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UNJUK KERJA ALAT PENGADUK PENGENAP UNTUK OLAH
ULANG URANIUM DARI LIMBAH PRODUKSI 99Mo

Tri Murni, Agung.S., Cahyana, Sudarsih,Pancoko, Adang Hardi, Ibon.S., Hotman Lubis,
Aceu. T., Suripto
P2RR-BATAN. Kawasan Puspiptek. Serpong Tangerang

ABSTRAK

UNJUK KERJA ALA T PENGADUK PENGENAP UNTUK OLAH ULANG URAN/UM DAR/
LIMBAH PRODUKS/99Mo. Unjuk kelja Blat pengaduk dan pengenap aliran dUB arah dilakukan
dengan menggunakan larutan uranium a/am konsentrasi 120gA dalam 3M HNO3 diektraksi
dengan Blat pengaduk dan pengenap a/iran dUB arah. Pemisahan uranium dati hasil belah
terjadi pads siklus 1 sedangkan pemisahan uranium dati plutonium teljadi pads sik/us 2.
Masing masing siklus terdiri alas 3 unit pengaduk pengenap yang terbagi alas 1O stage untuk
ekstraksi dengan salven 6% Tap dalam normal dodekan dan 6 stage untuk scrubbing untuk
membersihkan hasil belah yang terbawa oleh 6% Tap dalam normal dodekan. Unit stripping
terdiri alas 12 stage untuk pengambilan kembali uranium dati (asa organik ke 0,01 M HNO3.
Unit ketiga terdiri dari pencucian salven dengan larutan pencuci berbentuk campuran
2,5%Na2CO3 dan 2,5% NaOH 1 stage dan pengkondisian salven dengan larutan 3M HNO3 1
stage. Setelah 6% Tap dalam normal dodekan dikondisikan dengan 3M HNO3, salven
diumpankan kembali sebagai ekstraktor dan seterusnya dioperasikan fetUs menerus sampai
umpan habis. Dari pelCobaan yang telah dilakukan, dengan mengatur kecepatan alir umpan,
salven maupun reagen diperoleh hasil bahwa kadar uranium alam dalam (asa air 9,08 % dan
kadar uranium slam di (asa anorganik 90,92 % pada siklus I dan kadar uranium slam total
dalam (asa air siklus /I adalah 94,18 %.

ABSTRACT

PERFORMANCE OF MIXER SETTLER EQUIPMENT FOR URANIUM RECOVERY FROM
WASTE OF 99MO PRODUCTION. The pelfonnance of a counter current extraction system of
mixer settlers was observed utilizing natural uranium in 3M HNO3 of 120gA. Uranium separation
from fission product took place on the first cycle while uranium separation from plutonium was
done on the second cycles. Each cycle consisted of 3 unit extraction mixer settlers, scrubbing
and stripping as well as solvent purification. Extraction and scrubbing to wash the fission
product in the 6% Tap in nonnal dodecane. Stripping unit was composed of 12 stages to
recover uranium from organic phase into O.O1M HNO3. The thircf unit was solvent purification
using a mixture soluition of 2.5% NazCOj and 2.5% NaOH in one stage and solvent condition

using 3M HNOj. in another stage. After the conditioning of 6% TBP in normal dodecane using
3M HNOj this solvent was reefed as the extractant and the system was continuollSly operated
until the feed was all used up. By regulating the rate of feed; solvent and reagents the
experiment results showed that the showed that the uranium concentration in the aqueous
phase was 9.08 % while the uranium concentration was 90.92% in the first cycle and was

94.18 % in the second cycle.

semula adalah 235U target dengan pengkayaan 93%,
sehingga bila diiradiasi direaktor riset GA Siwabesi
terbentuk hasil belah dan sedikit 239PU. Uranium
target ini untuk dapat dipakai sebagai target
produksi 99Mo perlu dilakukan daur ulang. Uranium
bekas produksi 99Mo berbentuk larutan asam klorida
dan asam sulfat, setelah diluruhkan selama 5 tahun
dan aktivitas total per botolnya dibawah I Ci dengan
paparan radiasi dibawah rem baru dilakukan proses

PENDAHULUAN

A 1at pengaduk pengenap adalah suatu alat
ektraksi untuk memungut uranium secara terns

menerus dengan arah ares berlawanan an tara pelarut
daD pengekstrak dalam beberapa tingkat. Alat ini
dirancang alas kerjasama BA TAN daD AEA untuk
keperluan BA TAN didalam mendaur ulang uranium
bekas produksi 99Mo. Uranium bekas produksi 99Mo
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olah ulang ini. Selain untuk mendaur ulang uranium
bekas produksi 99Mo, alat ini juga dapat digunakan
untuk ekstraksi uranium dari hasil penambangan
maupun untuk mendaur ulang bahan bakar nuklir
bekas.

ekstraksi dan 6 tingkat untuk scrubing, unit kedua
terdiri dari 12 tingkat digunakan untuk stripping,
sedangkan unit ketiga berfungsi ganda terdiri 2
tingkat masing masing untuk pencucian dan
pengkondisian pelarut. Alat pengaduk dan pengenap
dilengkapi dengan pompa pengumpan dan pompa
pemindah untuk siklus Idan siklus 2 .Bagan
rangkaian pemurnian uranium dapat dilihat dalam
gambar I clan 2.

Gambar 1. Diagram alir pemurnian uranium pada
siklus I

Pacta proses pemumian dan pemisahan
uranium dari hasil belah dan plutonium, dilakukan
dalam tiga tahap yaitu tahap awal dengan
melakukan pengendapan uranium dengan larutan
kalium hidroksida untuk memisahkan uranium dari
asam klorida dan asam sulfat. Selanjutnya dilakukan
proses elektrolisa dalam proses ini senyawa organik
terpisah dari uranium demikian juga unsur yang
mudah menguap seperti ruthenium. Uranium yang
sudah bebas dari asam klorida, asam sulfat, senyawa
organik dan un sur yang mudah menguap, dilarutkan
kembali dalam asam nitrat 3 molar yang siap
diumpankan kedalam alat pengaduk dan pengenap
untuk dimumikan.

Percobaan dilakukan untuk meneliti dan uji
coba ekstraksi dan pengambilan kembali uranium
pacta unit ektraksi dan stripping di siklus I dan siklus
II. Alat pengaduk dan pengenap ini terdiri atas 2
siklus Pad a proses ekstraksi siklus pertama untuk
memisahkan uranium dari hasil belah dan siklus
kedua untuk memisahkan uranium dari plutonium.
Dan setiap siklus terdiri atas 10 tingkat untuk
cktrak~i. 6 tingkat untuk ~crubbing dan 12 tingkat
untuk stripping.

Percobaan dilakukan pad a suhu kamar
dengan umpan uranium didalam 3 M HNO3
diekstrak dengan senyawa organik TBP 6% dalam
normal dodekan, dengan tujuan untuk memisahkan
uranium dari hasil belah. Kemudian dilakukan
scrubbing dengan larutan 3 M HNO3 untuk
memungut hila masih ada hasil belah yang ikut
terekstrak dalam TBP 6% dalam normal dodekan.
Uranium dalam rasa organik kemudian dilakukan
stripping dengan 0,01 M HNO3 yaitu pengambilan
kembali kedalam rasa air untuk dilakukan
pemisahan uranium dari plutonium pad a siklus ke
dua.

Gombar 2. Diagram alir pemurnian uranium pada
siklus II

TATA KERJA
Tata kerja

Uranium alam dengan konsentrasi 120g/11
sebanyak 100 cc diumpankan dalam alat pengaduk
pengenap dengan kecepatan alir 1,65 ml/menit.
dicktraksi dcngan 6% TAP-normal dodekan dengan
kecepatan alir II, I ml/menit. Dalam 12 tahap clan 6
tahap pencucian dcngan 3M I I NO) dengan
kecepatan alir 0,44 ml/menit. Dari pencucian ini
ditampung rafinat dan dilakukan analisa kandungan
hasil belah. Kemudian uranium yang berada di rasa
organik diektraksi kembali dengan O,OIN HNO)
dengan kecepatan alir 5,54 ml/menit. Jumlah
uranium didalam larutan O,OIN HNO) dilakukan
analisa konsentrasi uranium nya, larutan ini sebagai

Bahan
Ur;Inium alam k()n~cntra~i 120 gh!11

HNO3, Fe(SO3NH2)2, TBP nOD, Na2CO3, NaOH

PERALATAN

Peralatan pemumian uranium untuk siklus I
clan II sarna terdiri atas 3 unit alat pen gad uk clan

pengenap dari bahan stainless steel, unit pertama
terd iri atas 16 tingkat, dengan 10 tingkat untuk
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produk untuk siklus I yang diumpankan kedalam
siklus 2 yang sebelumnya direduksi dulu dengan
ferrosulfamat. Larutan 6% TBPnonnal dodekan yang
telah dipakai untuk ekstraksi dicuci dengan larutan
campuran 2,5%Na2CO3 dan 2,5% NaOH, keluaran
dari stage pencucian ini masuk kedalam tangki no
20 dan 21 serta tangki no 18 dan 35 yang berisi
larutan limbah pencucian dalam bentuk rasa air.
Seterusnya larutan 6%TBPnonnal dodekan
dikondisikan dengan 3M HNO3 untuk diumpankan
kembali sebagai ekstraktor.

V A= Volume rasa air
Vo= Volume rasa Organik
KD= Koefisien distribusi = (Fdl;'A)

Konsentrasi U difasa organik
I' VA \

Fa = 1-1 (2)

Metoda perhitungan

Peralatan pengaduk dan pengenap yang
digunakan dengan mengalirkan rasa organik dan
rasa air, arus alirannya berlawanan arab dengan
proses kontinew artinya umpan, solven clan reagen
dialirkan terns menerus dengan kecepatan alir yang
sesuai perhitungan sampai umpan habis.

Untuk menentukan jumlah uranium dalam
rasa organik clan rasa air diterapkan rumus rumus.

Konsentrasi U difasa air

VAFA = (1)

VA + KoVo

F A= Fraksi uranium di rasa air
Fo= Fraksi uranium di rasa Organik
V A= Volume rasa air
Vo= Volume rasa Organik
Ko= Koefisien distribusi = (FofF A)

Uranium yang terambil pada proses ekstraksi

0 (C-A)U = C x1 000/0 = C x100% (3)

U :; persentase uranium yang terambil
0 = konsentrasi uranium di rasa organik
C :; konsentrasi uranium di dalam larutan umpan
A = konsentrasi uranium difasa air

Uranium yang terambil pada proses stripping

A
U=Ox1000/o (4)

U = persentase uranium yang terambil
0 :; konsentrasi uranium di rasa organik
A = konsentrasi uranium di rasa air

-..VA + KoVo

FA = Fraksi uranium di rasa air

Fo= Fraksi uranium di rasa Organik
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solven siklus I, mengalir secara grafitasi ke
tangki limbah T21

d. P7 untuk mengumpankan dari tangki 7 (O,OIM
HNOJ) ke stripping solven siklus 2, mengalir
secara grafitasi ke tangki produk T22

e. P8 untuk mengumpankan dari tangki 8 (3 M
HNOJ) ke penkondisian solven siklus 2,
mengalir secara grafitasi ke tangki limbah TI8

Pompa pengumpan
a. PI untuk mengumpankan 3 M HNOJ dari tangki

1 ke ektraktor sebagai pelarut untuk scrubbing.
b. P2 untuk mengumpankan 0,01 M HNOJ dari

tangki 2 ke stripping memindah kan uranium
dari rasa organik ke rasa air, sebagai produk
siklus 1.

c. P6 untuk mengumpankan dari tangki 6
(2,5%Na2COJ dan 2,5% NaOH) ke pencucian
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sulfat dan asam klorida dan basil belah (tabel 1)
yang tidak terikut mengendap dalam bentuk kalium
diuranat. Kemudian dilanjutkan dengan proses
elektrolisa untuk memisahkan uranium daTi a.
bensoin oxim, Ag dan Ru. Sisa basil belah yang
masih ada seperti 9SZr, 9~ dan IO3Ru dipisahkan
dengan alat pengaduk dan pengenap di siklus I
sedangkan siklus II alat pengaduk dan pengenap
memisahkan uranium dari plutonium apabila masih
ada.

Tabell. Aktivitas radioisotop basil belah setelah
meluruh 1 dan 5 tahun.

Aktivitas setelah
Isolop

-msm-
~

9OSr

~
'"i25Sb~~

"T55EU
TOORU

~
msn
i27iiife

95Zr
-g;y
i25;;;:ra~

~~

~
~
-goy--
mre-

Umur para
,

93 tahun
30,2 tahun

i 28,1tahun
I 10,8 tahun

R:~~~I 2,5 tahun
2 tahun

1,8 tahun
367 hari
285 hari
129 hari
109 hari
65hari

588 hari
58 hari
52hari
39 hari
35 hari
34hari
33hari
64hari

__9~_i~

NO
JJ!l19[
147x1Q-s
6,9x1Q-2
6,91x1Q-2~~

3x1Q-3

2,25x10.1
1,O1x10-4
~
651x10.2-,- .,..-
957x10.1,
1,17x10.31~
242x10-1

-, .-,..-

1,57x10-1
6,9x10-4
829x10-2,
1 5x10.2.,:; 5,O3x1Q-1~

84x10-3,
6,91x10-2
2:33Xffi3

5 th (CiJ

M2X1Q-S

6,3x1~
[~
1,26x10-3l~
7,42x1 0-3
253x10-S-, ,-
42Ox10-4

,

4,13x10-3

11f

2.94x1Q-10
4.18x10-15

f. P9 untuk mengumpankan dari tangki 6
(5%Na2CO3) ke pencucian solven siklus 1,
mengalir secara' grafitasi ke tangki limbah T35

Pompa pemindah
a. PI0 memindahkan larutan umpan dari Tll ke

unit ektraktor siklus 1
b. PI I memindahkan 6% TBP dalam normal

dodekan dari ektraktor ke unit stripping pada
siklus 1

c. P12 memindahkan larutan 6% TBP dalam
normal dodekan dari unit stripping ke pencucian
solven siklus I.

d. PI6 memindahkan larutan produk dalam O,OIM
HNO3 dari unit stripping ke tangki 12.

e. P3 untuk pompa udara guna mengaduk uranium
di tangki 12.

f. PI3 memindahkan larutan umpan dari TI2 ke
unit ektraktor siklus 2

g. P14 memindahkan 6% TBP dalam normal
dodekan dari ektraktor ke unit stripping pada
siklus 2

h. PI5 memindahkan larutan 6% TBP dalam
normal dodekan dari unit stripping ke pencucian
solven siklus2.

i. P21 memindahkan larutan 6% TBP dalam
normal dodekan dari stage pengkondisian solven
ke unit ektraktor pad a siklus 2.

j, P27 memindahkan larutan 6% TBP dalam
normal dodekan dari TI3 ke TI4 siklus I.

k. P23 memindahkan larutan 6% TBP dalam
normal dodekan dari TI4 ke unit ektraktor siklus
1

--

4,OOx1Q-16

clan alir

Ta 

bcl 2. Reagen
diperlukan

kecepatan yang

~~

~I Pompa I Kecepatanalir~j Reaqen
11,1 ml/menit

Jf1!!-JePnDb_I-E§

1,65 ml/menit12

P.2
P=6'
P=5

5
2
0,44 ml menit

V2 625 ml/1x um an
V3 ~,_~ml/menit

---
001 M HNOJ
2.5% Na2COJ + NaOH
3M HNOJ
18.1M~Q3

TIO1MF~~H2)2-'16% TBP nOD -

13~~O~i:':J!,c';':"~---=
11 0O1M HNOJ
f2 5% NalCO3
133M HNO) -~

Tangki
a. TII = tangki umpan uranium
b. Tl2 = tangki umpan uranium siklus 2 atau

tangki produk uranium siklus I
c. TI3 dan TI4 = tangki 6% TBP dalam normal

dodekan siklus I
d. TI23 = tangki hasil belah dalam rasa air.
e. Tl20 = tangki limbah 3M HNO3.
f. TI21 = tangki limbah 2,5%Na2CO3 dan 2,5%

NaOH.
g. TI17 = tangki plutonium di rasa air.
h. Tl6 dan Tl9 = tangki 6% TBP dalam normal

dodekan siklus 2
i. Tl18 = tangki limbah 3M HNO3.
j. TI35 = tangki limbah 3M 5%Na2CO3.

Scmllnllya diopcra"ikall mclililli of'!criltioll komrm

board.

I 

P.20 I 1514 ml/menit
6.GD8-n~P-4

p.?
Pi

10

7,7 ml/menit

~ .
Hasil IIkhir dari proses pemumian uranium

Proses pengambil;an uranium dari limbah ini diumpankan kembali untuk persiapan produksi
produksi 99Mo ini diawali dengan proses 99Mo dengan dielektrolisakan kedalam tabung

pengendapan yaitu memisahkan uranium dari asam.-~ ..
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target. Akan tetapi proses ini tidak akan pemah
dilakukan sebab tidak ada izin melakukan daur
ulang uranium dari pemasok uranium (General

Atomic).
Unjuk kerja dekontaminasi hasil fisi dari

proses pemisahan dan pemumian uranium dapat
dikaji dengan mengukur faktor dekontaminasi 9SZr,
9sNb dan IOJRu. Unsur un sur ini memiliki potensial
untuk menjadi hasil hasil fisi yang paling mudah
diekstraksi karena menunjukkan unjuk kerja
dekontaminasi hasil fisi yang dapat dicapai. Faktor
dekontaminasi secara potensial dapat dicapai untuk
Zr,Nb dan Ru untuk siklus I dan siklus II.

Pemisahan 2 rasa yang sangat lambat pacta
proses stripping disebabkan kadar HNOJ yang
terlalu rendah yaitu 0,01 M. Pacta tahap pencucian
pelarut terbentuk sejumlah kecil kotoran antar muka
(uranium oksida terhidrat) Tahap pencucian pelarut
ini disarankan untuk dilakukan pencucian setelah
operasi selama 15-20 jam dengan HNOJ encer untuk
mencegah penimbunan kotoran yang mengakibatkan

penyumbatan pipa.

Pengamatan ferrosulfamat di
siklus II

setelah operasi yang lama, akan tampak suatu
penurunan konsentrasi pada pengambilan uranium
pada ekstraksi, kecuali bila kadar TBPnOO
disesuaikan kembali 6%.

Percobaan diagram alir telah dilaksanakan
dalam jangka waktu yang cukup untuk mengkaji
pengaruh perubahan kadar TBPnOO clan kualitas
pelarut. Oleh sebab itu jumlah pelarut yang
digunakan pada masing masing percobaan diagram
alir dibatasi 0,5 liter. Pelarut TBPnOOdicuci dan
dikondisikan kemudian diumpankan kembali untuk
proses ekstraksi seperti pada diagram alir pad a
gambar I clan 2.

Temuan dalam mengoperasikan perangkat
pengaduk clan pengenap ini adalah konsentrasi
uranium dalam rafmat mengalami peningkatan yang
sangat kecil, hal ini disebabkan karena penurunan
kadar TBp secara marginal. Meskipun demikian,
daur ulang uranium tetap sangat memenuhi

spesifikasi target.
Oari percobaan rasa air 3M HNOJ clan

TBPnOO mirip dengan percobaan umpan 120 g/l
dalam 3M HNOJ, walaupun ekstraksi ditambah
dengan uranium, hasilnya bahwa konsentrasi
uranium tidak terpengaruh dengan adanya aliran
scrubbing 3M HNO3.

Sedangkan uranium yang hilang
kemungkinan juga masuk kedalam limbah hampir
dikatakan tidak ada namun ada kemungkinan
tertingga.l di stage stage perangkat pengaduk dan
pengenap itu sendiri. Untuk percobaan ekstraksi dari
stage 1-7, uranium benar benar terekstrak oleh rasa
organik TBP nOD dan pada stage 8-10 lebih renda.l1
dari batas deteksi atau < 1,457 fig/I.

Konsentrasi uranium di rasa organik pada
10 tahap ekstraksi menunjukkan adanya penurunan
konsentrasi terns menerus. Laju dekontaminasi lebih
tinggi disebabkan oleh adanya pembentukkan
komplek UO2(NO3h(TBPh.x(HNOJ)x yang
menghasilkan pengaruh baik pada pelarut. Oiduga
kompleks ini terbentuk pada tingkat kejenuhan
pelarut yang sangat tinggi. Konsentrasi uranium di
rasa terlarut air menunjukkan bahwa sebagian besar
ekstraksi terjadi diantara tahap 1 sampai tahap 7 di
seksi ektraksi, clan sangat sedikit dekontaminasi
lebih lanjut terjadi pada tahap 8 sampai tahap 10 di
seksi ektraksi (gambar I). Pada percobaan tahap 11
di seksi ektraksi unit 2 (gambar 2), konsentrasi
uranium rasa terlarut air pad a tahap 7-10 lebih
rendah dari batas deteksi. Tingkat tersebut kurang
lebih hampir sarna dengan pada sampel rafinat
terlarut air. Perbedaan kecil diantara sampel adalah
wajar mengingat sejumlah pergerakan rasa masih
dapat terjadi setelah shutdown unit alat pengaduk
dan pengenap pada masing masing pengenap.
Konsentrasi uranium terl.arut air di seksi ektraksi
untuk percobaan unit 1 dan unit 2 menunjukkan

Pengamatan kemungkinan adanya
ferrosulfamat di seksi stripping dan scrubing di
siklus 2, akan lebih bennanfaat hila penambahan
ferrosulfamat melalui seksi scrubbing dan bukan
masuk ke umpan. Hasil pengamatan menunjukkan
bahwa konsentrasi ferrosulfamat dalam stripping
unit 2 tahap 2 lebih tinggi dari pacta dalam stripping
unit 2 tahap 11 yang menunjukkan bahwa
ferrosulfamat memasuki sistim dari suatu sumber
lain atau yang disebabkan oleh gesekan dengan unit
unit dialat pengaduk dan pengenap yang dibuat
dengan bahan dasar stainless stell.

Sampel sampel pelarut yang digunakan
dalam percobaan ini dianalisa kadamya TBP untuk
mengkaji potensi kehilangan TBP sebagai akibat
percampuran dengan rasa rasa larutan dalam air.
Pelarut disampel sebelum operasi dan setelah
operasi. Konsentrasi TBP diukur dengan
kromatografi gas. Konsentrasi TBP mengandung
6,1 % nonnal dodekan. Hasil analisa menunjukkan
bahwa ada pengurangan TBP setelah 15 jam

operasi.
Selama operasi, ada kemungkinan bahwa

zat zat organik yang terdapat dalam larutan umpan
seperti a. benzoim oxim akan terakumulasi dalam
salven TBP-nDD dan berpengaruh buruk terhadap
mutu pelarut. Perubahan mutu pelarut akan
mempengaruhi pemisahan rasa dan unjuk kerja
dekontaminasi basil fisi. Selain itu karena kelarutan
TBP terbatas didalam air, TBP-nDD akan menurun
konsentrasinya dalam operasi jangka panjang,
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dilakukan pengecekan kran clan hila perlu
mengganti pompa 3 atau 23. Dan apabila terjadi
kebocoran dari tangki 11 yang disebabkan pompa
10 rusak akibatnya umpan akan hilang dari sistem
maka tara mengatasinya dengan mengosongkan
tangki dengan mengatur kran 8 keposisi B, kran 71
keposisi A clan buka kran 7. Kemudian pompa
umpan ditutup untuk diperiksa penyebab kerusakan
clan pompa diganti yang sesuai. Dengan adanya
kasus seperti ini maka proses sering dihentikan,
sehingga konsentrasi uranium yang terambil lebih
rcndah dari yang diharapkan. Walaupun demikian
pada percobaan ini kondisi operasi peralatan yang
terbaik ditunjukkan pada tabel 2 dengan hasil kadar
uranium alam di rasa air 9,08 % dan kadar uranium
alam di rasa anorganik 90,92 % pada siklus I clan
kadar uranium alam total di rasa air siklus II adalah
94,18%.

bahwa dekontaminasi uranium rasa terlarut air yang
diperoleh dengan percobaan seksi ektraksi unit 1
adalah agak lebih rendah. Hal ini sesuai dengan
konsentrasi uranium yang agak lebih tinggi dalam
umpan terlarut air.

Konsentrasi uranium di rasa organik pad a
seksi stripping menunjukkan adanya penurunan
konsentrasi uranium yang dapat dipertanggung
jawabkan pada seluruh 12 tahap pada stripping.
Perbandingan konsentrasi uranium di rasa organik
seksi stripping mengindikasikan bahwa
dekontaminasi uranium rasa pclarut yang dipcrolch
pada rasa seksi stripping unit 1 adalah lebih besar.
Hal ini ditandai oleh suatu penurunan konsentrasi
uranium rasa organik secara drastis pada tahap 7 di
seksi stripping. Konsentrasi uranium yang diukur
pada hasil pelarut di seksi stripping cenderung

mendukung pengamatan.
Pada percobaan unjuk kerja alat pengaduk

clan pengenap ini bahwa perangkat ekstraksi,
scrubbing clan striping dioperasikan secara teratur.
Perangkat lengkap ekstraksi dioperasikan seperti
pad a diagram alir 1 dan 2 dengan asumsi siklus I
clan siklus 2 dioperasikan secara terpisah.

Dalam merancang proses ini larutan umpan
uranium untuk siklus 1 dan umpan uranium untuk
siklus II disiapkan dengan konsentrasi uranium dan
as am nitrat yang tepat. Percobaan menunjukkan
bahwa uranium yang hilang selama proses sangat
sedikit.

KESIMPULAN

a. Unjuk kerja pemumian uranium dengan alat
pengaduk clan pengenap ini menunjukkan tingkat
keberhasilan. Ditunjukkan dengan jumlah
uranium yang dimumikan pada siklus 1 diatas 90
%. Walaupun belum memenuhi spesifikasi 99%
disebabkan karena selama proses dilakukan
selalu ada kerusakan pompa seperti kebocoran
sehingga proses sering dihentikan, sehingga
konsentrasi uranium yang terambil lebih rendah
dari yang diharapkan.

b. Konsentrasi TBP nDD tidak mengalami
penurunan kadar yang teramati selama jangka
waktu operasi 15 jam.

c. Laju alir umpan pad a proses ekstraksi pelarut
dapat dikcndalikan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasil kerja dari ekstraksi pelarutan selama
12 jam pemisahan rasa sangat mcmuaskan dan
unjuk kerja pemumian dan dekontaminasi hasil fisi
sangat baik. Dengan demikian diagram alir
percobaan memberikan hasil yang baik dan unjuk
ket:ia perlakuan awal yang efektif dan kelayakan
duur UIU/lg pclurut alas jangka waktll yang rcalistis
selama 15 jam untuk siklus 1 setara dengan
pemrosesan 178 g U dan 12 jam untuk siklus 2
setara dengan 136 g U. Tanpa ada proses
penyesuaian kadar TBP dalam nOD, jangka waktu

operasi lebih panjang masih mendukung.
Konsentrasi uranium da!am rafinat lebih

rendah kandungannya dari batas deteksi < 0,0035

g/l. Jadi kehilangan uranium melalui rafinat tersebut
adalah < 0,0037 g/l. Konsentrasi uranium dalam

stripping lebih rendah dari 0,0015 g/l. Kehilangan
uranium melalui larutan pencucian pelarut adalah
0,085 %. Jadi daur ulang uranium dari siklus

lengkap seharusnya 99,91%.
Hasil yang diperoleh belum memenuhi

spesifikasi 99% disebabkan karena selama proses

dilakukan selalu ada kerusakan pompa seperti pada
pompa 3 rusak clan pompa 23 kran salah maka tidak
ada udara mengalir ke tangki II atau juga tangki 12
untuk pengadukan larutan umpan scbelum
diumpankan ke siklus 2. Dengan demikian
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TANYA JAWAB

bahan bakar bekas, namun dari limbah atau
uranium bekas dari produksi 99 Mo dengan
bahan bakar 23of U ang diperkaya sampai

dengan 98%.
-\>- Bahan yang dipakai untuk mencoba mixer

settler ini adalah uranium alam, jadi bukan
uranium diperkaya, sebab untuk olah ulang
uranium diperkaya harus ada izin dari
General Atomic (GA) sampai sural ini GA
belum mengizinkan.

-\>- Sudah, pada saat dilakukan proses
elektrolisa. kandungan 9ofZr. 9ofNb dan JO3Ru
sudah tidak terdeteksi.

A.N. Bintartie
)1- Apakah pemah alat pengaduk pengenap dalam

kondisi pompa tidak rusak ? dan apakah pemah
tercapai hasil 99% ?

)1- Jika pompa rusak apakah bisa cepat teratasi !
Bagaimana atau tindakan apa yang dilakukan
dalam menghadapi hal ini ? Karena disini hasil
yang disajikan adalah pad a kondisi pompa tidak
dalam kondisi baik ?

Trl Murni
-\>- Sudah pernah, pompa pemindah no. 13 yang

memindahkan uranium produk dari siklus 1
dan sebagai umpan pada siklus 11 unllik
masuk ke ekstraktor rusak, ~'ehingga proses
dihentikan untuk perbaikan.
Hasil uji alaI belum pernah tercapai 99%
karena ban yak kendala seperti pompa rusak,
banjir. Hanya bisa dicapai 90,92% kadar
uranium yang terambil pada siklus / dan
94,18% untuk siklus /1.

-\>- Bisa, langsung diganti dengan komponen
yang tersedia.

MV Purwani
);- Tujuan unjuk kerja alat disamping untuk

recovery basil, tentu performance alat itu sendiri.
Bagaimana dengan kondisi dan parameter proses
hubungannya dengan perilaku alat. Dalam
penyajian belum ditunjukkan pada kondisi apa
dan berapa alat itu bekerja ?

Tri Murni
..c.. Performance alaI ada pada label 2, dengan

masing-masing kecepatan alir tiap pompa
dan bahan kimiallarutan yang dialirkan
serta fungsinya. Selain itu kecepatan
pengadukan optimum alaI ekstraksi.
.I'crubbing dan stripping 2400 rpm dan untuk
pencucian solven dan pengkondisian solyen
kembali kecepatan pengadukannya 400 rpm.

Murdanl S.
);- Pada recovery uranium (ekstraksi scrubbing)

basil BB bekas reaktor yang berhasil dipisahkan
apa saja ?

» Umpan yang dipakai itu simulasi atau BB Bekas
?

);- Pada hasil 90% apakah Nb, Zr, dan Ru sudah
terpisah daTi uranium bahan bekas reaktor ?

Tri Murni
..c.. Alat mixer settler yang ada di P2RR tidak

untuk mengolah (memisahkan) uranium dari
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