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ABSTRAK
PENGARUH PENGGARAM, ION POSFAT DAN FERROSULFAMAT PADA EKSTRAKSI TORIUM DAN
URANIUM. Telah dilakukan ekstraksi torium-uranium menggunakan pesawat pengaduk pengenap satu
stage, untuk /llempelajari pengaruh bahan penggaram asam nitrat dan aluminium nitrat. Hasil yang
diperoleh dari eksperimen ekstraksi tersebut, untuk bahan penggaram aluminium nitrat pada konsentrasi 0,5
M, koefisien distribusi uranium naik sangat bermakna, tetapi kaefisien distribltSi torium relatif sarna.
Koefisien distribusi torium naik bermakna setelah penambahan aluminium nitrat ,:;>/,0 M. Volum limbah
(fase air) pada pe/llanfaatan bahan penggaram asam nitrat maupun alulninium nitrat tidak adaperbedaan
yang berarti. Ion Fe2+ sebagai bahan reduktor khromi dan ion PO4-3 sebagai bahan dekontaminasi
protaktutium yang ada di dalam umpan ekstraksi, tidak mempengaruhi koefisien distribusi torium maupun
uranium

ABSTRACT
THE INFLUENCED OF SALTING OUT AGENT OF PHOSPHAT ION AND FERROSULFAMIC IN

EXTRACTION OF THORIUM AND URANIUM. It was carried out tonum-uranium extraction using one

stage mixer settler to investigate the influenced of salting out agent of nitric acid and nitric alluminium. The

result of this experiment showed the salting out of agent for nitric alluminium of 0,5 M much more

signifcantly increase the distribution coefficien of uranium, but not for the torium. The distribution coefficien

of thorium much more significantly increased after nitric alluminium addition ,2/,0 M. There was not any

meaningly differences the waste volume between nitric acid and nitric alluminium in its utilization. Reductor

agent of ion Fe2+ for chromi and decontaminate agent for protactinium in feed extraction. did not any

influences of thoriuln and uranium distribution coefficient

Proses olah-ulang dengan bahan bakar basis
uranium dilakukan dengan proses Purex, sedang
yang menggunakan bahan bakar campuran U-Th
digunakan proses Torex(3.4). Torex adalah thorium
recovery extraction. yakni pengambilan torium
dengan cara memisahkan torium dan uranium (ko-
ekstraksi) dari produk fisi, sedang pengotor atau
entrainment yang masuk ke rase organik di- skrab
dengan asam nitrat encer, dan dilakukan juga strip
untuk partisi torium dengan uranium dengan asam
nitrat encer. Kemudian setelah memisahkan torium
dengan uranium dan memurnikan masing-masing
logam berat terse but, sehingga kedua bahan fisil
tersebut dapat dilakukan refabrikasi, lalu
dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar (5) .

Proses ekstraksi menggunakan ekstraktan
tributil posfat yang diencerkan oleh pengencer n-
dodekan. Koefisien distribusi (KD) torium kecil dan
untuk meningkatkan KD torium digunakan bahan
penggaram AI(NO3)O3 atau asam nitrat. Selain
sebagai bahan penggaram AI(NO3)O3 juga dapat
untuk mengurangi konsentrasi fluorida bebas
dengan membentuk senyawa kompleks sangat
stabil [AIF6]3-(6). Ion fluorida yang ada dalam
larutan umpan karena pemanfaatannya dalam
melarutkan torium (prosedur pelarutan torium

PENDAHULUAN

R eaktor Suhu Tinggi dapat menggunakan

bahan bakar UO2 atau bahan bakar campuran

(U.Th)O2. Penggunaan torium dalam bahan bakar
campuran karena U-233 mempunyai nilai daerah
energi panas (thermal energy region) lebih tinggi
dibandingkan U-235 dan Pu-239. sebagai akibat
berikutnya akan menghasilkan nisbah konversi dan
burn-up bahan bakar lebih tinggi. inventori bahan
fisil daD keperluan loading bahan bakar yang lebih
rendah. Dengan menggunakan U-233 yang reaktif.
maka ukuran bahan bakar menjadi lebih kecil.
dimensi teras reaktor kecil. penggunaan torium
akan menaikkan densitas daya dan suhu bahan
bakar yang lebih tinggi(I). Abundasi torium hampir
duakali lipat uranium, Indonesia termasuk salah
satu lima negara yang kaya deposit monasir2),
wajar kalau Indonesia berminat menggunakan
torium dalam bahan bakar reaktor.

Penelitian pembuatan bahan bakar campuran
(U.Th)O2 tidak dapat dilepaskan dari penelitian
olah-ulang bahan bakar bekasnya yakni pemisahan
torium. uranium dari produk fisi, sehingga
diperoleh optimasi dari sisi olah-ulang maupun
teknologi pembuatan bahan bakarnya.
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uranium. Meskipun demikian perlu ditelaah lebih
lanjut kemungkinan karakter keempat bahan
tersebut (ion posfat, asam nitrat, aluminium nitrat,
ferrosulfamat) baik secara individual maupun
bersama-sama terhadap koefisien distribusi torium
dan uranium. Pertama perlu diteliti manakah yang
lebih dominan bahan penggaram asam nitrat atau
aluminium nitrat. Kemudian apabila diketahui
bahan penggaram yang terbaik, bagaimanakah
pengaruh ion ion posfat dan ferrosulfamat terhadap
koefisien distribusi uranium dan torium. Untuk

menjawab berbagai permasalahan tersebut
dilakukan eksperimen proses ekstraksi torium-
uranium dan pengaruh ketiga bahan tersebut dalam
pesawat pengaduk pengenap satu stage.

dengan asam nitrat-fluorida). Adanya fluorida
dalam larutan dapat menghambat ekstraksi torium
karena mcmbentuk senyawa ThF4 yang stabir7).

Selama ekstraksi terjadi pembentukan krad.
Krad adalah fase ketiga yang terbentuk karena
adanya senyawa Th(DBP)2 dan atau ZrO(DBP)2
serta serbuk halus lainnya. Terbentukn~a krad
dapat diatasi dengan manipulasi asam(). Pacta
pelarutan bahan bakar bekas, tangki pelarut akan
mengalami korosi sehingga sebagian khromi
terlarut. Ion khromi tersebut mudah terekstraksi ke
fase organik dan menurunkan faktor
dekontaminasi. Agar ion khromi tidak ikut
terekstrasi dan menurunkan faktor dekontaminasi
produk, maka pacta larutan umpan ditambahkan
senyawa ferrosulfamat untuk mereduksi ion khromi
menjadi ion khromo sehingga ion khrom akan tetap
berada di fase air, dengan reaksi redoks sbb.(9) : TATA KERJA

C 3+ F 2+ C 2+ F 3.. r + e > r + e

Protaktinium selalu ada dalam larutan
umpan karena tidak semua protaktinium sempat
meluruh menjadi U-233.

Hal ini dapat dicermati dari reaksi inti
dibawah(IO) :

1. Bahan proses:

a. Toriumnitrat
b. Uranium nitrat, hasil pelarutan U3Os ex Perancis
e. Normal dodekan, Merck
c. Asam nitrat
d. Tributil posfat (TBP), Merck

Th232 + 01--+ Th233 --+ Pa233 + e" 1)

J-

U233 + e"

U235 + nJ ~ PF + Panas + (2-3) nl (2)

0238 I Th239 N 239 -+ n ---+ ---+ p + e (3)

J,

PU!39 + e"

Reaksi (1) menunjukkan bahwa peluruhan Pa233
menjadi 0233 akan menyisakan radioaktif pemancar
gross beta-gamma. Total radioaktivitasnya didalam
sistem dapat berperan dalam merusak pelarut clan
penukar ion. Ion posfat dalam larutan skrab
dipromosikan untuk dekontaminasi protaktinium
dengan membentuk kom~leks protaktinium yang
lebih suI it terekstrasi ( 11,12 .Tetapi penambahan ion

posfat dapat mempengaruhi koefisien distribusi
uranium maupun torium, karena ion posfat dapat
membentuk senyawa uranium posfat yang sulit
terekstraksi sehingga akan menurunkan koefisien
distribusinya (13). Demikian juga pada torium,
adanya ion posfat akan membentuk endapan
gelatinous (14).

Bahan analisis ..

a. Asam Posfat
b. Asam Amidosulfanat
c. Asam sui fat
d. Difenilamin
e. Kalium dikhromat
f. ABM (air bebas mineral)

Alat

a. Pesawat pengaduk pengenap satu stage

Keterangan gambar

I.Ruang pencampur
I.Pengaduk

2. Aliran umpan
3. Aliran luapan
4. Kran keluaran

II.Ruang pengenap

1*

4 f

Dengan demikian penambahan bahan
penggaram asam nitrat dan atau aluminium nitrat
serta ion posfat. ferrosulfamat diharapkan dapat
meningkatkan unjuk kerja proses ekstraksi torium-

Gambar 1. Pesawat Pengaduk Pengenap Satu Stage

Prosldlng Pertemuan dan Presentasilimiah Penelltlan Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologl Nukllr
P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Junl 2002



ISSN 0216 -863128 Busron Masduki, dkk86

b. Regulator
c. Buret
d. Pengaduk magnit
e. Alat-alat gelas untuk analisis

Dilakukan ekstraksi torium-uranium sesuai
kondisi yang disiapkan (3a). Ditambahklln
bahan penggaram yang terbaik, pada kondisi
optimum. Ditambahkan kadar ion posfat pada
konsentrasi 0,0009 M, 0,005 M, 0,009 M.
Dianalisis kadar torium daD uranium pada rase
organik daD air, ditentukan Ko masing-masing.

d. Proses ekstraksi torium-uranium dicemari
ferosulfamat (meneliti pengaruh
ferosulfamat)

Dilakukan ekstraksi torium-uranium sesuai
kondisi yang disiapkan (3a). Ditambahkan
bahan penggaram yang terbaik pada kondisi
optimum. Ditambahkan kadar ion fero pada
konsentrasi 0,01 M, 0,02 M dan 0,03 M.
Dianalisis kadar torium dan uranium pada rase
organik daD air, ditentukan Ko masing-masing.
Diagram metodologi penelitian seperti tampak
dalam Gambar 2,

3. Kondisi kimia penelitian proses lorex

a) Kondisi awal proses ekstraksi diambil
mendekati larutan bahan bakar bekas sebagai
rase air, larutan simulasi dengan Uffh = 1/9,
diambil Th = 220,321g/l dan U = 23,502 g/l.
Keasaman 3N. Ekstraktan TBP-dodekan 30%,
rpm 1800, Fa/Fo 145/145 (ml).

b) Konsentrasi bahan penggaram asam nitrat yang
ditambahkan ke umpan ekstraksi di variasi dari
0,00 0,100,30 hingga 0,50 M, sedang untuk
bahan penggaram aluminium nitrat di variasi
dari 0,50 1,00 1,50 hingga 2,00 M. Reduktor
ferosulfamat divariasi dari 0,0009, 0,0050 dan
0,0090 M, sedang dekontaminan ion posfat
divariasi dari 0,01 0,02 hingga 0,03 M. Dicoba
juga diteliti pengaruh campuran ion ferro dan

posfat.

4. Cara kerja
"""'" '"

/

'"~

"7
¥

Analisis Koefisien
Distribusi Torium-Uranium

Kesimpulan/Reko
mendasi Proses

Torex

Gambar 2 Diagram metodologi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Experimen sesuai dengan prosedur kerja 4a,

4b memberikan hasil koefisien distribusi torium
dan uranium yang paling optimum. Hasil tersebut
disusun dalam Tabel 1,

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa
kenaikan asam nitrat (sebagai bahan penggaram)

tidak terlalu membantu untuk menaikkan koefl!'ien
distribusi torium maupun uranium. Secara teoritis
dikatakan keasaman yang makin tinggi cenderung

a. Proses ekstraksi torium-uranium

Larutan torium nitrat dan uranium nitrat dengan
nisbah UfTh = 220,321/23,502 (gram/liter).
Keasaman larutan umpan 3N. Eksraktan TBP-
dodekan 30%, Fa/Fo 145/145 (ml) dimasukkan
dalam ruang pengaduk, kemudian pengaduk
diputar hingga tercapai waktu kesetimbangan.
Harga rpm yang optimum diperoleh dengan
menaikkan rpm hingga tercapai flooding. Rpm
optimum = 80% dari rpm flooding = 80% x
2020 rpm = 1800 rpm. Dianalisis kadar torium
dan uranium pada rase organik dan air,
kemudian ditentukan Ko masing-masing.

b. Pemilihan bahan penggaram aluminium
nitrat daD asam nitrat pada proses ekstraksi

torium-uranium

Dilakukan ekstraksi torium-uranium sesuai
kondisi yang disiapkan (3a), dengan ditam-
bahkan asam nitrat 0,00 0,10 0,30 dan 0,50 M.
Dianalisis kadar torium dan uranium pada rase

organik dan air, ditentukan Ko masing-masing.
Kemudian disiapkan larutan seperti (3a),
ditambahkan aluminium nitrat 0,50 1,00 1,50
dan 2,00 M. Dianalisis kadar torium dan
uranium pada rase organik dan air, ditentukan

Ko masing-masing.

c. Proses ekstraksi torium-uranium dicemari
posfat (meneliti pengaruh ion posfat)



meningkatkan reaksi pembentukan kompleks
TBP.HNO3, sehingga kompleks torium dan
uranium dengan TBP tidak bertambah bansrak.
Hasil ini dapat dicermati dari reaksi ekstraksi (1 ) ,

Tabel Data experimen ekstraksi campuran
U -Th dengan TBP -dadekan 30%.
Kadar ThlU = 220,321/23.502 (gram!
liter). Keasaman 3N. TBP-
dadekan30%, rpm 1800, Fa/Fa
145/145 (ml), ditambahkan bahan
penggaram NO]. Al{NO])]

Pacta penambahan aluminium nitrat 0,5 M,
koefisien distribusi uranium naik sangat bermakna,
tetapi koefisien distribusi laTium relatif sarna.
Koefisien distribusi torium naik bermakna setelah
penambahan aluminium nitrat 1,0 M. Hal ini dapat
dicermati daTi persamaan (5) dan (7). ~ torium
dipengaruhi harga [(NO3)14 sedang uranium
dipengaruh harga [(NO3)-f .Pacta penambahan
[(NO3)12 daTi 0,5M -2,OM Al(NO3)3, karena
pengaruh faktor pangkat 4 ~ tori urn naik 200%,
sedang ~ uranium relatif tetap.

Dengan waktu kesetimbangan 60 menit dan
molaritas 2,OM Al(NO3)3, kenaikan koefisien
distribusi torium maupun uranium cukup tinggi
terutama hila dibandingkan dengan ekstraksi tanpa
penambahan bahan penggaram. Volum limbah
(fase air) pacta pemanfaatan bahan penggaram asam
nitrat maupun aluminium nitrat tidak acta perbedaan
yang berarti.

Waktu
Kese-

timbangan
(menit)

KD- Th

optimum
KD-U

optimum
No

1. 75

30

15

15

90

Kadar bahan
penggaram ,

yang
ditambahkan :

i OM HNO3

O,IM HNO3

O,3M HNO3

O,SM HNO3

O,SM
AI(NO3h

I,OM
AI(NOV3

I,SM
AI(NO3h

2,OM
AI(NO3h

0,827

0,827

0,827

0,827

0,891

8,449

8,449

8,449

8,449

25.347

Tabel 2 Data experimen ekstraksi campuran UTh
dengan TBP -dodekan. Kadar ThlU =
220,321/23,502 (gram/liter). Kea-saman
3N. TBP -dodekan 30%, rpm 1800,
Fa/Fo 145/145 (ml), bahan penggaram
Al(NO3)3 2M dan variasi Fe2+ dan PO4-3

75

6 1,160 25,347

7 60 1.376 25,347

8. 60 1,699 25,347 Waklu
Kesetim-
bangan

~~nit)

Kd-Th
opti-
mum

Kd-U

opti-
mum

No Konsentrasi
Fe+2/PO4.3 yang
ditambahkan di

umpan
0,01 M Fe+2

0,02 M Fe+2

0,03 M Fe+2

0,0009 M PO4.)

0,005 M PO4.3

0,009 M PO4.3

0,02 M Fe+2

0,005 M P04.)

60

60

60

1,693

1,678

1,584

1.759

1.680

1,533

1,626

26,016

26,015

26,014

26,015

26,015

26,014

26,015

Th (NO3)4 fa + 2 TBP --')Th(NO3)4.2TBP fo (1)
2.

3002(N03)2 fa + 2TBP --+002 (N03)2 .2TBPfo (2)

4 45
TBP + HNO3pekat --+ TBP.HNO3 .(3) 45

45

30

6.

7.
hila konstanta kesetimbangan adalah K, maka

Th(NO3)4.2TBP foJ

Th4+"] [NO32-]4 [TBP]4
KTh (4)

Dari Tabel 2 tampak besar koefisien
distribusi torium maupun. uranium hampir tidak
mengalami perubahan baik pada penambahan ion
ferro maupun posfat. Terjadi hal yang sarna pada
campuran 0,02 M Fe2+ dengan 0,005 M PO4-3.
Penambahan ion ferro berfungsi untuk mereduksi
ion kbromi menjadi ion khromo sehingga ion
khrom tetap tinggal di Case air tidak ikut
terekstraksi. Sedangkan posfat berperanan untuk
dekontaminasi protaktinium yang merupakan
senyawa kompleks yang sulit terekstraksi. Dengan
demikian tidak terbentuk endapan uranium postal
maupun tori urn postal. Kalau dilihat dari potensial
redoks (16) :

KD Th = KTh [NO3214 [TBP]4 (5)

.(6)

[U02 (N03h ro.2TBP]
Ku = [U02r+ [(N03Jr r. + [TBP]2

2= Ku [(NO3)"]KoU

:TBPr

.(7)
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Fe+2 + e- Ero = -0,771 volt

Potensial redoks untuk uranium
if+ + 2H2O ~ UO2 +2 +

4W + 2e ElM> = -0,334 volt

Besar Kpp = e 38,93 (Efo -ElM> )

~Fe+3 DAFTARPUSTAKA

2.38.93 [(-0.771 -(-0.331»)= e

-17,1292= e

3,= -0,0000000363

Harga KFP yang sangat kecil tersebut menunjukkan
reduksi uranium dari hexavalent ke tetravalent
tidak dapat berlangsung, atau dengan kata lain ion
ferro tidak berpengaruh terhadap perubahan valensi
uranium, sedang valensi torium stabil pada
tetravalent. Sifat khusus ini digunakan dalam
partisi proses purex untuk memisahkan uranium
dengan plutonium. Dengan demikian Fe2+ dan PO4.
3 tidak mempengaruhi koefisien distribusi torium

maupun uranium baik secara individual maupun
bersama.
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I. Kenaikan konsentrasi asam nitrat sebagai bahan
penggaram tidak terlalu membantu untuk
menaikkan koefisien distribusi torium maupun
uranium. Konsentrasi aluminium nitrat 0,5 M,
menaikkan koefisien distribusi uranium sangat
bermakna, tetapi pada kondisi tersebut koefisien
distribusi tori urn relatif sarna. Koefisien
distribusi torium naik bermakna setelah
penambahan aluminium nitrat :2) ,0 M.

2. Volum limbah (fase air) pada pemanfaatan
bahan penggaram asam nitrat maupun
aluminium nitrat tidak ada perbedaan yang
berarti.

3. Ion Fe2+ sebagai bahan reduktor khromi dan ion
PO4-3 sebagai bahan dekontaminasi
protaktinium yang ada di dalam umpan
ekstraksi tidak mempengaruhi koefisien
distribusi torium maupun uranium, baik
individual maupun bersama.
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