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PENGARUH VOLUME, SUHU DAN KECEP A T AN ALIR .~
TERHADAP ELUSI PEMISAHAN Ru DARI RESIN
AMBERLITE IRC -SO

Murdani SumarsoDo daD Djoko Widodo
Puslitbang Teknologi Maju BATAN, Yogyakarta

ABSTRAK
PENGARUH VOLUME, SUHU DAN KECEPATAN ALIR TERHADAP ELUSI PEMISAHAN Ru
DARI RESIN AMBERUTE IRC -50 , Dipelajari elusi Ru dari resin amberlite IRC -50 untuk
memisahkan Ru dari ikatan resin (hasil pertukaran Ion bahan bakar bekas uranil nitrat) dengan
menggunakan larutan eluent 6N HNOj .lumlah Ru yang terse rap pada resin sebesar 29 ppm lalu dielusi
dengan larutan eluent 6N HNOj .Supaya proses pelepasan ion yang terikat pada resin (elusi) dapat
berjalan dengan baik perlu diteliti kondisi operasi .Dari hasil penelitian maka didapat kondisi operasi
Elusi .,'ang relatif baik adalah pada Volume resin = 205ml .Suhu elusi = 85 0 C dan Kecepatan Alir

(eluent) 6 N HNOj = 2 mllmenit dan kondisi operasi berpengaruh terhadap hasil elusi. sehingga hasil elusi
Ru dapat mencapai sebesar 93 %,

ABSTRACT
THE INFLUENCE OF VOLUME. TEMPERATURE AND FLOW RATE ON THE OF SEPARATION
Ru FROM IRC- 50 AMBERLITE RESIN. It was studied Ru elution of IRC-50 amberlite resin for
separating, Ru of resin bonding. The resin bonding was ion exchange result of spent fuel uranyl nitrate .In
this experiment ,the eluent was used 6 N HNOj solution the adsorbtion of Ru was 20 ppm and then it was
eluted I~.ith 6 N HNO j eluent. The obJective of this exsperiment was to determine the operation condition of
elution proses that was based on the value of Ru release from its bonding as much as posible. Based on the
exsperiment, the relative good condition were resin volume = 205 ml, elution temperature = 85" C and the

flow rate of eluent = 2 ml 6 N HNOj I minute and Ru as result was 93 %.

diupayakan resin yang dipakai dalam pertukaran
ion untuk pemisahan U dan Ru dapat didaur ulang
dengan menggunakan 6 N HNO3 perlu diteliti
beberapa parameter yang mempengaruhi elusi
agar resin secara tehnis relatip bebas dari Ru.
sehingga dari hasil penelitian ini resin dapat
digunakan kembali proses pertukaran ion dan nilai
ekonomis yang diharapkan dapat lercapai.

Pemilihan resin Amberllile IRC-50 karena
pertukaran ion dapal terjadi apabila umpan
berupa Ru komplek dimana spesial pengomplek
yang digunakan adalah thio urea dan eluen yang
digunakan pada elusi adalah 6 N HNO3

Ru dapat diserap oleh resin Amberlite IRC-
50 dalam bentuk komplek (2). umpan Ru nitrat
masuk dalam kolom penukar ion harus dalam
bentuk komplek ,'2) (umpan ditambah dengan thio
urea spesial pengomplek Ru) setelah umpan
menjadi senyawa komplck kemudian umpan
dilewatkan kolom penukar ion yang berisi resin (3)

Amberlitc IRC-50 .Dan Reaksi pcrtukaran ion
yang tejadi adalah sebagai berikut :

Ru O2 (N03)2 + CS(NH2)2 --.Ru O2 (NH2)2 +

CS (N03)2 ( I )

PENDAHULUAN
K andungan uranium dalam bahan bakar bekas

(uranium teriradiasi) jumlahnya relatif masih

besar maka uranium perlu dipungut kembali (di
daur ulang). Uranium hasil pemungutan tersebut
(pengambilan I pemurnian dari bahan bakar bckas )
dapat dimanfaatkan kcmbali sebagai bahan bakar
reaktor Nuklir (\). Pemurnian uranium tcriradiasi
dilakukan secara bertahap yaitu melalui proses
ekstraksi, partisi, reektraksi dan pertukaran ion.

Uranium teriradiasi masih mcngandung Ru
yang jumlahnya masih relatif besar, Ru seba gai
kontaminan harus dipisahkan dari uranium dan
proses yang digunakan adalah proses pertukaran
Ion(\). Uranium di recovery I didaur ulang
mengingat manfaatnya sebagai bahan bakar nuklir
,uranium dapat digunakan kembali relatip harus
bebas dari Nb, Zr, Ru tcntunya masih dalam
ambang batas yang diijinkan dan ini telah
dilakukan penelitian dan memberikan hasil yang
relatip baik .Upaya terakhir adalah pemisahan U
dari Ru telah dilakukan tahun 1997 -1998 dengan
hasil relatip cukup baik dengan U terpisahkan
mencapai 93,45 %.

Mengingat harga resin yang digunakan
harganya relatip cukup mahal maka perlu
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IRC-50 dapat digunakan kembali untuk proses
pertukaran ion lanjutan.

TATA KERJA

Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah : Resin amberlite IRC- 50, larutan umpan
Ru nitrat, Air suling, HNO3 (65%) sebagai eluen

dan Thio Urea ( pa ) sebagai pengomplek.

Ala!

Kolom penukar ion, pemanas air (Water

batch), pompa air pendingin, pompa air

pemanas, thermometer, pH meter, perangkat

analisis Atomic Absorbtion Spectropothometer,

perangkat analisis Potentiometer, alat alat gelas.

Ru O2 (NH2 n + R-H+ RRu02(NH2)

+ NH3 ( 2 )

Hasil penyerapan Ru relatif baik pacta
suhu resin 850 C, pH=2, kecepatan alir 4,6
ml/menit, konsentrasi thio Urea 2 gram I liter dan
kapasitas resin (Amberlite IRC -50) 150 gram.

Agar resin Amberlite IRC-50 dapat
digunakan kembali secara kontinyu maka resin
hams dielusi untuk melepaskan Ru dari resin
dengan menggunakan larutan eluen 6 N HN03,
Pacta proses pengaliran eluen dengan suhu yang
tepat maka proses pelepasan Ion Ru dari resin
akan membentuk senyawa komplek dengan eluen
6N HN03 adapun reaksi nya sebagai berikut :

R Ru O2 (NH2) + HN03 ---+ RH +

Ru O2 (N03)2 + NH3 (3)

dengan cara seperti saat pembebasan/
pengumpananl pengaliran maka untuk mendapat
kan basil elusi yang baik. Dalam elusi acta bebe-

rapa dasar yang diperhatikan I diperhitungkan
yaitu resolusi, koeffisien distribusi dan konstante

kesetimbangan ( komplek) dan dalam penelitian

ini perlu diteliti beberapa parameter yang
berpengaruh terhadap elusi yaitu volume resin
Amberlite IRC -50, suhu resin dalam kolom
pertukaran ion dan kecepatan alir .setelah
kecepatan alir ( debit = Q ) diketahui maka waktu
kontak ( waktu tinggal ) dapat dihitung setelah
diameter kolom ,tinggi kolom bahan isian ( resin ),
vole me resin dapat dihitung kemudian ditentukan

porositas rungga resin ~ ( epsilon) dengan
pen gal iran eluen melalui mikro buret menuju ke
resin dalam kolom pertukaran ion (aliran dari

bawah sampai ketinggian resin maka porositas
resin dapat diketahui), adapun rumus waktu kontak

sebagai berikut :

Cara Kerja

1. Umpan Ru nitrat yang telah dicampur dengan
thio urea yaitu 2 gram perl iter untuk membentuk
senyawa komplek kemudian dimasukan
kedalam kolom penukar ion yang berisi resin
amberlite IRC-50. dengan berat tertentu

mempunyai volume tertentu (sebagai parameter)
misalnya 75 gram resin mempunyai volume

100 ml dalam kolom pertukaran ion.

2. Kolom resin dipanaskan dengan jaket pemanas
pada kisaran 70 0 C sampai dengan 90 0 C dan

pendingin mulai dioperasikan.

3. Keluaran dari kolom penukar ion ditampung

kemudian dianalisis untuk mengetahui berapa
prosen Ru yang tidak terserap oleh resin

penukarion.~
0 4. Resin yang lelah digunakan kemudian dielusi

larulan 6N HNO) (Regenerasi Resin ), eluen
dialirkan terus kedalam kolom pertukaran ion

sampai kandungan Ru dalam bottom eluen
sarna dengan nol, kemudian aliran eluen
dihentikan , maka volume eluen yang dialirkan
kedalam kolom dapat diketahui sebesar 200 ml

dan kecepatan alirnya divariasi.

Apabila beberapa parameter pada kolom pertukaran
ion tercapai dengan baik I optimum maka Ru yang
terelusi diharapkan persentase relatif tinggi .

Tujuan penelitian ini adalah untuk
pemisahan Ru dari resin Amberlite IRC-50 dan

menentukan besarnya volume resin dan kondisi
operasi proses elusi yaitu suhu resin dan

kecepatan alir eluen yang relatif baik. Indikator

keberhasilan penelilian ini adalah besarnya
persenlase I banyaknya ion Ru yang terlepas dari
ikatan resin Amberlite IRC-50, dan setelah
mcngalami proses elusi maka Resin Ambcrlitr:

5. Eluen kemudian dianalisis dengan AAS unluk
mengelahui berapa prosen Ru yang berhasil di
elusi dan berapa prosen Ru yang masih lerikat

oleh resin.
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Rangkaian skematis daTi proses elusi yang dipakai
dalam percobaan dapat dilihat pada Gambar I :

bahwa volume resin Amberlite IRC -50 sangat

berpengaruh terhadap besarnya persentase basil
elusi. Dari basil pengamatan didapatkan bahwa
volume resin amberlite IRC -50 yang relatif baik
untuk proses elusi Ru adalah 205 mI.

Tabell. Pengaruh volume resin terhadap hasil
U yang terelusi

Eluent
Resin
Suhu
Kec. Alir

6 N HNO3
Amberlite IRC -50
850 C
2 mIl menit

Berat
resin

(gram)

Volume
resin
(ml)

Ru
terelusi

ppm

% Ru
terelusiNo

75 100

Ru

terserap
Resin

-JE£!!1.L

26,21 18,37 72,90

2 100 135 26,50 20,67 78

3 125 170 27,26 24,63 90,32

4 150 205 28,39 26,40 93

5 175 240 29 26,97 93Gambar 1. Perangkat pertukaran Ion

95 I

keterangan gambar :

1. Umpan Eluen

2. Air pemanas

3. Resin Amberlite IRC -50

4. Penampung eluent

5. Pendingin
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Dari hasil percobaan dengan kisaran
volume resin amberlite IRC-50 ( 100, 135, 170,
205. 240 ml) maka didapat volume resin yang
relatif baik untuk proses elusi yang disajikan
pada Tabel I daD Gambar 2.

Dari Tabel I apabila digambar terlihat
dengan jelas bahwa semakin besar volume resin
maka prosentase Ru yang terelusi oleh eluent
semakin besar dari volume 100 ml sampai
dengan volume 205 ml maka Ru terelusi (72,9
% sampai dengan 93 % ) daD mulai volume 205
ml sampai dengan volume 240 ml maka Ru yang
terelusi rclatif tctap. Jadi disini terlihat jelas

70

100 135 170 205

Volume resin (ml)

240

Gambar 2. Hubungan Volume resin dengan %
Ru tere/usi
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Dari data Tabel 3 dan pada Gambar 4 detunjukan
bahwa pada kecepatan alir 2 ml I menit sampai
dengan kecepatan alir 10 ml I menit, Ru terelusi
relatif menurun (93% menurun sampai 55 % ).
Dari hasil percobaan tersebut didapat data bahwa
kecepatan alir yang relatif baik untuk proses elusi
Ru adalah 2 ml/menit.

Kursus Analis Kimia Chromatografi,
Pusat Reaktor Atom Bandung Februari
(1980).

TANYAjAWAB

Pristi Hartati
~ Apa fungsi thio urea dalam proses pertukaran

ion dan berapa berat optimum yang
ditambahkan agar terjadi komplek yang baik ? .

KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka
dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Resin Amberlite IRC-50 dapat berfungsi
sebagai penyerap Ru, sekaligus pelepasan Ru
( elusi ) dengan eluen 6N HNO relatif baik
daD dari hasil elusi resin berhasil diregenerasi
sehingga resin dapat digunakan pertukaran ion
secara kontinyu.

2. Dari hasil pengamatan maka proses elusi dapat
berlangsung dengan relatip baik pacta volume
resin Amberlite IRC-50 = 205 ml daD kondisi
operasi proses elusi yang relatif baik adalah
pacta suhu 85 DC daD kecepatan alir eluen =
2 ml/menit, adapun hasil elusi Ru
persentasenya relatif cukup baik karena dapat
mencapai 93 %.

Murdani
.Fungsi thio urea adalah sebagi spesial

pengomplek untuk uranil nitrat don
pertukarannya terjadi ion apabila umpan
dalam kondisi komplek.

.Thio urea yang relatif baik dimasukkan
umpan = 2 gram/liter.

Muzakky
..Mengapa elusi perlu dilakukan

..Keberhasilan and a dilihat dari mana

U CAP AN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dalam
menyelesaikan tugas penelitian ini terutama
kepada Bapak Mudjiman, Ibu Sri Suhartati, Bapak
Sukiman, Bapak J. Wasito dan lain lain.

Murdani
.Karena resin harganya mahal atau relatif

mahal maka elusi perlu dilakukan agar resin

dapat dipergunakan berulang-ulang
(recovery).

.Elusi dapat dikatakan berhasil apabila
kandungan Ru yang keluar dari kolom
penukar ion = O.

lndra Suryawan
..Bagaimana mencnlukan waktu konlak clan

bagaimana cara mcnenlukan (E) ?

Murdani
.Cara menentukan

e = waktu kontak = E V,...i I Q debit
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Kecepatan alir = 2 ml/menit = Q
Volume resin = 205 ml
£ = porositas rdngga dilakukan dengan
selisih volume pada mikro buret

£ = YZ..::::..Y.l

VR

= porositas rongga
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