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PENGENALAN DAN PENDAYAGUNAAN ALAT PENGADUK DAN
PENGENAP UNTUK PEMURNIAN URANIUM

TriMumi
Pusat Pengembangan Radioisotop dan Radopharmaka-BA TAN

ABSTRAK

PENGENALAN DAN PENDAYAGUNAAN ALAT PENGADUK DAN PENGENAP UNTUK PEMURNI~~
URANIUM. Alat !)engaduk pengenap atau "Mixer Settler" buatan Amersham direncanakan untuk memisahkan uraniurn
dari limbah proses pembuatan 99Mo dengan bahan baku uranium diperkaya datas 93 %. Dasar dari pemisahan irli
adalah ektrnksi cair-cair, fase oryanik dan fase air, dengan aliran dua arah, larutan mengalir terus menerus ata J
"continue" kedua fase tersebut diaduk dan denapkan. Alat ini terdiri atas 2 siklus, siklus pertama untuk m~isahka 1
uranium dari hasil belah dan siklus kedua untuk m~isahkan uranium dari plutonium. Setiap siklus terdiri atas 10 tingk~t
ekstrnksi, 6 tingkat scrubing, 12 tingkat stripping, 1 tingkat untuk pencucian salven dan 1 tingkat untuk pengkondisiall
solven. Dari siklus pertama ke siklus kedua dlengkapi alat reduksi. Alat ini dlengkapi dengan unit pencucian saver,
sehingga solven dapat digunakan terus menerus. Juga dlengkapi pompa mikro yang mengatur penghisapan maupull
peI~san larutan maupun salven. demikian juga tangki limbah dan tangki pengumpan bahan baku dan sdven, sert,l
buret tOOlpat reagen. Dari komisioning sampai sekarang, belum pemah digunakan.
Alat ini bisa didayagunakan untuk pemumian uranium dari hasil pengolahan yang dapat memisahkan pengotor loganl
bernt, dengan mempelajari pelarut dan solven yang t~t untuk proses pemisahan. Demikian juga pemisahan uraniool
dari logam pengotor di limbah pembuatan bahan bakar dan limbah uranium untuk penelitian. Pusat Pusat di BATA~I
yang dapat mendaya gunakan alat ini adalah P2BGGN, P2TBDU, P2PLR, P3TkN dan P3TM.

ABSTRA.CT

INTRODUCOON AND UTIUZATION OF MIXER-SETTLER FOR URANIUM PU RlFICATK> N. A mixer settlel
maoo by Amers.1am was designed to separate U from the waste arising from 99Mo production using enriched U >93 ~
235U as the raw material to be fissioned. The separation is based on liquid- liquid e~tion, oryanic and aqueous
phaSS'.s, \liith counter current, the solution continuously flows while the two phases are mixed and settled. This
equipment consists of two cycles, the first one for separating U from fission products while the second cycle for
separating U from Pu. Each cycle consists of 10 extraction stages, 6 scll.JtX)ing stages, 12 stripping stages, 1 stages for
solvent washing and another 1 stage for solvent conditioning. From the first cycle to the second one is equipped \liith
solvent washing unit so that the solvent can be used continuously. It is also equipped \liith micro pumps to regulate the
suction and emission of the waste and feed thanks of feed and solven~ as well as burette containing the reagent. Ever
since the commissioning this mixer settler has never been utilized. This equir.rnent can be utilized for U purification from
heavy metals using the product of U processing as the feed material by studying the appropriate sdution and applicable
solvent. The same also \liill do for U separation from impurities in the waste of fue production and other wastes
containing U generated from reaearch activities The centers \liithin BAT AN that can utilize this mixer settler are
P2BGGN, P2TBDU, P2PLR, P3TkN and P3TM

PENDAHULUAN

Dasar Alat mixer settler adalah pengadukan dan

pengenapan campuran dua fasa air dan fasa organik

kedua larutan tersebut dalam bentuk larutan yang

digunakan untuk mengektrak salah satu unsur yang

diinginkan, dmana unsur tersebut dapat larut didua fasa,

sedangkan unsur unsur yang tidak dinginkan sebagai

unsur pengotor tidak dapat larut didalam fasa

pengektrak. Pada umumnya fasa pengesktrak berupa

senyawa organik seperti tIi but!! pospat (TBP) dengan

pengencer noImal <X)(jekan atau kerosen

Latar belakang dan dasar pemikiran paper ini, yang

pertama ada!ah pesan Bapak Mentri Negara Riset dan

T eknologi untuk mendayagunakan semua peralatan

yang ada di Puspiptek, Serpong.(pada waktu buka

puasa bersama , November 2001 d Jln. Widya Cham

No.14, Jakarta).

Kedua, alat n'ixer settler sudah lebih dari 1 tahun tidak

pemah dioperasikan. Kondisi terachir alat mixer settler

yaitu 99,99% dapat merecover uranium (Desember

2000), pada waktu itu untuk uji coba alat digunakan
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uranium alamo Desain aJat ini kusus untuk pemisahan

uranium dati hasil belah untuk siklus pertama dan

uranium dati plutonium untuk siklus kedua.

Ketiga, aJat mixer settler berada dan milik P2RR, untuk

saat ini P2RR tidak melakukan penelitian yang berkaitan

dengan uranium. Semua penelitian pembuatan

radioisotop berdasar:kan reaksi aktivasi proton dan

netron. Sehingga aJat mixer settler ini akan lebih berdaya

guns dan bertlasil guns untuk pusat lain dilingkungan

BAT AN yang melakukan penelitian dan pengembangan

explorasi uranium, penelitian dan pengembangan

elemen bahan nuklir serta pengelolaan limbah uranium.

Tujuan pendayagunaan Blat mixer settler adaJah untuk

mencegah Blat dari kerusakan yang dsebabkan tidak

pemah dioperasikan. Pads dasamya slat ini digunakan

untuk pemisahan uranium dati hasil belah serta aktinida

minor seperti Amerisium, Neptunium dan Curium dari

Plutonium dengan cara basah atau ektraksi cair cair (1).

Untuk pemumian uranium dati penambangan setelah

meialui proses pelindihan, pengolahan awal,

pengendapan dan lain sebagainya. Pads prinsipnya alat

ini dapat dgunakan untuk pemisahan logam berat dati

IJffinium dengan salven atau pengekstrak seperti Di-oktil-

heksil Po~porikasid (DEPA) dengan pengencer Tri-oktil-

phosphinoksida (TOPO) (2). Ekstraksi dapat juga

dilakukan dengan Tri-buti!-phosphat dengan pengencer

normal dodEIkan (nDD).(3)

SEKILAS GAMBARAN ALA T MIXER SETTLER

Alat mixer settler ini telah dilakukan uji copa

ekstraksi dan pengarnbilan kembali uranium pada unil

ekstraksi, scrubbing dan stripping d siklus I dan siklus II.

Alat peng.aduk dan pengenap ini terdiri alas 2 siklus dan

setiap siklus terdiri alas 10 tingkat untuk ekstraksi, 6

tingkat untuk scrubbing dan 12 tingkat untuk stripping.

Pada proses ekstraksi siklus pertama untuk memisahkan

uranium dati hasil belah dan siklus kedua untuk

memisahkan uranium dati plutonium.

Proses ekstraksi adalah pengambilan uranium yang

diumpankan dalam bentuk uranil nitrat dalam fasa air

kedalam fasa organik, hasil belah tinggal d fasa air dan

keluar dari sistim ekstraksi sebagai limbah yang

mengandung hasil belah. Uranium yang larut dalam fasa

organik mengalir berkesinambungan atau kontinyu ke

unit scutt~ng.

Proses scrubbing adalah membersihkan sisa sisa hasil

belah yang ikut ter1arut dalarn fasa organik dengan fasa

air yang segar dengan normalitas sarna dengar

normal ita:) umpan. Proses stripping adalah pengambilar

kembali uranium dati fasa organik ke fasa air dengar

menggunakan asam yang lebih encer disebut jugc

reektraksi.

Prinsip ke~a peralatan pengaduk dan pengenap sepert

pada Ijjagram alir pada gambar berikul

.
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Skema diagram alir alat pengaduk din pengenap

E=solven, R=rafinat, U=uranium, A=fasa air, P=produk



Peralatan pemumiail uranium untuk siklus I dan II

sarna terdiri atas 3 unit alat pengaduk dan pengenap dari

bahan stainless steel, unit pertama terdlri atas 16 tingkat

dengan 10 tingkat untuk ekstraksi dan 6 tingkat untuk

scrubing, urlit kedua terdiri dari 12 tingkat digunakan

untuk stripping, sedangkan unit ketiga berfungsi ganda

terdiri 2 ti~kat masing rnasing untuk pencucian dan

pengkondisian peiarut gambar alat dapat dilihat pada

Lampiran 1dan Lampran 2.

AJat pengaduk dan pengenap dilengkapi dengan pompa

pengumpan dan pompa pemindah untuk siklus 1 dan 2

terdiri atas 6 pompa pengumpan yaitu pompa yang

tugasnya mengumpankan larutan IJ11Pan, larutan

pengekstrak, larutan scrubbing, larutan stripping, larutan

pencucian dan larutan pengkondsian kedalam unit

ekstraksi, unt scrubbing, unit stripping, unit penctK:ian

dan pengkondisian larutan pengekstrak. Untuk

memindahkan larutan dari satu unit ke unit yang lain

dseaakan 11 pompa pernindah, larutan dilewatkan pipa

pipa yang rnenghubungkan unit unit alat pengaduk

pengenap. Demikian juga tangki pengumpan ada 4 buah

tangki limbah ada 4 buah, tangki produk 2 buah.

Semuanya cioperasikan melalui operation and control

board. Gambar dapat dilihat pada Lampiran 3. dan

Lampiran 4.

PERCOBAAN Y At«; TELAH DILAKUKAN

Pada proses pemumian dan pemisahan uranium

dati hasil belah dan plutonium j'ang berasal dati limbah

proses pembuatan 99Mo dilakukan dalam tiga tahap yaitu

tahap awaJ dengan melakukan pengendapan uranium

dengan larutan kalium hidroksida untuk memisahkan

uranium dati asam klorida dan asam sulfat Selanjutnya

dilakukan proses elektrolisa dalam proses ini senyawa

orgarlik terpisah dati uranium demikian juga unsur yang

mudah menguap ~rti ruthenium. Uranium yang slJdah

bebas dati asam klorida, asam su!fat, senyawa o.-ganik

dan unsur yang mudah menguap, dilarutkan kerrOOi

dalam asam nitrat 3 molar yang siap diumpankc n

kedalam alat pengaduk dan pengenap untuk dmumikarl.

Pertobaan di atas adalah merupakan satu rangkaian

sebelum dumpankan ke alat pemisah uranium miXE!r

settler ini khusus untuk pengolahan limbah hasil proses

99Mo pada pemisahan uranium dati hasil belah untu<

siklus pertama dan uranium dati plutonium untuk siklus

kedua. .Pada pertobaan ini diumpankan uranium alan,

dengan konsentrasi 120gf11 sebanyak 100 cc dalan1

bentuk larutan uranil nitrat dumpankan dalann alat

pengaduk pengenap dengan kecepatan alir 1,6!i

ml/menit. diekstraksi dengan 6% TBP nonmal dodekarl

dengan k~tan alir 11,1 ml/menit Dalann 12 tah8E1

dan 6 tahap pencucian dengan 3M HNO3 dengarl

kecepatan alir 0,44 ml/menit. Dari pencucian ini

ditampung rafinat dan dilakukan analisa kandungan hasil

belah. Kemudan uranium yang berada di fasa organi~

diekstraksi k~li dengan 0,01 N HNO3 dengar,

k~tan alir 5,54 mJ/menit. Jumlah uranium d dalarr

larutan O,01N HNO3 dilakukan analisa konsentrasi

uranium nya, larutan ini sebagai produk untuk siklus 1

yang diumpankan kedalam siklus 2 yang sebelumnya

direduksi dulu dengan ferrosulfamat. Larutan 6% TBP

nonmal dodekan yang telah dpakai untuk ekstraksi dcuci

dengan larutan campuran 2,5% Na2CO3 dan 2,5%

NaOH, keluaran dati stage pencucian ini ma8ul< kedalam

tangki no 20 berisi larutan limbah kondisioning dan

tangki no 21 yang berisi larutan limbah pencucian dalam

bentuk fasa air untuk lebih jelasnya dapat lihat gambar

pada Lampiran 3. Seterusnya larutan 6% TBP nonmal

dodekan dikondisikan dengan 3M HNO3 untuk

diumpankan kembali sebagai ekstraktor.

Pertobaan ini dilakukan pada suhu kamar dengan

umpan uranium larut ddalam 3 M HNO3 diekstrak

dengan senyawa organik TBP 6% dalam nonmal

dodekan, dengan tujuan untuk memisahkan uranium dati

hasil belah. Kemucian ci!akukan scrubbing dengan

larutan 3 M HNO3 untuk memungut bila masih ada hasil
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belah yang ikut terekstrak dalam TBP 6% dalam normal

dodekan. Uranium daJam fasa organik dlakukan

stripping dengan 0,01 M HNO3 yaitu pengambilan

kembali kedalam fasa air untuk dilakukan pemisahan

uranium dari plutonium pada siklus ke duB. Hasil yang

diperoleh dari percobaan ini bahwa 99% uranium

terpisah dari hasil belah dan plutonium.

PEMBAHASAN

belah dan uranium dari plutonium. Variabel yang haru~

disesuaikan dengan Blat adalah kecepatan umpan,

kecepatan fase pengekstrak, kecepatan fase pencuci,

konsentrasi umpan, macam rase pengektrak, kecepatan

rase pencuci, konsentrasi umpan, macam rase

pengekstrak yang digunakan dan konsentrasi

pengekstrak dalam pengencer, konsentrasi zat

penggaram, kecepatan pengadukan, suhu dan pH

reaksi. DQ11ikian juga pada pe/aksanaan proses. Proses

ekstraksi uranilnitra~ data yang diperlukan adalah harga

koeffisien dstribusi terhadap variasi konsentrasi za!

terekstrak dalam rase air dan terhadap variasi

konsentrasi asam nitrat.

Proses ekstraksi cair-cair atau proses basah ini

ekstrnktan yang biasa digunakan untuk ekstraksi

unmium dan plutonium serta logam logam aktinida

minor adalahTBP (tri-n butil fosfat) dengan

pengencer kerosen, atau n dodekan. dengau alat

pengaduk dan pengenap ini biasa disebut dengan

proses Purex artinya mengekstraksi unmium bebas

pengotor logarn berat dan mengekstmksi uranium

bebas dari plutonium. Dengau reaksi keseimbangan

seperti dibawah ini ;

UOz2+ (a) + 200,-(a) + 2TBp(o) ~ ~ lX>2(NQ,p.2TBP(o)

H+ (a) + NOJia) + TBP(o) ~ -~ HNO3. TBP(o)

Pada setiap tingkat atau stage dalam proses ekstraksi

tidak dapat dtentukan konsentrasi uranium di rasa

organik maupun difasa air, sebab Blat mixer settle,

terbuat dari bahan campuran tembaga dan stainlees stell

yang padat. Akan tetapi setiap tingkatnya dilengkap

dengan jendela dari mika, sehingga jumlah uranium

yang terekstrak ke rasa organik sangat jelas kelihatar

wamanya kuning. Analisa dlakukan dengan mencupli~

rasa air dan rasa organik untuk menentukan koefisier

distribusinya.
Maka diperoleh koeffisien distribusi uranium pada rooks

keseimbangan dapat dhitung melalui rumus dibawah ini.

Hasil percobaan diatas adalah merupakan hasil

komisioning alat mixer settfer., yang menggunakan

uran;um alam ditambahkan sedkit pengotor unsur unsur

hasil belah dan plutonium untuk simulasi. Alat ini belum

pemah digunakan sesuai rencana untuk memumikan

uranium dari proses pembuatan 99Mo yang

menggunakan target uranium dperkaya sampai dengan

93%. Karena untuk meJakukan oIah ulang General

Atomic tidak mengizinkan. Sebab menu rut pe~anjian

semula pada saat alih teknologi pembuatan 99Mo ini,

termasuk pemumian uranium dengan distilasi dan

evaporasi serta pengendapan. Sedangkan o:ah ulang

dilakukan oIeh General Atomic. Sehingga setelah alat

mixer settler dbeli dan komisioning, alat tidak jad untuk

memisahkan uranium dari limbah proses pembuatan

99Mo ini.

Pada waktu dilakukan komisioning dengan simulasi

uranium alam, umpan masJk kedalam ekstraktor yang

terdiri 6 tingkat dektraksi dengan fasa organik TBP yang

diencerkan dengan normal dodekan. Proses pemisahan

dari satu unsur ke unsur lain dengan metode ekstraksi

dengan cara kontinyu dan arah arus benawanan

terdapat bebarapa variabel yang berpengaruh dalam

proses untuk mencapai kondsi yang optimum, yang

paling menguntungkan dari berbagai segi. Apabila akan

didayagunakan untuk pemisahan uranium untuk limbah

radioaktiv, uranium dari ekplorasi maupun pemumian

uranium pada proses olah ulang bahan bakar uranium

bekas adalah sarlla yaitu pemisahan uranium dari hasil



Ku = UO2lNO3122TBPlo}

(UO~+(a))( NO3-(a))2(TBp(ol)2

PU4+ (3) + 4NO3-(a) + 2TBP(o) ~ ~ PU(NO3)4.2TBP(o)

Oengan meroggunakan persamaan neraGa ka-(f)Onl~n

total, konsentrasi uranil nitrat pada ekstrak dhitUllg

dengan rumus.

Perhitungan pada unit reekstraksi, bahwa nera<a

komponen total akan sarna dengan harga konsentrasi

uranil nitrat pada fase organik yang keluar dari sta~e

pertama pada unit reektraksi atau stripping ini.

Kondisi pada saat komisioning, ektraksi cilakukan

dengan menggunakan TBP dengan pengencer OOml.d

dodekan dengan korlsentrasi 6%. Kedua fase TBP-NOI)

dan asam nitrat tidak saling campur atau terpisal

sempurna. Uji coba cilakukan pada temperatur kamc r

dengan suhu reaksi konstan artinya tidak ada penbahall

suhu selama proses beriangsung.

Kpu == ~NO3142mPloj

{PU ONO~a»)4(mp(O»)2

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Alat pengaduk dan pengenap buatan .Arnersharr

terdiri atas 2 siklus, 1 siklus untuk pemisahan uraniurr

dari hasil belah dan siklus ke 2 untuk panisahar

uranium dari plutonium. Untuk setiap sikJusnya terdiri

atas 6 stage untuk ekstraksi, 10 stage untuk SCrtt:tJing

dan 12 stage untuk stripping, 1 stage untuk pencucian

larutan pengekstrak dan 1 stage untuk mengkondsikan

larutan pengekstrak. Alat ini dilengkapi dengan 6 pompa

pengumpan, 11 pompa pemindah dan 10 tangki.

Hasil pertOOaan dengan f.imulasi urC3nium alan dan

pengotor hasil belah serta plutonium menur1ukkan

bahwa uranium dapat dimumikan sampai derlgan

99,99%. Ini menunjukkan bahwa alat berfungsi dengan

baik.

Saran.

Untuk lebih mendayagunakan alat pengaduk

pengAnap sangat dharapkan dapat dimanfaatkan d

pusat pusat penelitian lain d lingkungan BAT AN yang

melakukan penelitian pemumian uranium seper1i

P2BGGN, PEBN dan PTPLR.

Dengan grafik koefisien dstribusi maka dapat dtentukan

konsentrasi uranil nitrat pada fase organik pada masing

masing tingkat apabila konsentrasi dari fase air

diketahui.

Kd = FAlFa

Kd adalah koefisien dstribusi yaitu perbandingan

konsentrasi uranium di fasa air dan fasa organik, dari

hasil pertobaan yang ditentukan dengan menggunakan

rum us diatas. Fa adalah konsentrasi uranium dalam fase

air dan Fa konsentrasi uranium dalam fase organik.

Dalam persamaan garis keseimbangan FA=8.3 Fa,

artinya koeffisien dstribusi uranium 8,3. Terlihat bahwa

konsentrasi asam uranilnitrat yang terekstrak masuk

kedalam fase organik dengan menentukan harga

koeffisien dstribusi apabila konsentrasi uranil nitrat dan

konsentrasi asam nitrat dalam fase air sudah tertentu.

Dalam proses ektraksi secara kontinyu dan terdiri atas 6

tingkat kadungan uranil nitrat yang masuk pada setiap

tingkat berbeda, sehingga garis kesetimbangan pada

setiap tingkat berbeda.

Kd = FA(1-6) I F0(1-6)

Kandungan uranil nitrat dalam fase air yang masuk ke

tingkat 1~ disebut FA(1-6), kandungan uranil nitrat dalam

fase organik yang rnasuk ke tingkat 1 ~ disebut F0(1-6).

Hal yang sarna untuk unit scrubing, stripping, pencucian

salven dan kondsioning. Pada proses peltlitungan

ditentukan asumsi kecepatan alir fase organik yang

keluar dari stage sarna dengan kecepatan organik yang

keiuar dati stage. Demikian juga kecepatan alir rafinat

yang keluar dari stage sarna dengan kecepatan alir

umpan yang keiuar dan stage dtambah kecepatan aliran

pencuci.
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ke pencucian salven siklus 2.

9. P21 memindahkan larutan 6% TBP dalam nonnal.

dodekan dari stage pengkondisian salven ke unit

ekstraktor pada siklus 2.

10. P17 memindahkan larutan 6% TBP dalam nonna!

dodekan dari T13 ke T14 siklus 1

11. P23 berfungsi untuk mengaduk larutan di T 11

secara keseluruhan

Tangki :

1. T11=tangki umpan uranium berasal dari EC1

2. T12=tangki umpan uranium siklus 2 atau tangki

produk uranium siklus 1

3. T13 dan T14=tangki 6% TBP dalam nonnal

dodekan siklus 1

4. T23=tangki hasil belah dalam rasa air dari siklus 1.

5. T20=tangki limbah 3M HNO3 .

6. T21 =tangki limbah 2,5%Na2CO3 dan 2,5% NaOH .

7. T17=tangki plutonium di rasa air.

8. T16 dan T19=tangki 6% TBP dalam normal

dodekan siklus 2

9. T18=tangki limbah 3M HNO3.

10. T35 = tangki limbah 3M 5%Na2CO3 .

umpiran 4 :

Pompa penglJmpan :

1. P1 untuk mengumpankan 3 M HNO3dari tangki 1

ke ektraktor sebagai pelarut untuk scrubbing.

2. P2 untuk mengumpankan O,O1M HNO3dari tangki

2 ke stripping memindah kan uranium dari fasa

organik ke fa~ air, sebagai produk siklus 1.

3. P6 untuk mengumpankan dari tangki 6 (2,5%

NB2CO3 dan 2,5% NaOH) ke pencucian salven

siklus 1, mengalir secera gravitasi ke tangki limbah

T21

4. P7 untuk mengumpankan dan tangki 7 (O,O1M

HNO3) ke stripping salven siklus 2, mengalir

secara gravitasi ke tangki produk T22

5. P8 untuk mengumpankan dari tangki 8 (3 M

HNO3) ke penkoncisian salven siklus 2, mengalir

secara gravitasi ke tangki limbah T18

6. P9 untuk mengumpankan dari tangki 9

(5%Na2CO3 ) ke pencucian salven siklus 2,

mengalir secara gravitasi ke tangki limbah T35

Pompa pemindah :

1. P10 memindahkan larutan umpan dari T11 ke unit

ekstraktor siklus 1

2. P11 memindahkan 6% TBP dalam normal dodekan

dari ekstraktor ke unit stripping pada siklus 1

3. P12 memindahkan larutan 6% TBP dalam normal

dodekan dari unit stripping

ke pencucian salven siklus 1.

4. P16 memindahkan larutan produk dalam O,O1M

HNO3dari unit stripping ke tangki 12.

5. P3 untuk pompa udara guna mengaduk uranium d

tangki 12.

6. P13 memindahkan larutan umpan dari T12 ke unit

ekstraklor siklus 2

7. P14 memindahkan 6% TBP dalam normal dodekan

dari ekstraktor ke unit stripping pada siklus 2

8. P15 memindahkan larutan 6% TBP dalam normal

dodekan dari unit stripping
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settler nya, sehingga akan mengganggu aliran I:e

mixer berikutnya. ~agaimana cara mengatasi

adanya buih tersebut.?

b. Ekstraksi yang dlakukan pada penelitian i ,i

menggunakan perbandingan organik : aqueous 1 : I.

Bila tidak te~aJ buih, pada settler atau terlih~lt

perbandingan tersebut dengan melihat tinggi, larutan

organik dan aqueous apabila tingginya tidak sarna

kemungkinan ada gangguan pompa sehingga tidak

konstan alirannya. Bagaimana mengatasi hcll

tersebut, apakah ada by pass dan pipa U untu<

mengatasi hal tersebut Atau pompanya sangat

akurat sehingga tidak akan berubah kecepatall

I.?a Irnya. .

TriMumi

a. Cara mengatasi adanya buih dengan menurunkarl

kecepatan pengadukan, kemudan setelah buill

hilang pengadukan dipercepat lagi sesuai ya~1

dikehendaki.

b. Alat ini masih baru, jad seama komisioning bellIT

pemah te~adi trouble seperti yang bapak utarakan

Sebelum alat ini dgunakan ada chek list kecepatar

alir masing-masing pompa mikro kalau daya hi~

dan daya dorong dati pompa-pompa ini yang

diwujudkan dalam bentuk kecepatan alir kurang

tepat atau tidak sesuai yang diinginkan maka

dilakukan kalibrasi semua mikro pompa terlebih

dahulu. Tehnik bypass yang bapak sampaikan belum

pemah dilakukan.

Diskusi :

1. Hafni LN (P2BGGN -BAT AN)

Oi dalam proses ekstraksi sering ditcmui adanya

fare ketiga, bagaimana cara mengatasinya.

TriMumi:

Untuk menghilangkan adanya fare ketiga dengan

menambahkan asam encer yang sarna dengan fare

aimya, atau dengan menambahkan beberapa tetes

aquades.

2. Neneng Laksminingpuri (P3TIR-BATAN)

Mengapa alat tersebut belum digunakan, apakah selarna

ini alat tersebut kurang disosialisasikan. Apakah untuk

meng~sikan alat tersebut memerlukan spesifikasi

yang khusus (mis operator bahan dsb).

TriMumi:

a. Alat belum dgunakan karena tidak ada izin daTi

Genera! Atomic (GA) untlJk melakukan oIah ulang

daTi limbah proses radioaktif 99Mo dengan bahan

baku 235U diperkaya.

b. Baru penama kali ini d sosialisasikan di P2BGGN.

c. Va, per1U operator yang sudah dilatih oIeh Amersham

atau bisa juga oIeh tehnisi yang berpengalaman

dalam rnelakukan pernisahan unsur dengan cara

ekstraksi cair -cairo

d. Untuk spesifikasi bahan tergantung unsur yang akan

dipisahkan juga fase air dan fare organik yang tepat.

3. AmirEffendi (P2BGGN-BATAN)

a. Pada ekstraksi cair-cair dalam operasinya

menggunakan mixer settler dapat tefjadi baik pada


