
200-400 pm dengan kerapatan muatan dalam
struktur yang lebih tinggi. Oleh karena itu,
diprediksi bahwa dengan mensubsitusi atom
Si di dalam zeolit dengan atom Al akan
dihasilkan kerapatan muatan yang lebih
tinggi, sehingga kapasitas tukar kation pun
akan meningkat. Di samping itu bila dilakukan
subsitusi atom Si dengan menginkorpo-
rasikan atom P ke dalam struktur zeolit atau
senyawa siliko-alumino hidrat akan dihasilkan
senyawa yang dikenal sebagai ASP
(Aluminium Siliko Phosphate) dan akan
terjadi perubahan kerapatan muatan menjadi
muatan positif sehingga berguna untuk
mengakomodasikan kompleks anion. Agar
struktur alumino-silikat berfungsi sebagai
penukar kation, maka angka banding Al/Si
hams ditingkatkan. Efek samping dari
meningkatnya angka banding Al/Si dalam

struktur itu, dapat menyebabkan menurunnya
daya tahan terhadap asam ataupun basa,
sehingga kemungkinan struktur yang
terbentuk menjadi tidak stabil.

Selain itu dapat dipikirkan modifikasi dari
molekul tetrahedral aluminofosfat (AlPO's)
yang netral. Jika Si disubsitusikan ke dalam
struktur tersebut, maka ada kemungkinan 3
mekanisme yang terjadi, sehingga
membentuk zeotipe : senyawa SAPO (Siliko
Alumino Phosphate). Mekanisme tersebut
dapat digambarkan pada bidang datar
dengan komposisi lingkungan atom tetra
hedral (Al, Si, P) sebagai berikut:

1. Pergantian Al -» Si

Al Al Al

-A l - Si Al

Al -Al A l -

2. Pergantian P-+ Si,H

Al - -A l - Al

Al S i~ Al P Al

• A l - Al

3. Pergantian P,AI -> Si.Si

Al -A l - Al

Si-

Al -A l -

Al S' Al

Al-

Pada mekanisme-3 : bisa terjadi
kemungkinan bahwa posisi 2-Si terpisah
(seperti contoh-3 di atas), atau berdekatan
(3-a), atau pula membentuk garis (3-b :
subsitusi 2AI, 2P-» 4Si), dan membentuk
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lingkaran (3-c: subsitusi 2AI, 2P-> 4Si)).

•p AI Si si

Al -AI P Al-

(3-a)

Al

Al

Si Si Al

(3-b)

Al

Al-

(3-c)

Parameter yang mempengaruhi mekanisme
pergantian atom tetrahedral tersebut adalah
energi potensial dari lingkungan yang
terbentuk. Secara kuantitatif dihitung dengan
kode GULP berdasarkan minimasi energi kisi
kristral, sebagai bagian dari lingkaran Born-
Haber.™

Pada penelitian ini dibuat struktur
SAPO yang bukan hasil subsitusi AIPO4|

melainkan reaksi gabungan tetrahedral aktif
SiO2, AIO2" dan PO2\ dari masing-masing
komponen murni, membentuk SAPO-n yang
akan berguna untuk penukar kation maupun
anion. Perbandingan mol Si : Al : P yang
digunakan adalah 3 : 10 : 8 (berdasarkan
perhitungan pada penelitian terdahulu)'91,
dengan menggunakan jenis templat yang
berbeda ukurannya yaitu tetra metil
ammonium hidroksida (TMA+, radius 147
pm), tetra etil ammonium hidroksida (TEA+,
radius 164 pm) dan tetra propil ammonium

hidroksida (TPA+, radius 180 pm).
Penggunaan beberapa jenis templat dan
komposisi molekul tetra hedral awal seperti
yang dipilih tersebut, diduga akan
menghasilkan host struktur SAPO-n yang
berdimensi antara 200 - 400 pm dan
mempunyai kecenderungan sifat sebagai
penukar kation maupun penukar anion.

Beberapa faktor yang mempengaruhi
pembentukan struktur SAPO adalah:
1. Jenis templat
2. Komposisi campuran reaksi
3. Temperatur pengadukan/pencampuran,

pemanggangan serta kristalisasi.
4. Waktu pengadukan/pencampuran, pe-

manggangan serta kristalisasi.

Faktor-faktor tersebut pada penelitian ini
dibuat tetap kecuali faktor jenis templat.
Beberapa komponen yang terlibat ditunjukkan
pada Tabel 1. Sebagian besar dari faktor-
faktor tersebut, sama dengan faktor-faktor
yang mempengaruhi pembentukan zeolite.13'43

Penggunaan senyawa templat diasumsikan
akan menjadi faktor utama dalam
pembentukan kerangka SAPO-n,1101

walaupun perbandingan mol dari komposisi
tetrahedral dalam campuran awal dibuat
tetap. Pada pembentukan SAPO-n, mungkin
terjadi subsitusi silika ke dalam struktur
senyawa aluminium fosfat, hal itu tidak
merubah struktur secara mayoritas, walaupun
terjadi perubahan lokal dalam geometri di
dekat atom yang tersubsitusi.

Tabel 1. Pengaruh komponen dalam campur-
an reaksi pembentukkan SAPO.

Komponen

SiO2/ AIO27PO2
+

OH7H2O

Kation anorganik
Aditif kation organik
(templat)/SiO2

Pengaruh utama
Komposisi kerangka, sifat
(rapat muatan, kandungan
kation/anion, penukar ion,
hidrofilik dan sebagainya)
Derajat polimerisasi, kecepat-
an reaksi dan mekanisme
kristalisasi
Struktur, distribusi kation
Struktur, kerangka dan
kandungan Si/AI/P.

Masalah mekanisme pembentukan SAPO-n
secara detail dibahas khusus pada makalah

t11]

Karakteristik penukaran-ion dari
SAPO yang dihasilkan, dipelajari untuk
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mengakomodasikan ion uranil serta pengaruh
dari media ion khlorida maupun fluorida.
REES1121, FLECTCHER dan TOWNSEND™
mendefinisikan keselektifan penukar kation
sebagai Ko dalam hubungannya dengan
fraksi kation dalam fasa padat (As, Bs) serta
dalam fasa cair (Aaq, Baq), bilamana proses
penukaran ion dituliskan sebagai:

m An\; n B <->mA" (s) nB" (aq)

A = kation yang masuk dengan muatan ion n,
B = kation yang ada dalam fasa padat (penu-

kar ion) dengan muatan ion m.
Untuk sistem penukaran kation uni-univalent,
n=m=1,

K =
As-Bag- Y±BX

2
Bs-Aaq- Y±AX

(1)

Untuk sistem penukaran kation uni-divalent,
n=2, m=1

(2)
Bs-A;• a q

sedangkan y± adalah koefisien keaktifan
anion dan kation yang menyusun senyawa
BX maupun AX2, N adalah total normalitas
(iso normal).

Kapasitas tukar kation (KTK)
didefinisikan sebagai kemampuan dari 1gram
bahan penukar ion (zeolit/zeotipe) untuk
mengambil sejumlah maksimum ekuivalen
kation dari larutan. Pada keadaan setimbang
dari larutan yang isonormal, fraksi kation di
dalam larutan, [A]aq, dan fraksi kation di
dalam padatan (penukar ion : zeolit/zeotipe),
[A]s, berada dalam kesetimbangan; kedua-
duanya dapat ditentukan. Konsentrasi kation
di dalam larutan ditentukan dengan cara
analisis kimia (spektrometer UV-Vis atau
pencacah pendar cair), kemudian fraksi
kation dapat dihitung. Fraksi kation di dalam
padatan, [A]s ditentukan dan dihitung dari
perbandingan ekuivalen kation yang
ditukar/gram penukar ion dibagi dengan KTK
maksimum, sedangkan fraksi kation di dalam
larutan ditentukan dari konsentrasi ion
tertukar yang diukur. Dalam kesetimbangan
dibagi dengan total konsentrasi campuran
dalam kesetimbangan isonormal. Kurva
isotermal penukaran ion digambarkan
sebagai fraksi [A]s terhadap fraksi [A]aq,

dimana keselektifan penukar kation, Kc,
menjadi faktor pemisahan yang merupakan
perbandingan luas bidang [A]aq di atas kurva
terhadap luas bidang [A]s di bawah kurva
pada suatu titik tertentu (biasanya pada titik
fraksi {[A]s = 0,5} atau ditulis sebagai K0,5.
Penentuan nilai faktor keselektifan dari kurva
isoterm penukaran ion tersebut perlu
dilakukan untuk mengetahui karakter
senyawa (penukar ion), apakah senyawa
tersebut termasuk golongan penukar
kation/anion yang selektif ataukah bukan.
Jika keselektifan senyawa penukar ion itu
tinggi, maka bahan tersebut dapat digunakan
sebagai penukar ion yang efektif. Selanjutnya
perlu diuji kemampuan keselektifannya
terhadap kation-kation lain yang berfungsi
sebagai ion saingan (misalnya untuk
persaingan ion uranil digunakan ion aktinida,
Cs, Sr (hasil fisi), Ba, Pb, dan Iain-lain.

TATA KERJA

Bahan

Sumber silika, aluminium dan fosfat
diambil dari senyawa murni, masrng-masing
berupa senyawa silika cair (Ludox-AS30),
aluminium isopropoksida 99% padat dan
larutan asam fosfat 85%, sedangkan
senyawa templat yang digunakan adalah
larutan tetra metil amonium hidroksida, tetra
etil amonium hidroksida dan tetra propil
amonium hidroksida dalam air masing-
masing 20% b/v. Larutan uranil nitrat dan
amonium nitrat masing-masing 0,01 N
digunakan untuk percobaan isoterm penukar
ion, disamping larutan tambahan asam
khlorida dan fluorida pekat. Aluminium Siliko
Phosphate (ASP) hasil modifikasi zeolit dari
Lampung menggunakan amonium di
hidrogen fosfat (ADHP) dengan perbandingan
berat zeolit : ADHP = 1:3 juga digunakan
untuk ditentukan KTKnya.

Peralatan

Reaktor pen-digest dengan suhu
maksimum 400°C, dan tekanan 4 atmosfir,
digunakan untuk mereaksikan campuran dan
proses kristalisasi. Mesin sentrifugasi untuk
memisahkan kristal halus dan campuranya,
sedangkan botol polietilen 20 dan 200 ml,
serta mesin pemutar axial digunakan untuk
proses penukaran ion secara statis. Alat
analisis digunakan spektrometer UV-Vis dan
ion khromatografi.
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Metoda

SAPO dibuat dari campuran ludox-
AS30 + Al-isopropoksida + asam fosfat
dengan perbandingan berat 11,8 : 40 : 23 g
serta senyawa templat yang berbeda dengan
jumlah yang ekuivalen sesuai dengan
prosedur standar[9] dan 60 g air ditambahkan
sehingga membentuk gel homogen pH=8.
Campuran direaksikan melalui proses
hidrotermal di dalam otoklaf pada temperatur
473 K, selama 133 jam. Kristal yang
dihasilkan dicuci hingga bersifat netral,
dikeringkan dan dikalsinasi pada 873 K.
SAPO yang dihasilkan dianalisis untuk
mengetahui komposisi dan pola difraksi
sinar-x. Selanjutnya SAPO dibuat dalam
bentuk amonium, diekstraksi dengan
penambahan amonium asetat selama 8 jam.
Padatan dalam bentuk amonium disiapkan
untuk pengujian karakter penukar ion.

1. Kapasitas tukar ion uranil

Sejumlah SAPO (± 0,1 gram)
dicampurkan dengan 10 ml larutan uranil
nitrat dicampur dengan mesin putar axial
dengan variasi waktu dari 1 jam hingga
4 hari. Data uptake diplotkan terhadap waktu
penukaran. Waktu yang diperlukan uptake
optimum adalah 8 jam. Selanjutnya pada
waktu tersebut dilakukan proses penukaran
ion berulang kali hingga mencapai
kesetimbangan. Total kapasitas maksimum
tukar ion uranil efektif ditentukan dengan
menganalisis konsentrasi ion uranil tersisa
dalam larutan, menggunakan metoda UV-Vis
kompleks thiosianat.[ 4]

% Uptake (=E) = C° " C x 100%

Co dan C = konsentrasi larutan sebelum dan
sesudah proses penukaran (meq.cm"3)

Kapasitas tukar kation (KTK)

_ (Co-C).V.N

co.w (meq/g)

V = volume (cm ), N = kenormalan (meq.cm"
3) larutan awal yang digunakan, dan W =
berat zeolit atau zeotipe : SAPO/ASP (g).

2. Penqaruh anion (khlorida dan fluorida)

50 mg dari masing-masing SAPO
dan ASP (1:3) dalam botol polietilen dicampur

dengan 20 cm larutan standar uranil nitrat
0,01 N yang mengandung ion klorida atau ion
fluorida 500 ppm. Setelah diproses statik
selama 1 hari, pengambilan ion uranil oleh
SAPO ataupun ASP ditentukan, dengan cara
yang sama seperti pada metoda-1.

3. Isoterm penukaran kation.

50 mg SAPO dalam botol polietilen
dicampur dengan 20 cm3 larutan standar
UO22+/NH4

+ dengan total konsentrasi tetap
0,01 N. Proses penukaran kation dilang-
sungkan selama 1 hari. Pada akhir proses,
fasa padat dan larutan dianalisis. Fraksi
ekuivalen kation dalam fasa padat (As) dan
dalam fasa larutan (Aaq) serta Kc dihitung dan
dibuat kurva isoterm penukaran ion untuk
mengetahui keselektifan SAPO terhadap ion
uranil.

HASILDAN BAHASAN

Hasil analisis difraksi sinar-x (XRD)
dari SAPO-n yang dibentuk dengan 3 jenis
templat ditunjukkan pada Gambar 1, dan data
XRD kemudian diolah dengan bantuan
perangkat lunak videozeo package. Gambar
model SAPO-n hasil pengolahan data
ditampilkan seperti pada Gambar 2 dan 3,
yang sesuai dengan model SAPO-34 dan
SAPO-40. Gambar model SAPO-20 tidak
dapat ditampilkan karena pada saat
computing data SAPO-20, seketika pengolah
datanya tidak dapat digunakan. Dari kedua
gambaran model tersebut dapat terlihat
bahwa kerapatan tetrahedral dalam struktur,
akan berkurang dengan pertambahan volume
pori. Hasil perhitungan dengan perangkat
lunak pengolah data, ditunjukkan bahwa
kerapatan struktur (FD = framework density,
yaitu jumlah tetrahedral per volume 1000A3)
pada SAPO-20 > SAPO-34 > SAPO-40
(Tabel 2).

Pada penelitian ini ukuran pori belum
dapat ditentukan, namun secara kualitatif,
dibantu dengan data-data nilai FD yang
menggambarkan volume pori-pori dalam
struktur, dapat dilihat bahwa ukuran pori
menaik dengan urutan seperti berikut :
SAPO-20 < SAPO-34 < SAPO-40, walaupun
nilai FD tidak menunjukkan ukuran pori.
HRPD (High Resolution Pattern-netron
Diffraction) diharapkan dapat menentukan
ukuran pori secara tepat. Untuk membuktikan
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hipotesa keselektifan yang tinggi dari zeotipe
terhadap penukaran ion uranil, material
mikropori tersebut langsung diuji karakteristik
penukarionnya.

Korelasi nilai FD dengan jenis
templat yang digunakan ditunjukkan pada
Tabel 2. Dari hasil perbandingan pola sinar-x
standar dari kumpulan atlas zeolif53, dengan
hasil kompilasi data XRD dan nilai FD hasil
hitungan, didapat gambaran bahwa material
hasil sintesis adalah SAPO-20, SAPO-34 dan
SAPO-40.

Tabel 2 . Korelasi penggunaan jenis templat
dengan nilai FD hasil sintesis

Jenis Ion
Templat

Tetra metil amin
Tetra etil amin
Tetra propil amin

Nilai FD
(ET/1OOOA3)

17,2
14,6
14,2

Jenis SAPO l1 i |/
ukuran pori (pm)'9'
SAPO-20 / < 200
SAPO-34 / 260
SAPO-40/400

1. Kinetika penukaran kation

Hasil percobaan kinetika uptake ion
uranil, yang dilakukan antar interval dari 1 jam

hingga 8 jam; dan dilanjutkan 1 sampai 4
hari, ditunjukkan pada Gambar 4. Data
menunjuk-kan bahwa waktu optimum yang
dibutuhkan untuk proses kinetika ion uranil
pada pemuatannya ke dalam SAPO-n adalah
8 jam sedangkan pada SAPO-34, pada
awalnya terjadi lonjakan uptake yang
kemudian stabil menaik secara lambat hingga
dicapai nilai setimbang. Pada SAPO-20 dan
SAPO-40, selain dari nilai uptake yang
rendah, juga kecepatan penangkapan ion
(slope pada kurva 1-8 jam) lambat. Hal itu
berarti secara fisik, penukaran kation tersebut
mengalami hambatan struktural dimana
praduga pelibatan penukaran kation yang
terdapat dalam sangkar atau perangkap
maupun celah dapat dimungkinkan. Namun
asumsi tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut
oleh percobaan difusi ion uranil. Sementara
ini, hanya ingin mengetahui berapa lamakah
waktu optimum digunakan untuk proses
penukaran ion uranil. Waktu optimum
tersebut, akan digunakan untuk mengetahui
kapasitas tukar ion.

I
n
t
e
n
s
it
a
s

SAPO-40

14.02 19.72 27.84 35.82 51.9

SAPO-34

16.05 25.1 28.1 32.4 43.3

100

- J - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -11 1 1 1 1
24.3 37.5

Sudut difraksi (26)

SAPO-20

51.9

Gambar 1 : Pola difraksi sinar-x dari SAPO hasil sintesis
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Gambar 2 : Pandangan struktur
SAPO-34[001]

Gambar 3 : Pandangan struktur
SAPO-40[001]

w»
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• •
A A
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•
A

A

(hari) •
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Gambar 4 : Kurva kinetika uranyl ion uptake ke dalam SAPO-n .

2. Kapasitas tukar kation (KTK)

Kapasitas tukar kation (KTK)
ditentukan dengan metoda standar,
menggunakan amonium asetat.1"1

Sedangkan kapasitas tukar ion uranil efektif
ditentukan dengan metoda statis berulang
kali (8 kali). Hubungan komposisi zeolit/
zeotipe dengan karakteristiknya sebagai
penukar kation ditunjukkan pada Tabel 3.
Sedangkan apparent uptake atau kapasitas
effektif tukar ion uranium, ditunjukkan pada
Tabel 4. Pengambilan efektif uranium pada
zeolite (chabazite dan zeolite-L) tidak
menyamai kemampuan kapasitas maksimum
penukaran ion yang didapat dari penentuan
KTK secara amonium asetat. Namun pada
ASP, walaupun nilai KTK relatif lebih rendah
daripada zeolit, perbedaan KTK total dengan
KTK efektif untuk uranium tidak begitu
signifikan. Hal itu disebabkan proses
pertukaran ion pada zeolit melalui berbagai
pengaruh parameter yang unik, baik dari segi
struktur geometri, ukuran sangkarnya serta
konsentrasi, sehingga mekanismenya dapat
beragam dan tak terkirakan. Pada ASP,
sebagian dari atom Al atau Si telah

tersubsitusi oleh P, sehingga jelas daya
pertukaran kationnya akan berkurang.
Adanya lingkungan P dengan kerapatan
elektron yang lebih tinggi dapat membantu
daya ikat ion uranil dalam ASP lebih
konsisten dibandingkan dengan daya ikat
dalam sangkar zeolit yang kerapatan
elektronnya lebih rendah.

Demikian juga pada SAPO-n, KTK
efektif ion uranil hampir sama besar dengan
nilai KTK total. Apabila ada perbedaan nilai,
perbedaan itu tidak berarti. Fakta yang
menarik adalah hipotesa pembuatan SAPO
dengan menggunakan templat, dapat
dikatakan berhasil sementara dari segi
kristalografi (nilai FD), walaupun bukti praktis
tentang besaran ukuran pori belum
dilengkapi. Berdasarkan praduga, seharus-
nya KTK menaik dengan urutan berikut :
SAPO-20 > SAPO-34 > SAPO-40.
Kenyataannya KTK total pada ketiga jenis
SAPO tersebut tidak menampakkan ketera-
turan. SAPO-34 menunjukkan nilai KTK
tertinggi. Hal itu berarti jenis kompleks ion
uranil terhidrasi tidak mampu mengatasi
lingkungan geometri yang mempunyai nilai
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FD tinggi dan kerapatan muatan yang tinggi
pula (SAPO-20). Akhimya ion uranii tidak
terperangkap sempurna oleh struktur yang
mempunyai nilai FD dan kerapatan muatan
yang tinggi, walaupun ukuran saluran/
sangkarnya sesuai. Pada SAPO-40, yang
mempunyai nilai FD hampir sama dengan
SAPO-34, karena kerapatan muatannya lebih
rendah dan ukuran volume pori juga lebih
besar, maka ion uranii terhidrasi pun lolos
pula. Hal ini mengakibatkan nilai KTK SAPO-
40 jauh lebih rendah dibandingkan SAPO-34
atau lainnya.

3. Penqaruh ion khlorida dan ion fluorida
pada KTK SAPO-n.

Pengaruh ion khlorida dan ion
fluorida dalam sistem pertukaran ion
ditampilkan pada Tabel 4. Besarnya
kandungan anion (500 ppm) dipilih
berdasarkan perkiraan konsentrasi minimum
yang tidak mengubah kondisi pH campuran
lebih kecil daripada satu, karena resistensi
SAPO terhadap asam di bawah pH = 0 belum
diuji. Tampak ion khlorida dapat menurunkan
nilai pertukaran ion uranii, sebaliknya ion
fluorida, terutama pada proses pertukaran
dalam ASP(1:3). Berdasarkan uji statistik
(batas kepercayaan 99%), penurunan KTK
oleh adanya ion khlorida tersebut tidak
signifikan, begitu pula dengan kenaikan KTK
karena adanya ion fluorida. Kecuali pada ASP
(1:3), jelas adanya ion fluorida dapat
menaikkan nilai KTK ion uranii. Hal ini sesuai
dengan teori dasar bahwa ion fluorida yang
mempunyai rapat muatan tinggi dapat
berfungsi sebagai driving force dalam proses
pertukaran tersebut. Disamping itu juga
ditunjang oleh sistem lingkungan host

structure yang cocok yaitu struktur ASP (1:3)
yang lebih bermuatan positif daripada struktur
SAPO-n (lihat data komposisi pada Tabel 3).

4. Isoterm penukaran kation

Keselektifan SAPO-n terhadap ion
uranii dalam sistem campuran UO2

2+-> NH4+,
ditunjukkan dalam Tabel 5 dan Gambar 5
yang menggambarkan kurva isoterm
penukaran ion uranii pada pH 3,5. Dari data
fraksi ion uranii dalam larutan [A]iar dan dalam
padatan [A]s. nilai keselektifan pada [A]s = 0,5
(K0.5) dihitung dari luas daerah di atas kurva
dan di bawah kurva. Hasil perhitungan
ditampilkan pada Tabel 5, kecuali nilai K0,5
untuk zeolit-L diambil dari percobaan
sebelurnnya.[181 Terbukti bahwa keselektifan
SAPO-20 dan SAPO-34 terhadap ion uranii
amat tinggi. Keselektifan ASP lebih rendah
daripada SAPO-n dan SAPO-40 belum
selesai diuji ulang.

Bentuk geometris, ukuran pori atau
tipe saluran dalam struktur juga ukuran kation
atau kation terhidrasi sangat berpengaruh
pada keselektifan. Yang terpenting diketahui
bahwa penukaran balik (pada SAPO-34R)
diperoleh keluaran ion uranii yang lebih tinggi,
berarti proses penukaran ion tersebut tidak
reversibel, dan terdapat proses sorpsi.

Pada SAPO-34 dan SAPO-20, nilai
Ko,5 dari ion uranii pada pH optimum sekitar
pH 3,5 masing-masing adalah 99 dan 96,
sedangkan pada ASP(1:3) bernilai 3,45. Hal
ini berarti bahwa SAPO-34 dan SAPO-20
lebih selektif terhadap ion U02

2+daripada
ASP.

Table 3 . Komposisi zeolite/zeotipe dan kapasitas tukar-kation .

Zeolite/
Zeotipe

Chabazite(CHA)

Zeolite-L

ASP(1:3)

SAPO-20

SAPO-34

SAPO-40

Komposisi/unit sel

(NH4)3Na[Al4Si8O24]15H20

(NH4)6K3[AI9Si27O72}17H2O

0,1 NH4[Alo,3Sio.3Po,4]02.0,1H20

0,09NH4[Sio,i5Alo,47Po,38]02.0,5H20

0,12NH4[Si0,o8Alo,5iPo,4]02.0,5H20

0,1 NH4ISio.1Alo.5Po.4lO2.-O.8H2O

Al/Si

2

3

1

3

6

5

KTK
(meq.g"1)

2,60

2,49

1,18

1,69

1,77

1,27

Ukuran
Celah (pm)

/[Ref]

310/[15]

310/[15]

-

265/[15]

260/[16]

620/[15]
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Tabel 4. Kapasitas efektif tukar ion uranium dari ASP dan SAPO-n .

Jenis zeotipe

Chabazit

Zeolit-L

ASP(1:3)

SAPO-20

SAPO-34

SAPO-40

KTK efektif ion uranil (meq.g"1)

UO2
2+

1,01 ±0,10

1,24 ±0,16

1,09 + 0,12

1.51 ±0,15

1,95 ±0,14

1,30 + 0,11

UO2 '+

+ 500 ppm CI"

1,06 + 0,06

1,14 + 0,06

0,89 + 0,12

1,43 ±0,15

1,85 ±0,09

UO2
i +

+ 500 ppm F"

1,13 ± 0,10

1,18±0,08

1,26 + 0,29

1,51 ±0,15

2,08 ±0,10

Tabel 5. Keselektifan zeolite dan zeo-
tipe terhadap UO2

2+

Jenis
zeolite/zeotipe

Chabazit
Zeolit-L

ASP(1:3)
SAPO-20
SAPO-34

Tetapan Keselektifan
(Ko) pada [A], = 0,5

0,90
0,08
3,45
96,01
99,08

Fenomena penukaran ion uranil dalam
struktur SAPO-n sangat unik, namun SAPO-n
punya peluang untuk digunakan sebagai
bahan penyangga atau penyerap uranium.
Keselektifan SAPO-n terhadap ion uranil
sangat bervariasi tergantung pada jenis ion-
ion dalam lingkungannya selain dari jenis
struktur SAPO-n yang digunakan. SAPO-20
dan SAPO-34 terbukti berdayaguna untuk
sorbsi uranium.

[A]lar

SAPO-20

SAPO-34

ASP(1:3)

0.2 0.4 0.6 0.8 1

[A]z

Gambar 5. Isoterm penukaran ion
UO2

2+_>NH4+

SIMPULAN

Perhbentukan polimer SAPO-n yang
mikropori dapat dilakukan dengan menggu-
nakan bahan aditif tetrahedral yaitu senyawa
alkil amonium hidroksida. Makin kecil ukuran
tetrahedral senyawa aditif (templat), semakin
tinggi nilai framework density atau semakin
kecil ukuran volume pori strukturnya.
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TANYA JAWAB

Kosim Affandi
• Apakah sudah dilakukan perbandingan

kapasitas pertukaran ion ( sorbsi 0 )
dengan resin seperti RA 400 ?

• Secara ekonomi, apakah pembuatan
SAPO lebih murah dibandingkan dengan
harga resin ?

Siti Amini
• Kapasitas IRA 400 lebih besar

dibandingkan dengan kapasitas
Chabazite. Kelemahan IRA 400 adalah
tidak tahan asam, tidak tahan temperatur

tinggi dan radtasi. Kapasitas SAPO
setara dengan kapasitas IRA 400. Resin
IRA 400 digunakan untuk medium
dengan tingkat radiasi rendah sedangkan
SAPO diharapkan dapat digunakan untuk
medium dengan tingkat radiasi tinggi.

• Pada saat ini harga resin murah
sedangkan harga SAPO mahal apabila
dibuat dari bahan baku muminya. Secara
ekonomis masih ada peluang apabila
teknologi pembuatan SAPO telah
dikuasai karena bahan baku dapat
diambil dari limbah pembakaran batubara
yaitu abu terbang (fly ash) yang banyak
mengandung Al dan Si serta limbah
pabrik pupuk yang banyak mengandung
P.

Aan Martin
• Apakah SAPO dibuat dari zeolit alam

atau sintetis ?
• Bagaimana perbandingan selektifitas

terhadap U antara SAPO dengan ASP ?
• Bagaimana perbandingan secara

ekonomi antara SAPO dengan ASP ?
Mengingat kedua bahan ' tersebut
mempunyai kemampuan yang relatif
sama sebagai penukar kation dan anion
disamping selektif terhadap U.

Siti Amini
• Pada penelitian ini SAPO dibuat dari

bahan-bahan komponen murninya yaitu
silikat, aluminat dan fosfat sehingga
SAPO tersebut tidak dibuat dari zeolit
alam atau sintetis. Apabila zeolit
dimodifikasi dengan menginkorporasikan
atom P ke dalam struktur zeolit akan
dihasilkan senyawa ASP (Alluminum
Silico Phosphate). Disamping itu SAPO
juga dapat dibuat dari AIPO4 dengan
cara mensubstitusikan atom Si seperti
yang telah diuraikan dalam mekanisme di
atas.

• Berdasarkan selektifitas terhadap U
menunjukkan bahwa SAPO lebih selektif
dibandingkan dengan ASP pada jenis
tertentu.

• Titik berat penelitian ini adalah untuk
memahami teknologi proses sintesis
sehingga SAPO lebih mahal
dibandingkan dengan ASP. Jika teknologi
prosesnya sudah dikuasai SAPO akan
lebih murah dibandingkan dengan ASP.
Hal ini disebabkan bahan baku SAPO
sangat murah yang berasal dari limbah
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hasil pembakaran batubara (abu terbang)
yang banyak mengandung SiO2 dan
AI2O3 serta limbah pabrik pupuk atau
petrokimia yang banyak mengandung
NH4

+ dan PO4
3".

Susilaningtyas
• Berapa ukuran pori terbaik pada

pembuatan SAPO ?
• Mohon dijelaskan, mengapa pengaruh

ion sulfat dan ion nitrat tidak dideteksi ?

Siti Amini
• Ukuran pori terbaik untuk penangkapan

ion uranium atau ion kompleksnya adalah

dari ukuran 200 |iim hingga 400 ^m.
Disamping itu, uranium uptake juga
tergantung pada muatan ion disekitarnya
dan perbandingan Al, P dan Si.
Pengaruh ion sulfat dan ion nitrat belum
diteliti. Hal ini dilakukan dengan
pertimbangan bahwa muatan ionnya
relatif lebih rendah dibandingkan ion-ion
halida. Ion-ion halida dalam keadaan
mendesak perlu diteliti karena banyak
digunakan dalam proses pelarutan
elemen bakar dispersi U3OB-AI dan pada
proses pengujian metaiografi pasca
iradiasi.
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