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ABSTRAK
PENGARUH PENGGERUSAN MINERAL BERAT PADA ANALISIS U

MOBIL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggerusan mineral
berat pada analisis U mobil. Penelitian dilakukan dengan membandingkankandungan
uranium contoh yang digerus dengan contoh tanpa digerus. Contoh yang dianalisistanpa
digerusmeliputiukuranbutir -40, -60, -80 clan-100 mesh; sedangkancontohyang
digerus ukuran butir -60, -80, -100, -120 clan 150 mesh. Analisis U dilakukan dengan
cara membandingkanfluorisensi standar dengan contoh menggunakan alat fluorimeter.
Hasil yang didapat dari contoh tanpa digerus pada semua ukuran butir relatif sarna
konsentrasinyasedangkan dari contoh yang digerus, semakinkecil ukuran butir, semakin
besar konsentrasinya. Kandungan U mobil dari hasil penggerusan mulai mecolok pada
ukuran butir -120 mesh sampai dengan - 150 mesh.

ABSTRACT
THE INFUENCE OF HEAVY MINERAL CRUSHING IN ANALYSIS OF U

MOBILE. The aim of experiments is to find out the influence of sample crushing in
analysis of U mobile it was compared between U content of crusher and uncrushed
samples. The uncrushed samples including the grain size of minus 40, 60, 80 and 100
mesh, since while the uncrushed sample was minus 60, 80, 100, 120 and 150 mesh. The
U analysis was done by camparing with fluorisence of standard sample using
Fluorimetric determination. The result of uncrushed samples have a same concentration
in all of grain tractions and the crushed samples have a higher concentration on the
smallest of grain tractions. The content of U mobile trom crushed sample have
significantresult at - 120 mesh to - 150 mesh.

*) Bidang Eksplorasi daTIGeologi, P2BGN -BATAN
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PENDAHULUAN

Proses oksidasi yang antara lain dipengaruh dari "air atmospheric" menyebabkan

terlepasnya sebagian pennukaan batuan. Pennukaan batuan yang terdiri dari kumpulan

mineral yang terikat dalam suatu batuan terlepas dan terangkut / tertransportasi air

sungal.

Mineral yang terangkut / tertransportasi oleh air sungai akan terseleksi secara alamiah

sesuai dengan berat jenis mineralnya. Mineral yang mempunyaiberat jenis lebih besar

dari 3,6 disebut Mineral Berat. Pada eksplorasi,

pengambilanconfab mineralberat.

uranium sangat umum dilakukan

Pada proses oksidasi ion uranus V 4+ berubah menjadiion uranilVO22+.Ion uranil

karbonat kompleks pada kisaran pH 6,5 - 11,5 mudah larut dalam air dan bersifat stabil.

Akibatnya ion uranil tersebut akan terserap oleh mineral lempung pasiran maupun

mineralberat yang berperan sebagaimedia perangkap.

Data yang diperoleh dari analisis confab geokimia berupa mineral berat

digunakan sebagaipendukung terhadap kemungkinandijumpainyasumber anomali.Data

yang diperoleh berupa kandungan V mobil, yang bersumber dari unsur V yang terserap

dan menempel di bagian luar butiran mineral berat yang membentuk "coating". Analisis

U mobil terhadap confab mineral berat pada kegiatan eksplorasi terlebih dahulu digerus

dengan ukuran butiran mencapai - 80 mesh. Dari confab tersebut diharapkan unsur U

akan terlepas dari mineral pengotor lainnyakemudian terlarut dalamlarutan asam lemah

dan dianalisis.Untuk penelitian dan pengembangankegiatan eksplorasi diperlukan basil

analisisU yang optimal sehinggadiperlukandata ukuran butir yang optimal.

Penelitian ini dilakukan agar dapat diketahui pengaruh penggerusan mineral beral

pada analisisU mobil.

Sasaran

Mendapatkan ukuran butir mineral berat yang sesuai dengan tahapan sebelum

dilakukan analisisgeokimia, guna meningkatkanperolehan basilU mobil yang optimal.
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Teori

Mekanisme analisis unsur U terhadap butiran mineral berat yang berukuran halus

akan lebih mudah, sebaliknya analisis terhadap mineral berat yang berbutir kasar akan

lebih sulit sehingga diperlukan teknik pemisahan berdasarkan ukuran butir. Menurut

D.Michel cs, 1981[IJ,bahwa butiran mineral mempunyaikemampuanmenyerapunsur U

yang lebih efektif pada ukuran butir < - 40 mesh, sedangkan menurut M.Tauchid,

1982(2Jpenyerapan unsur U lebihefektifpada ukuran butiran < -20 mesh.

Bilamana air mengandung ion Fe dalam bentuk larutan berhubungan langsung

dengan udara, maka air akan berubah sifatnya menjadi sangat asam karena teIjadinya

oksidasi dengan udara clanion Fe akan mengendap sebagai gugusan hidroksida yang

bersifat mudah menyerap terhadap unsur lain, dalarn hal ini unsur Mn mempunyaisifat

yang sarna.

Beberapa elemen yang diketahui mengendap bersama-sama dengan Fe clan Mn

hidroksida yakni : Cu, Ph, Zn, Ni, Co, Mo, As, Ba, Se, V, P, Sb, Li, K, B, Ti clanW.

Fe hidroksida clan Mn oksida merupakan gugusan material yang sangat efektif dalarn

menyerap unsur lain, proses penyerapan akan sangat efektif pada ukuran butiran

berukuran lempung organik material,

Dalam menyerap unsur U dari ion uranil karbonat , fern hidroksida berupa

material hasil pelapukan yang disertai teIjadinya perubahan komposisi kimia clan

mineralogi.

Fraksi butiran - 80 mesh dari gugusan hidroksida tersebut pemah ditelitioleh SMITH et

ai, 1973, sebagai berikut :

a. Mineral Fe clanMn oksida mempunyaisifat fisik pecah-pecah yang mencapaiukuran

butiran halus ( -80 mesh ).

b. Ion logarn yang terlepas di dalarn air tanah dari suatu endapan mineral berat

mempunyai tendensi untuk bergabung dengan partikel tersebut.

c. Fraksi yang berbutir halus tidak memerlukan preparasi lebih lanjut sebelum proses

analisiskimia.

Pada sebuah cekungan, material halus tersebut akan bersifat lebih mobil sehingga

tanda-tanda anomali pada suatu sedimen biasa dikenali pada jarak 50 kIll, padasuatu
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cekungan seluas 300 km2.

Mineral berat mampu terbawa aliran mencapaijarak ratusan km ke arab hilir clan

mineral uraninit yang berupa fTaksi- 80 mesh akan tertransportasi sejauh 20 km dari

sumbemya.

Kegiatan pendulangan mineral berat tidak akan mengurangi asosiasi unsur U

terhadap Fe clanMIl, dimana unsur U yang berbentuk "coating" pada Fe clanMn bisa

dijumpai dibagian permukaannya maupun mengisi celah-celah clan pori-pori mineral

berat. Secara teoritis untuk melepaskan unsur U dari mineral berat, terlebih dulu harns

dilakukan penggerusan.

PERALA TAN DAN TATA KERJA

a. Peralatan

. Timbanganhalus

. Hot Plate

. Gelas beker

. Pipet

. Tabung pemisah

. Water Bath

. Oven . Fluorimeter

b. Tata Kerja

a. Pra analisis

Mineral ringan dipisahkanoleh TBE lalu dibersihkandenganmemakai alkohol teknis clan

dikeringkan di atas hot plate.

Contoh dibagi atas :

* Contoh tanpa digerus dengan ukuran -40 , -60 , - 80 clan-100 mesh.

* Contoh yang digerus dengan ukuran -60, -80, -100, -120 clan- 150mesh.

b. Analisis

Sesuai dengan keperluan, setiap contoh dianalisissebanyak3 X, yaitu:

* Analisispertama dilakukan pada bagian contoh tanpa digerus dengan butiran -40 , -
60, - 80 clan-100 mesh.

* Analisiskeduadilakukanpadabagiancontohyangdigerusdenganbutiran -60, - 80 ,

-100, 120 clan- 150 mesh.
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Kegiatan analisis diawali dengan penimbangan setiap bagian contoh seberat 250

fig, Contoh dilarutkan dengan 20 mI HNO3 2,5 N. Untuk mengekstraksi unsur U

dilakukan dengan menambahkan 2 mI NaF 3%, 2 mI asam askorbat 5% serta 2 mI

TOPO 0,05 M (dalam sikloheksan)ke dalam larutan asarn nitrat sehinggaunsur U akan

terpisah clanberada dalam larutan rase organik. Pemipetan 0,4 mllarutan rase organik

dituangkan pada cawan platina kemudian diuapkan sarnpai terbentuk konsentrat unsur

U. Dengan menambahkan flux (campuran Na2CO3,K2CO3,NaF) pada .konsentrat U

clan disertai proses peleburan dapat dihasilkan satu bentuk padat dimana intensitas

fluorisensi akan bertambah tinggi, kemudian dilakukan pengukuran intensitas dengan

Fluorimeter Jarrell Ash clan membandingkan Intensitas fluorisensi standar terhadap

contoh.

BASIL DAN PEMBABASAN

. Basil analisis kandungan U mobil:

1. Hasil analisiskandunganU mobil daTicontoh tanpa penggerusan daTimasing-masing

ukuran butir dapat dilihatpada Tabel.l

2. Hasil analisiskandunganU mobil daTi contoh dengan penggerusandaTimasing-
masing ukuran butir disajikanpada Tabel.2

3. Nilai r clanPersamaan regresi dapat dilihatpada Gambar 1.

. Pembahasan

Perbandingan basil analisiskandungan U mobil .

* Hasil daTicontoh tanpa penggerusan daTimasing-masingukuran butir dengan ukuran

bervariasi, secara dominan basil analisisrelatif sarna, narnun ada kenaikan keeil

sekali.

* Hasil nilaikandungan U mobil daTibasilpenggerusanmulaimeneolokpada ukuran

butir - 100 mesh sarnpaidengan - 150 mesh.

Pengertian di sini, media contoh mineral berat akan lebih efektif hila komponen

pasiran dihaluskan atau perlunya proses penggerusan terhadap media eontoh mineral

berat.
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Oksidasi clankompleksiU dengan karbonat di dalam air dinyatakan oleh Dyck clan

Boyle (1975) sebagaiberikut :

UO2 + H2O

H2O

~ UO}+ + 2 (OH)"

UO22+ + -> UO2OH+ + w
UO}+ + 3 CO32- -> [ UO2(CO3)J] 4-

UO22+ + 2 CO/- + H2O -> [UO2(CO3)z(H20)z] 2-

[UO22+(CO3)]4-+ H2O + W -> [UO2(CO3) 2(H20) 2]2-

Air sebagai media pelarut ion uranil karbonat kompleks di mana ion uranil

karbonat kompleks tersebut akan teradsorpsi oleh partikel mineral berat clan

membentuk "coating"dipermukaan.

Penelusuran terhadapfenomena di atas dapat dijelaskansebagai berikut:

a. Transportasi mekanik mineral berat dengan media air sungai pada daerah

yang menurun sub mendatar dapat mencapai jarak relatif sangat jauh,

dengan keadaanfisik bijih mineral berat tersebut relatifmasih resistan.

b. Ion uranil(UO2?+sebagaiunsur U mobil pada media pelarut air dapat

berkompleksidengan karbonat kompleks membentuk[UO2(CO2)3t clan

[UO2(CO2)3t

Disamping teIjadinya kompleksi di atas masih memungkinkan pula adanya

kompleksi ion uranil dengan fluorida atau sulfat, yang sifatnya akan stabil pada kisaran

pH 4,5 - 5,5.

Pad a lingkungan yang mengandung fosfat (dengan kandungan mulai dari 1 ppm) dapat

membentuk uranil fospat kompleks,yang pada kisaran pH 4,5 -7,0 sifatnyaakan stabil.

Sebagai basil kompleksi ion uranil dengan hidroksda clantercapainya kondisi reduksi

akan memungkinkanpada media pelarut terkandung pula ion uranus if+ yang sifatnya

mengendap pada larutan. Sedangkan ion uranil bersifat tidak stabilpada larutan clanakan

teradsorbsi oleh Fe. Mn hidroksida atau materi organik.

Ion uranil karbonat kompleks pada media air sungai mempunyai sebaran sangat

jauh clan dominan, mengingat pada kisaran pH 6,5 - 11,5 akan tetap bertahan dengan

sifatnya yang tidak stabil. Ion uranil karbonat kompleks yang tidak stabil tersebut akan

teradsorpsi oleh materiorganik atau Fe, Mn hiodro~sida.
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Sebagaimanadisebutkan oleh D.MichelCS[II.dalam "Implicationof adsorption for

uranium geochemical prospecting in tropical condition" bahwa proses fiksasi uranium

yang tersebar pada daerah tropis lebih dihasilkan oleh proses adsorpsi. Lebih jelasnya

disebutkan bahwa pelarutan clanmigrasiion uranil pada lingkungan permukaan dengan

kondisi pelapukan / oksidasi akan teIjadi karena reduksi, kompleksi clan adsorpsi.

Dengan terdapatnya kandungan Fe pada tanah clan sedimen sungai maka proses fiksasi

unsur U di daerah trofis menjadi sedikit yang dihasilkan oleh reduksi clan kompleksi,

sedangkan proses fiksasi unsur U yang dihasilkan oleh adsorpsi (terutama sekali oleh

feri- hidroksida) akan banyak clansebarannyasangat luas clandominant.

Dari basil kajian oleh D.Michel cs[11disebutkan bahwa efisiensi proses adsorpsi

bergantung pula pada ukuran besar butiran, dinyatakan bahwa butiran < -40 mesh

adalah lebihefisiendalam proses adsorpsi.

Penafsiran optimal terhadap acuan-acuan sebagaimana disebutkan di atas maka

pelaksanaankajian adalah :

Teknik Pemisahan berdasarkan ukuran butir

. Butir mineralberat yang efisienterhadap proses adsorpsi ion mobil uranil adalah

butiran < -40 mesh (D.Michel cs.1981)[II.

. Butir mineralyang produktif untuk kandungan U mobil secara analisis geokimia

adalah butiran< -20 mesh (M.Tauchid,IAE~1982)[21

. Berdasarkan acuan-acuan di atas maka untuk percontohan mineral berat perlu

dilakukanpengayakan (sifted) denganayakan -20 mesh clan sebaiknya dilakukan di

lapangan.

Penghalusan media contoh mineralberat

Mengacu kepada M.Tauchid (IAE~ 1982) [21 clan Robert C. Merrit (The

Extraction Metalurgy of Uranium, 1971) [31menyebutkan bahwa dengan penghalusan -
150 mesh akan teIjadi pelepasan unsur U dari media contoh mineral berat secara

menyeluruh dalam larutan (HNO32,5N). Dengan demikian penghalusan butiran - 80

mesh dihasilkanpelepasan unsur yang belum mencapai optimal. Hasil kajian analisisdan

seluruh contoh menunjukkanbahwakandunganU mobil claribagian contoh yang digerus
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seluruh contoh menunjukkanbahwa kandunganU mobil dan bagian contoh yang digerus

- 150 mesh lebih besar dan bagian contoh yang lainnya. Sedangkanbasil komulatif dan

bagian contoh II (setelah digerus) berkisar relatiflebih besar.

SIMP ULAN

1. Mekanisme pengolahan data eksplorasigeokimiadengan media contoh mineralberat

yang dilaksanakanselama ini cukup memenuhipersyaratan metode analisisgeokimia

karena penggerusan yang dilaJ...'Ukanselamaini sampaiukuran butir -80 mesh

2. Untuk penelitian clan pengembangan kegiatan eksplorasi pelaksanaan pra analisis

(penggerusan) dilaksanakan dengan ukuran butiran mencapai - 150 mesh agar

mencapai basil yang optimal
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Tabel 1. BASIL ANALISISCONTOHTANPAPENGGERDSAN

Catatan: -Standar yang dipakai U3Os. X = Konsentrasi Standar
. Y =CacahStandar
. r =0,9993 (dariGambar1). Y =20,215 X -0,7658 (dari Gambar 1)
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No. Kode Contoh Standar < -40 Mesh < -60 Mesh < -80 Mesh < - too Mesh
X y Cacah Ppm Cacah Ppm Cacah Ppm Cacah Pfu

Contoh (D) Contoh (D) Contoh (U) Contoh (U)
1 SU.02/114/MBIR 0 0 10 0,1406 12 0,1654 63 0,7959 75 0,9442

P/98
2 SD.02/159/MBIR 0,5 8 10 0,1406 18 0,2395 22 0,289 25 0,3261

P/98
3 SU.02/282/MBIR 1 19 16 0,2148 17 0,2272 25 0,3261 27 0,3508

P/98
4 SU.02/353/MBIR 2 41 18 0,2398 20 0,2643 26 0,3385 26 0,3385

P/98
5 SD.02/522/MBIR 5 100 11 0,153 13 0,1777 12 0,1654 12 0,1654

P/98
6 SU.02/543/MBIR 21 0,2766 23 0,3014 23 0,3014 32 0,4126

P/98
7 SU.02/574/MBIR 17 0,2272 20 0,2643 16 0,2643 28 0,3632

P/98



Tabel 2. BASIL ANALISISCONTOH DENGAN PENGGERDSAN

Catatan: -Standar yang dipakai D3Os. X = Konsentrasi Standar
. Y = Cacab Standar
. r = 0,9993 (dari Gambar 1). Y = 20,215X-0,7658 (dari Gambar 1)
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No. Kode Contob Standar < -60 Mesb < -80 Mesb < -100 Mesb < - 120 Mesb < - 150 Mesh
X y Cacah Ppm Cacab Ppm Cacah Ppm Cacah Ppm Cacab Ppm

Contob (D) Contob (D) Contob (D) Contob (D) Contoh (D)
1 SU.02/114/MB/RP/98 0 0 13 0,1777 63 0,7959 79 0,993 95 0,1915 94 1,179

7 1
2 SD.02/159/MB/RP/98 0,5 8 18 0,2395 25 0,3261 41 0,523 54 0,6846 56 0,709

9 3
3 SD.02/282/MB/RP/98 1 18 19 0,2519 28 0,3632 35 0,449 55 0,697 59 0,746

7 4
4 SD.02/353/MB/RP/98 2 39 21 0,2766 30 0,3879 37 0,474 43 0,5486 49 0,622

4 8
5 SD.02/522/MB/RP/98 5 100 14 0,1901 13 0,1777 13 0,177 14 0,1901 15 0,202

7 5
6 SD.02/543/MB/RP/98 25 0,3261 24 0,3137 29 0,375 56 0,7093 62 0,782

5 5
7 SD.02/574/MBIRP/98 21 0,2766 19 0,2519 23 0,301 41 0,5239 51 0,647

4 5
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DISKUSI

Pertanyaan

1. Guswita Alwi

Proses pelarutan sampel menggunakan apa ?
Mohon dijelaskankembali kadar U yang tidak digerus dengan yang digerus dengan
ukuran yang sarna, apakah meningkatnya kadar U tersebut akibat penggerusan
ataukah akibat kehalusan ukuran butir ?
Apa yang dimaksudasarn lemah disini?

Jawaban

Pelarutan sarnpelmenggunakan HNO32,5 N
Akibat penggerusan yang menghasilkan kehalusan sarnpai ukuran butir tertentu,
menyebabkanmeningkatnyakadar U.
Asam nitrat 2,5 N, (asam nitrat encer) dimaksudkan sebagaiasarnlemah.

Pertanyaan

2. R. Hardjawidjaja
Hasil penggerusanmulai mencolok pada ukuran butir - 120--150 mesh, apa
yang teIjadi di luar range tersebut, apakah ini pertanda kelemahan/keunggulan
dari metode perbandingantluorisensi? .

Jawaban
Di bawah -120 mesh perbedaan konsentrasi nya kecil atau relatif sarnasedangkan di
atas - 150meshsudahmulaiturun atau sarna,jadi mulai- 100 sarnpaidengan -150
mesh teIjadi perbedaan konsentrasi yang mencolok. Setiap metode pasti ada
kelemahanclankeunggulannya.

Pertanyaan

3. Rusmadi
Apa arti pelepasan U menyeluruh pada ukuran + 120 mesh tentunya pada contoh
yang digerus.Bagaimanakedudukan unsur U pada kristal mineral. Analisis U mobil
yang dimaksudadalah U yang berbentuk butiran, hila digerus akan melepas U yang
terdapat pada kisi kristal itu disebut U total mestinya analisisU mobiltidak digerus.

Jawaban
lf6 yang mudah terlarut akan terlepas dari "coating" mineralberat.
Kedudukanunsur U pada kristal mineral adalah menempelpada bagian permukaan
maupun mengisicelah 2 pori-pori mineralberat. Pengertian U mobiladala~ unsur U
yang mudah terlarut dalarn kondisi atmosfer tertransportasi dengan media air sungai
yang mencapai jarak relatif jauh. Di laboratorium sarna dengan U yang terlarut
dengan HNO32,5 N
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Pertanyaan

4. Mukhlis
BagaimanaearanyamembedakanU mobildanU total.
Bagaimanaeara membedakandanmembandingkanU denganmeshyangsarna-60, -
80, - - 100.

Jawaban
U mobil adalah U yang mudah terlarut dengan HNO3 2,5 N atau identik dengan
W yang tidak stabil. U total adalah U yang terkandung dalam mineral
berat yang tidak terlarut oleh HNO3 2,5 N terlarut, termasuk (t4
yang sifatnya stabil.MembandingkanU dengan mesh yang berbeda dapat dilihat
pada Tabell dan Tabel 2.

Pertanyaan

5. Andung Nugroho
Definisi optimal dalam penggerusan 120mesh -250 mesh, bagaimanadengan mineral
berat lainnya.

Jawahan
Dapat dilihatpada Tabel 1 dan Tabel2.

Pertanyaan

6. Tukijo
Pada abstrak disebutkaneontohyang digerus,semakinkeeil ftaksi butir semakin
besar konsentrasinya dan meneolok pada ukuran butir - 120 sampai dengan - 150
mesh. Apa penyebab besar konsentrasidan tingginyafluoresensi ?

Jawaban
Keeil ftaksi butir menghasilkan konsentrasi semakin besar, sebab
kemungkinan adanya unsur U yang tidak stabil yang berada di dalam mineral berat,
akibat
penggerusan mineral berat tersebut akan peeah dan U tersebut terlarut. Sehingga
konsentrasi U lebih besar dan fluorensi semakin tinggi. Konsentrasi U berbanding
langsung dengan tingginya fluresensi.
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