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ABSTRAK

PEMURNIAN NATRIUM FOSFAT HASIL PROSES DEKOMPOSISI MONASIT BANGKA. Percobaan ini
dimaksudkan untuk mendapatkan kondisi pemumian natrium fosfat dari hasil penyalingan campuran larutan induk dan
filtrat hasil pencucian residu dekomposisi monasit Bangka dengan cara bass .Metode pemumian yang dilakukan
dengan melarutkan endapan natrium fosfat hasil penyaringan ke dalam air dengan waktu pengadukan tetap selama 5
menit, kemudian larutan didiamkan selama 12 jam sampai kristal natrium fosfat terbentuk kembali. Parameter
percobaan meliputi suhu pelarutan dan perbandingan jumlah endapan natrium fosfat yang dilarutkan terhadap jumlah
air sebagai pelarut .Dari hasil percobaan menunjukkan bahwa suhu peiarutan yang baik pada suhu 70 °C dengan
jumlah endapan natrium fosfat yang dilarutkan 60 gr /100 ml air. Diperoleh rekoveli kritalisasi natrium fosfat 65,18 % ,
kemumian natrium fosfat 65,608 % dengan kandungan impuritis U 0,007 % dan kandungan NaOH serta pengotor lain
34,383 %.

ABSTRACT

PURIFICATION OF SODIUM PHOSPHATE YIELDED FROM BANGKA'S MONAZITE BASE
DECOMPOSITION. The aim of this experiment is to get purification condtion of oodium phosphate from the filtration
re3ult of mixing mother liquor and filtrate of washing residue from Bangka monazite decomposition by alkaline. The
method of purification which has been used was: dissolved the precipitation of sodum phosphate into water with the
agitation time constant at 5 minutes and then the solution is settled for 12 hours until the sodium phosphate crystals
appear. The variable of ex:oerilTJent included of dissolution time and the ratio of the amount precipitate sodium
phosphate, wt:ich dissolved against the volume of water as solvent Experimental data shown that the good
temperature of dissolution at 70 °C with the ratio of precipitate sodum phosphate which dissolved is 60 gram! 100 ml
of water. The recovery of sodium phosphate crystallization is 65.18 % with N83PO. purity is about 65.608 %, and it
impurities content of U is 0.007 % and NaOH and the others are 34.383 %.

PENDAHULUAN

DaTi reaksi dekomposisi tersebut, terbentuk garam

N83PO4 yang ben::ampur dengan slurry hasil

dekomposisi. Pada pemisahan padat cair, residu yang

berupa hidroksida U, Th dan RE akan terpisah dengan

filtrat yang mengandung sisa NaOH dan N83PO4 ,

Penyaringan dan per.cucian residu dilakukan pada suhu

tidak boIeh kurang dati 60 DC karena dibawah suhu

tersebut N83PO4 akan mengkristal , sehingga tidak

terpisahkan dan mgngganggu pada saat penyaringan 1"31,

Salah satu keuntungan dati proses dekomposisi cara

basa yaitu diperoleh hasil samping berupa N83PO4 yang

berguna untuk indJstri kimia. Untuk itu dilakukan

penelitian pemumian N83PO4 yang masih tercampur

dengan sisa NaOH dan filtrat hasil pencucian residu

Monasit sebagai hasil samping proses pencucian

timah Bangka mengandung beberapa unsur utama

antara lain 0,298 % U, 4,171 % Th, 23,712 % P20S dan

58,97 % RE oksida total!11. Pada pengolahan monasit

menjadi konsentrat RE203, di!akukan beberapa tahapan

proses antara lain dekomposisi, pelarutan,

~ngGndapan bertingkat dan kalsinasi. Dekomposisi

yang merupakan tahapan awal proses dilakukan dengan

card basa menggunak~n pereaksi NaOH, bertujuan

untuk memecah ikatan fosfat pada monasit. Reaksi

kimia yang te~adi adalah sebagai berikut [2].

RE PO. + 3 NaOH RE (OH)3 + N~ PO.

Th3 (po.). + 12 NaOH 3Th (OH). + 4 Na3 PO.

(UO2)3 (PO.)2 + 6 NaOH 3 UO2 (OH)2 + 2 Na3 PO.
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Umpan disiapkan dengan cars penyaringan untuk

memisahkan endapan NaJPO4 yang masih tercampur

dengan sisa NaOH dan filtrat pencucian serta pengotor lain

.Endapan NaPO4 yang diperoleh dari ~asil penyaringan

dilarutkan dengan air pada perbandingan jumlah tertentu

dan masing masing dilakukan pada suhu kamar dan suhu

70 oC, dengan waktu pengadukan tetap se!ama 5 menit.

Larl!tan NaPO4 disaring dan didiamkan pada suhu kamar

sampai krista! fosfat terbentuk kembali dengan INaktu

minimum selama 12 jam. Kristal yang terbentuk dilakukan

pemisahan terhadap filtrat dengan cars penyaiil1Qan,

kernudian dikeringkan dan ditimbang beratnya sampai beret

konstan. Filtrat hasil penyaringan diukur volumenya,

masing-masing diambil contoh untuk dianalisis ~:adar

uranium dan fosfat. Diagram proses dapat dilihat pada

GantJar 1.

BAHAN DAN METODE

Bahan:

Natrium fosfat yang temampur sisa NaOH dan filtrat

pencucian resjOJ, air dan bahan kimia analisis U dan

fosfat

Alat:

Pengaduk magnit , stop watch, timbangan , oven,

peralatan gelas dan peralatan analisis.

Campuran : sisa NaOH,
filtrat pencucian daft
pengotor rain
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pengotor lain yang lebih sedikit, sedangkan pada

perbandingan yang lebih besar karena proses

terbentuknya krista' sangat cepat sehingga banyak

pengotor yang ikut mengendap bersama pembentukan

kristal NBJPO4 tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Hasil percobaan disajikan pada Tabel1, 2, 3 dan

4. (TERLAMPIR)

PEMDAHASAN.

KESIMPULAN

Natrium fosfat sebagai hasil samping proses

dekOmposisi monasit Bangka dengan cara basa

dilakukan pemumian dengan melarutkan endapan

natrium fosfat di dalam air dengan waktu pengadukan 5

manit , diperoieh hasil sebagai berikut :

1. Suhu pelarutan endapan Na3PO.yang baik 70 aG.

2. Perbandingan berat endapan terhadap pelarut air

60gr /100 mi.

Rekoveri kristalisasi NaJPO.65,18 %, tingkat kemumian

Na3PO.65,608 % dengan kandungan impuritis U 0,007

% dan kandungan NaOH serta pengotor lain 34,383 %.

Pelarutan natrium fosfat dengan pelarut air pada suhu

kamar $eperti pada Tabel 1, teriihat bahwa hasil

pelarutan N8JPO4 pada suhu kamar sernakin rendah

dengan bertambahnya jumlah umpan .Hal ini

disebabkan oleh jumlah pelarut yang tetap sehingga titik

jenuh ter1ewati. Pada Tabel 2 tenihat bahwa

pembentukan krista! natrium fosfat hasil pelarutan pada

suhu kamar tiook te~adi hal ini disebabkan oleh

konsentrasi umpan kristalisasi ( konsentrasi N8JPO4

dalam filtrat ) kecil sehingga titik jenuh tidak tercapai.

Pada hasil pelarutan natrium fosfat dengan pelarut air

P<1da 5uhu 70 °C , semua garam fosfat tenarut seperti

t6r1ihat pada Tabel 3 , ini disebabkan oleh karena

kelarutan garam fosfat adalah pada suhu 70 °C .Pada

Tabel 4 pada perbandingan umpan terhadap air 20 gr :

100 ml dan 40 gr: 100 ml tidak terbentuk kristal Na3PO4

hal ini disebabkan :<arena konsentrasi N8JPO4 dalam

filtrat .Pada perbandingan umpan dan air 60 gr: 100 ml

rekoveri xristalisasi N8JPO4 1000h kecil dibanding dengan

rekoveri pada perbandingan umpan dan air 80 gr : 100

ml Can 100 gr : 100 ml .tetapi kemumian kristal lebih

baik , hal ini diakibatkan oleh kandungan NaOH dan
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Diskusi :

1. Ibrahim G (P3TIR- BATAN)

Penelitian sebaiknya mencantumkan data ulangan

Muklis:

Saran diterima dan dalam hal ini data ulangan memang

tidak dicantumkan tetapi hanya data rata-rata untuk

efisiensi penulisan.

2. Eep Deddi (P2BGGN -BATAN)

Pada penayangan data tabel kristalisasi di jelaskan

bahwa pada perbandingan 60/100, 80/100 dan 100/100

diperoJeh angka pengotor 34,00 %, 37 % dan 43 %,

Faktor apa yang mempengaruhi kenaikan tingkat

pengotor tersebut, dan kenapa pada kesimpulannya

diambil perbandingan yang 60/100.

Muklis:

Faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat pengotor

adalah konsentrasi umpan dan pada kesimpulan diambil

perbandingan 60/100 karena kadar pengotor yang ada

dalam krista! lebih kecil dibanding dengan kadar

pengotor pada perbandingan yang lain terutama unsur

radioaktif yaitu uranium

3. Bambang Purwanto (P2BGGN -BATAN)

Kenapa perbandingan umpan/volume 100/100 yang

rekoveri 94,49 % tidak dijadikan simpulan, tetapi 60/100

yang rekoveri 65,18 % apa alasannya.

Muklis:

Pada perbandingan umpan/volume 100/100, dengan

rekoveri 94,49 % tidak dipilih walaupun rekoverinya

lebih besar, karena pada perbandingan tersebut

pengotor yang terkandung dalam produk kristal Na3PO4

lebih besar daripada dalam pelbaoongan 60/100.

4. Andung Nugroho (P2BGGN -BATAN)

Mohon penjelasan kandungan pengotor U = 0,007 %

serta kandungan NaOH serta pengotor lain 34,383 %.

Muklis:

Yang dirnaksud dengan kadar pengotor U = 0,007 %

dan kandungan pengotor lain 34,383 % adalah

kandungan U dalam krista! 0,007 % sedang jumlah total

pengotor lain yaitu NaOH, Si02 dan lain-lain adc11ah

34,383 %

5. Rahrnat Sahputra (UNTAN)

Apakah dalam monasit Bangka memang banyak

mengandung Na3PO4, berapa kadamya.

Muklis:

Monasit Bangka mengandung fosfat banyak dengan

kadar P20S = 23,712 %, tetapi NB3PO4 dihasilkan clari

reaksi dekomposisi cara basa dengan proses reaksi :

RE3PO4 + 3NaOH -> RE(OH)3.l- + Na3PO4

Th3(PO4)4 + 12 NaOH -> 3Th(OH)4.l- + 4 i~a3PO4

(UO2)(PO4)2 + 6NaOH -> 3UO2(OH)2.l- + 2Na3PO4
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