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ABSTRAK

STUDI PEMBENTUKAN KRAD EKSTRAKSI U-Th DALAM SATU "STAGE" PESAWAT
PENGADUK PENGENAP. Dilakukan ekstraksi laruta.,", simulasi bahan bakar bekas basis U- Th.
dalam satu .stage" pesawat pengaduk pengenap. Larutan U- Th dengan nisbah UlTh = 1/9 dan

ekstratrant TBP 30 % yang diencerl<an dengan normal dodekan, dimasukkan dalam ruang
pencampur kemudian diaduk. Mula-mula ditentukan waktu kesetimbangan dan rpm optimum,
kemudian ditelit; pengaruh parameter pembentukan krad yakni torium, zirl<onium (produk tisi),
asam postal, butanol serbuk bentonit (mewakili padatan halus), besi, sHisium terhadap hasH
degradasi TBP yakni dibutH postal. Waktu kesetimbangan ekstraksi diperoleh 1,5 jam dan rpm
optimum = 1800. Zirl<onium dan torium adalah parameter yang bermakna terhadap

pembentukan krad. Berat krad terbesar diperoleh pada parameter kumulatif seberat 250 gram
dan untuk paparan 1 watt ekstraktant perlu diregenerasi sebelum operasi melewati 48 jam agar
tidak terbentuk krad yang mengganggu proses ekstraksi.

ABSTRACT

STUDY OF CRUD FORMATION USING ONE STAGE MIXER SETTLER FOR U-Tn
EXTRACTION. It was carried out solvent extraction of used fuel simulation solution of U-Th
using one stage of mixer settler. The ratio of UlTh was 1/9. The solution of U- Th and extractant
of 30% TBP diluted in the diluent of n-dodecane fiffed in the mixer chamber with the ratio of 1/1
then stirred. The first experiment determined equilibrium time and optimum rpm and then
searched the influenced parameter of crnd formation of thorium, zirconium (fission product),
phosphate acid, butanol, bentonite powder (represent of fines solid), ferrum, silisium according
to the TBP degradation of DBP. Zirconium and thorium are significant parameter of crud
formation. The equilibrium time was 1.5 hour, optimum rpm was 1800. The weightest crnd was
obtained related to the comuffatives parameter which result of 250 gram crud. According to this
result and for radiation dose of 1 watt, the extractant must be legenerated before exceed 48
days to hold the crnd formation which disturbance the extraction process

posfat (TBP) 30% yang diencerkan dengan normal
dodekan. Fase air keluar dari proses mengandung
produk fisi. Elemen berat kemudian di re-ekstraksi
dengan asam nitrat enter. Proses ekstraksi dilakukan
secara arus arah berlawanan, menggunakan alat
ekstraksi normal (seperti pesawat pengaduk penge-
nap, kolom pulsa atau ekstraktor sentrifugal) (2).

Pada proses pemisahan menggunakan
ekstraksi pelarut, kehilangan pelarut dapat ditandai
oleh timbulnya "entrainment", SOlllbilitas,
degradasi, adsorpsi oleh padatan, terbentuknya
emulsi stabil/krad, tumpahan dan untuk cuplikan.
Kehilangan pelarut yang khususnya ditandai oleh
terbentuknya emulsi/krad dapat merupakan bagian
dari sifat umpan, pemilihan pereaksi dan rase
kontinyu, seleksi alat dan metode operasi seperti
ukuran "droplet", turbulensi yang berlebihan(})

PENDAHULUAN

P roses Torex adalah prosedur yang biasa
digunakan untuk olah-ulang bahan bakar bekas.

Proses ini perlu dilakukan penelitian seiring dengan
penelitian pembuatan bahan bakar, mengingat
bahan bakar setelah digunakan dalam reaktor akan
menghasilkan bahan bakar bekas, dan proses olah.
ulang bahan bakar bekasnya sesuai penerapan
teknologi pembuatan bahan bakarnya tidak akan
menimbulkan kesulitan. Apabila timbul kesulitan
dalam olah-ulangnya, teknologi pembuatan bahan
bakarnya perlu ditinjau kembali (I).

Langkah pertama proses ini memisahkan
uranium clan torium dari rase air dalam bentuk
senyawa nitrat, masuk kedalam ekstraktant tributil
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pelarutnya air maka gugus yang didesak keluar
adalah gugus non polar (tidak suka air), sehingga
pada interface gugus yang polar (suka air) akan
menghadap ke air. Dengan pengertian demikian
maka senyawa (ZrO(DBP)J dan Th(DBP). akan
membentuk krad dan berada pada interface fase
organik dan air.

rase org~ik C4Hg C4Hg C4Hg C4Hg -hidrofob
interface ~ ,~-- hidrofil

rase air 0= P=O -r -0= P=O-./
Zr
II
0

Dalam studi pembentukan krad pada
ekstraksi U- Th dalam satu stage pesawat pengaduk
ini dipelajari pembentukan krad karena pengaruh
torium, dibutil posfat, asam posfat, butanol, ~ilisium
(mewakili pelapis kernel), besi (hasil korosi metal),
serbuk benton it (mewakili serbuk halus padatan)
dan zirkonium (produk fisi) dengan hasil degradasi
TBP. Studi pembentukan krad juga ingin
mendapatkan jawaban pennasalahan apakah selain
torium, zirkonium dan DBP unsur (parameter) lain
dapat mendorong terbentuknya krad. Sesudah
operasi proses torex berapa lamakah TBP perlu
diregenerasi, sehingga dengan dieliminasinya hasil
radiolisis TBP, operasi ekstraksi tidak terganggu
krad.

Selain kehilangan pelarut berarti biaya
operasi menjadi lebih mahal, prosedur ekstraksi dan
re-ekstraksi dalam proses torex sering kali terbentuk
emulsi viskus (disebutjuga krad) pada interface rase
air/organik dan mengganggu proses. Observasi
umum menunjukkan permasalahan krad lebih
menonjol bila ada paparan radiasi terhadap TBP dan
kenaikan "burn up" bahan bakar yang akan diolah-
ulang. Dengan kimia analisis dapat ditunjukkan
bahwa kontributor fenomena krad adalah zirkonium
dan hasil degradasi TBP. Zirkonium selalu ada
sebagai produk fisi, sedang degradasi TBP terutama
disebabkan oleh radiolisis dan tingginya keasaman.
Hasil degradasi terse but dapat berupa asam dibutil
posfat (HDBP), asam monobutil posfat (HzMBP)
dan asam posfat H)PO4. Sebagai senyawa utama
pembentuk krad adalah zirkonil dibutil posfat
[ZrO(DBP)z] karena senyawa tersebut mempunyai
karakter sebagai hidropilik maupun hiropobik
sehingga direkomendasikan [ZrO(DBP)z]
mempunyai sifat sebagai agen emulsifikasi. Krad
juga dihasilkan oleh endapan Th(DBP)4 (4), Karakter

hidropobik maupun hidropilik senyawa pembentuk
krad tersebut dapat diterangkan dengan melihat
rumus bangunnya,

[ZrO(DBP)2J :

H9C4-O O-C4Hg
\ /

O=P=O -Zr -O=P=O
/ II \

0 O-C4Hg TATA KERJAHgC4-O
[Th(DBP)4]

Bahan0

H9C4-O ~/0-C4H9

I
H9C4-O 0

' o-C4H9\ '

O=P=O -Th'
I I

Larutan uranil nitrat, larutan torium nitrat,
tributil posfat (TBP) 30% dengan pengencer n-
dodekan, asam nitrat, larutan MBP/OBP nisbah =

1/1, asam posfat, butanol, ferri nitrat, silisium nitrat,
ZrO(CI)z, serb uk benton it 100 mesh

I
o=p=o

\
HgC4-O 0 o-C4Hg

I
/p,

H9C4-O II O-C4Hg
0

Dari rumus bangun krad yang terbentuk
tampak adanya ligan. Ligan adalah gugus yang
langsung mengelilingi suatu kat ion dan dari rumus
bangun di atas maka ligan kation Zr dan Th dalam
senyawa [ZrO(DBP)J dan Th(DBP)~ adalah gugus
[(C~~)zPO~r yakni gugus dibutil posfat. Dalam
ligan tersebut terdapat dua gugus yang terpisah
yakni gusus liopil [ -0- ] yang stika air dan gugus
liopob [-C4H9] yang benci air (SJ. Bagian yang
liopob akan ditolak oleh molekul pelarut sehingga
molekul didesak keluar atau kepennukaan. Kalau
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Pesawat pengaduk pengenap I "stage"

(gambar 1), pompa sonal, timbangan lisrik, motor
pengaduk listrik, regulator, alat pengatur laju putar
pengaduk, alat analisis potensiograp, alat gelas

dan dihentikan setelah 3 jam. Krad yang terbentuk
dicuci, dikeringkan dan ditimbang, beratnya
160,490 gram

Pengaruh asam posfat, butanol, betonit, Fe
dan Si dilakukan dengan tara yang sarna. Berturut-
turut krad terbentuk setelah operasi ekstraksi 60, 60,
40, 35, dan 30 menit dan ekstraksi dihentikan
setelah 3 jam. Berat krad yang terbentuk berturut-
turut 160,446, 160,490, 164,472, 240,720 dan

250,270 gram.

Kondisi kimia penelitian proses
TOREX.

Kondisi larutan awal diambil mendekati
larutan bahan bakar bekas sebagai rase air, yakni
larutan simulasi dengan U/Th = 1/9, diambil Th =
274,40 g/l dan U = 30,04 g/l

Komposisi produk fisi didekati dari reaktor L WR
dengan bum up 30.000- 40.000 Mwd/kgU, sehingga
besar Zr = 5 g/kgU. Kandungan lain seperti asam

posfat 50 ppm, butanol 109/I, benton it 100 mesh =
3 g/kgU, Si = 6 g/kgU (5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tabel 1 disajikan hasil percobaan
pembentukan krad.

Tabell. Pembentukan krad karena pengaruh
torium, zirkonium, asam posfat, butanol,
benton it, Fe clan Si terhadap hasil
degradasi TBP

~

Th

1

100,310 160,490

160,496

1160,490

164,492

240.720
250.270

II +Zr
[Th + Zr + H3PO. -
Th + Zr + H3PO4 + butanol
Th + Zr + H3PO4 + butanol + bentonit
ITh + Zr + H3PO. + butanol + bentonit + besi
Th + Zr + H3PO4 + butanol + bentonit+ besi + Si

Dari data percobaan (tabel I) menunjukkan
bahwa torium dapat membentuk krad dalam jumlah
besar (> I 00 gram). Zirkonium memberikan
tambahan berat krad cukup besar (>60 gram) sedang
pembentukan krad lebih cepat (40menit). lni sesuai
dengan hasil penelitian pendahulu karena
ZrO(DBP)2 dapat dikatakan sebagai agen
emulsifikasi atau pembentuk krad utama (4) Dengan

metode matrix Plakett-Burman telah menyaring
variabel yang berpengaruh terhadap pembentukan
krad. Zirkonium memiliki tingkat kebermaknaan
variabel proses pembentukan krad paling tinggi
(90%). Dan dengan metode Algoritma Yate
persamaan yang diperoleh menunjukkan bahwa
zirkonium merupakan faktor tunggal pembentukan
krad (6).

Penambahan as am posfat dan butanol
hampir tidak berpengaruh terhadap "jumlah
pembentukan krad. Butanol tidak berpengaruh
karena tingkat kebennaknaan variabel proses tidak
ada, asam posfat bcrpengaruh terhadap
pembentukan krad karena asam posfat dapat
membentuk koloid ZrO(H2PO4)2(S). Meskipun
demikian krad tersebut tidak stabil karena garam

Prosedur kerja

Larutan torium nitrat clan uranium nitrat
dengan nisbah Urrh=I/9, keasaman = 3N clan

larutan TBP 30% yang diencerkan dengan normal

dodekan dengan nisbah 1/1, dimasukkan dalam

ruang pengaduk, kemudian pen gad uk diputar.

Kemudian dicatat harga uranium clan
torium yang terekstrak dan dipilih harga rpm yang

optimum. Harga rpm yang optimum diperoleh
dengan menaikkan rpm hingga tercapai "flooding".
[{pm optimum = 80% dari rpm "flooding" =

80%x2020 rpm = 1800 rpm.

a. Pcmbcntukan krad Th(DBP)".

Setelah ditentukan waktu kesetimbangan
dan rpm optimum, diteliti pengaruh parameter

MBP/OBP. Larutan simulasi U- Th ditambahkan
larutan MBP/OBP dengan laju alir 10 ml/jam (11,30

gram MBP-OBP/liter). MBP tidak akan
berpengaruh dalam pembentukan krad karena MBP
akan berpengaruh kalau keasaman larutan <2M. Hal

ini dapat dijelaskan mengingat senyawa MBP lebih

as am dibandingkan OBP dan lebih reaktif pada

keasamaan yang lebih rendah (Iebih basa). Menurut

eksperimen peneliti pendahulu krad yang terbentuk
karena MBP pada keasaman <2M (4) .Krad

terbentuk setelah operasi I jam dan dihentikan

setelah 3 jam. Krad dicuci dan dikeringkan dan
ditimbang beratnya. Berat krad = 100,310 gram.

b. Pengaruh Zr, asam posfat, butanol, benton it,
Besi dan Si

Zr, besi dan Si dalam bentuk senyawa
nitrat, scdang bcntonit da!am scrbuk halus ukuran
100 mesh. Larutan simulasi U- Th ditambah Zr 5

g/Kg U, kemudian ditambahkan larutan MBPIDBP

dengan laju alir 10 ml/jam (11,30 gram MBP-

Oar/liter). Krad terbentuk setelah operasi 40 menit
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E = (laju paparan, watt) (waktu jam) (nisbah

elektron densitas) (% volume)/100 dan jumlah basil
per watt jam = Y, maka Y = gram hasiVE, sedang
harga G adalah : G = Y 2680/BM basil

Untuk pemakaian praktis dalam operasi
ekstrraksi untuk proses olah ulang, perlu diketahui
jumlah maksimal DBP yang terbentuk sebelum

terbentuknya krad, sehingga dapat diperkirakan
kapan ekstraktant perlu dilakukan proses regenerasi.
Dengan mengabaikan degradasi TBP karena asam
nitrat, diambil basil krad yang terbentuk oleh
parameter kumulatif = 250 gram. Besar krad
Th(DBP)4 =100/160 x 250 gram = 156 gram,
sedang ZrO2(DBP)2 = 250 -156 gram = 94 gram

(Iihat data tabell). Dari 156 gram Th(DBP)4 , maka
DBP-nya = 840/1072 x156 gram = 122 gram,
sedang DBP dalam ZrO2(DBP)2 = 420/528 x 94
gram = 75 gram. Dengan demikian total DBP yang
diperlukan untuk membentuk krad = (122 + 75)
gram = 197 gram. Dari data basil percobaan peneliti
pendahulu (I) untuk 10 1 R = 1,25 Me V = 250 watt
jam/liter dan 30 % TBP, nilai Y = 0,17 gram

DBP/watt jam, maka untuk DBP sebanyak 197
gram = 197/0,17 watt.jam =1158 watt jam

Untuk 1 watt paparan akan perlu waktu =
1158 jam atau 1158/24 hari = 48,25 hari. Dapat

disimpulkan regenerasi harus dilakukan paling
lambat sesudah operasi berjalan 48 hari.

koloidal yang stabil adalah zirkonium posfat
Zr(PO4)~ (7)

Pengaruh benton it yang dimasukkan
kedalam larutan dalam bentuk butir halus 100 mesh
mewakili padatan halus yang ada dalam larutan.
Padatan halus tersebut menaikkan jumlah krad yang
terbentuk, walaupun kenaikan berat krad kecil. Hal
ini disebabkan padatan halus lebih berfungsi
menstabilkan emulsi. Sedang besi dan silika
mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan
krad. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan berat krad
yang terbentuk naik secara nyata. Kemungkinan
penambahan besi daD silika akan menstabilkan
pembentukan emulsi, karena krad yang terbentuk
mengandung "droplet" rase organik daD stabil
beberapa bulan (4). Dengan demikian maka torium
daD zirkonium adalah parameter yang sangat
bermakna dalam pembentukan krad.

Peneliti pendahulu menyebutkan krad
terbentuk setelah operasi ekstraksi berjalan beberapa
jam, atau dalam order hari (4) .Untuk menerangkan

hat tersebut dapat dilihat dari kinetika reaksi
pembentukan krad [ZrO(DBPhJ dan Th(DBP)4 :
ZrO++ + 2 (DBPJ~ [ZrO(DBP)z)
Kalalu K I adalah konstante kesetimbangan, maka K

= [ZrO(DBP)2J
I [zrO2+ ][DBP]2

sehingga [ZrO(DBP)J = K I [zrO++] [DBP"] ~ (I)

Th4+ + 4 (DBP).~ Th(DBP)4
Kalalu K~ adalah konstante kesetimbangan, maka K~

[Th(DBP)4 ]

KESIMPULAN

= a. Pengaruh torium dan zirkonium terhadap
pembentukan krad pacta proses olah-ulang bahan
bakar bekas basis U- Th sangat berrnakna, sedang
pengaruh parameter komulatif menghasilkan
jumlah berat krad terbesar.

b. Untuk paparan 1 watt, maka ekstraktrant perlu
diregenerasi sebelum operasi ekstraksi mencapai
48 hari agar tidak timbul krad yang mengganggu.
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I Berat Krad IWaktu

--
Kesimpulan/ Rekomendasi Proses Torex

Gambar 2. Diagram metodologi penelitian
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TANYA JAWAB Fathurrachman
}> Pad a kondisi UfTh = 1/9 din 30% TBP-D selalu

terjadi Krad. Oleh karena itu, proses Thorex
tidak dapat digunakan dulum oluh BBB, dun
perlu dicari cara lain.

}> Adakah tara lain itu yang telah ada dalam
angan-angan saudara guna diteliti lebih lanjut
dimasa datang ?

Mashudl
0} Proses lorex memang digunakan unluk o/ah

u/ang BBB jadi lidak benar bahwa proses
lorex lidak dapal digunakan do/am o/ah
u/ang BBB.

0} Pene/ilian ini berlujuan unluk mengelahui
kapan mulai /erbenluk krad sehingga
nanlinya bisa dihindari lerbenluknya krad
lersebul. Unluk ilu sebe/um lerjadi krad TBP
harus diregenerasi (menghi/angkan MBP
don DBP).

Azizul khakim
);I. Apa yang dimaksud proses Thorex ?
);I. Apa perbedaan proses ini dengan fasilitas

recovery U di PPR ?
);I. Apakah hasil akhir berupa U- Th ?

Mashudi
~ Proses Thore.\" (Thorium Recovery

Ex/rac/ion) yai/u proses eks/raksi un/uk
mengambil kembali U don Th dari bahan
bakar bekas,

~ Perbedaannya, faol'ili/as recovery di PP1~
dirancang un/uk mengambil kembali U-235
soja, sedang "Thorex proce,}'s" un/uk
mengambil kembali U don Th,

~ Hasil akhir proses lorex berupa laru/an
uranil ni/ra/ don /orium ni/ra/ (ca/a/an :
percobaan masih menggunakan laru/an
simulasi),
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