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ABSTRAK

PENINGKATAN SIFAT MAMPU ALIR URANIUM DIOKSIDA SECARA PROSES SOL-
GEL. Telah dilakukan perbaikan sifat mampu alir serbuk uranium dioksida secara proses sol-gel.
Dalam mengantisipasi produksi pelet uranium secara masai (skala produksi), dengan dimensi
pelet yang seragam, maka partikel uranium dioksida sebagai bahan baku harus dibentuk bulat.
Sejumlah serbuk uranium dioksida dilarutkan dalam asam, kemudian dibentuk koloid sol. Untuk
mendapatkan partikel bulat uranium dioksida dilakukan dengan cara penetesan koloid sol
uranium kedalam parafin panas (suhu 90 °C) sehingga membentuk koloid gel. Gel yang
diperoleh kemudian dikeringkan pada suhu 800 °C, dan disinter pada suhu 1700 °C. Partikel
uranium dioksida yang diperoleh diuji sifat mampu alirnya dengan menggunakan peralatan
Flowmeter Hall (ASTM. B. 213-46T). Hasil pengukuran menunjukkan serbuk uranium setelah
diproses mempunyai waktu alir sekitar dua kali lebih besar dari pada sebelum diproses.

ABSTRACT

URANIUM DIOXIDE POWDER FLOWABILITY IMPROVEMENT USING SOL-GEL
PROCESS. The improvement of flowability characteristics of uranium dioxide powder has been
done using sol-gel process. To anticipate a pellet mass production with uniform pellet dimension,
the uranium dioxide powder must be have a spherical form. Uranium dioxide spherical powder
has been diluted in acid transformed into sol colloidal solution. To obtain uranium dioxide
spherical form, the uranium sol-colloidal solution has been dropped in a hot paraffin ( at the
temperature of 90 °C) to form gelatinous colloid and then dried at 800 "C, and sinterred at the
temperature of 1700 °C. The flowability of spherical uranium dioxide powder has been examined
by using Flowmeter Hall (ASTM. B. 213-46T). The measurement result reveals that the sperical
uranium dioxide powder has a flowability twice than that of unprocessed uranium dioxide powder.

PENDAHULUAN

Elemen bakar reaktor daya seperti
PWR, BWR, dan PHWR menggunakan
uranium dioksida sebagai bahan dapat belah.
Salah satu tahap dalam pembuatan elemen
bakar nuklir ialah pengompakan serbuk
uranium dioksida menjadi suatu kompakan
berbentuk silinder yang dikenal sebagai pelet
mentah.

Metoda pengompakan yang sudah
handal ternyata dapat dilakukan dengan cara
pengompakan dingin (cold pressing method)
yang selanjutnya diikuti dengan penyinteran.

Pengompakan ini dilakukan dengan
menggunakaan mesin pres yang sudah
dilengkapi dengan cetakan yang sesuai,
tersusun dari beberapa cetakan sehingga
hasil produksi menjadi lebih banyak apabila
dilakukan dalam skala produksi masal.

Permasalahan yang timbul dalam
produksi ini adalah hal-hal yang berhubungan
dengan karakteristik fisik serbuk sehingga
hambatan proses dan ukuran pelet hasil
produksi tidak terjadi. Salah satu syarat fisik
serbuk yaitu harus bebas alir sehingga hanya
dengan mengatur waktu secara otomatis,
jumlah serbuk yang masuk kedalam cetakan
sama, baik berat maupun volume.

Dalam proses produksi masal yang
bergantung pada kecepatan pengisian matrik,
waktu alir sangat penting. Oleh karena itu
syarat utama pengisian matrik yang dilakukan
secara volumetrik, harus seragam dan cepat
dengan tanpa adanya celah atau rongga
dalam lubang matrik atau alat pengisi. Maka
dari itu dipandang perlu untuk mengadakan
perbaikan sifat mampu alir serbuk, baik
dengan cara fisik maupun dengan cara kimia.
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Perbaikan sifat mampu alir secara fisik
telah banyak dilakukan melalui proses
goyang-kocok (shaking), sehingga partikel-
partikel lain saling bertumbukan dan akhirnya
bentuk partikel serbuk menjadi bulat seperti
gambar 1.

Perbaikan sifat mampu alir secara kimia
akan dilakukan melalui proses sol gel
sehingga partikel-partikel serbuk uranium
dioksida dapat berbentuk bulat.

Pengerjaan dilakukan berdasarkan
metoda proses basah (kimia) yang dapat
dipandang memiliki keunggulan dari segi hasil
dibanding metode pengerjaan proses kering
(fisika). Pemikiran ini didasarkan pada bentuk
partikel yang lebih ideal dan dapat mengolah
kembali pelet gagalan menjadi bahan dasar
yang lebih baik.

Pengerjaan dilakukan terhadap
beberapa jenis serbuk uranium dioksida asal
Jogja dan CEA Perancis sebagai bahan uji
untuk membuktikan secara nyata, dilakukan
pengukuran waktu alir hasil pengubahan dan
bentuk fisiknya difoto dengan Measurescope
(yang difoto salah satu).

Gambar 1 : Bentuk partikel bulat uranium
dioksidaI5)

TEORI

Dalam metalurgi serbuk yang dimaksud
dengan waktu aliran ialah kecepatan serbuk
untuk bergerak diatas permukaan miring.
Aliran dalam serbuk disebabkan adanya gaya
berat dan gaya geser pada serbuk. Apabila
serbuk bergerak yang disebabkan oleh gaya
berat dalam satuan partikel dan tegangan
geser, maka gerakan tersebut akan
sebanding dengan berat yang dimiliki oleh
setiap satuan partikel dengan batasan luas
penampangnya tetap l1|2l3].

Kemampuan suatu serbuk untuk
mengalir pada kondisi atmosfir melalui lubang
corong atau alat pengumpul kedalam lubang
matrik dalam selang waktu tertentu
dinyatakan sebagai waktu alir. Hambatan
terhadap aliran bergantung pada koefisien
gesekan partikel, berkelompoknya partikel
satu dengan yang lainnya, bentuk partikel,
dan jumlah uap air yang terkandung (3l

Dalam pengujian biasanya ditentukan
waktu yang diperlukan oleh sejumlah berat
(volume) serbuk untuk mengalir melalui suatu
corong baku. Dalam industri telah ditetapkan
alat baku yang disebut Fiowmeter Hall
(ASTM.B.213-46T). Corong alat ini memiliki
sudut 60°, dibuat dari alumunium yang
dilicinkan atau gelas, untuk mengurangi
gesekan antara butir dengan permukaan
matrik [3'4).

Bentuk partikel serbuk yang
diperdagangkan tidak berbentuk bola seperti
yang diharapkan, tetapi diperoleh dalam
bentuk dan ukuran yang berbeda. Oleh sebab
itu perlu dilakukan perlakuan terhadap serbuk
uranium dioksida dengan cara mengubah
partikel serbuk uranium dioksida menjadi
partikel berbentuk bulat, dimana partikel
bentuk ini ideal sebagai bahan dasar untuk
mendapatkan hasil pelet yang seragam, dan
lebih jauh lagi memberikan konstruksi pelet
(terutama dalam mikrostrukturnya) yang lebih
b a j k [3,4,5,6]

Perlakuan pengubahan bentuk pertikel
menjadi bentuk bulat dapat dilakukan dengan
cara proses kering (fisika) dan proses basah
(kimia). Kedua metode ini telah banyak
dikembangkan.

Dalam mengembangkan jenis bahan
bakar ORNL, HTGR dll. " l telah ditemukan
jenis bahan bakar sphere-pac fuel rods dan
bahan bakar berbentuk bola yang dilapisi
karbon pirolisis. Pembuatan bahan bakar
kedua jenis ini diawali dengan pembuatan
polimer uranium agar membentuk koloid sol,
kemudian koloid sol ini diubah menjadi suatu
gel yang berbentuk bulat dan padat dengan
cara diteteskan ke dalam parafin panas
dengan suhu 90cC t?l.

Dalam memanfaatkan teknologi tersebut
serbuk UO2 partikel bulat dapat juga dijadikan
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sebagai bahan dasar pembuatan pelet. Hal ini
didasarkan pada sifat fisik yang dimiliki oleh
serbuk UO2 partikel bulat terutama sifat
mampu alirnya yang baik, dan selain itu
apabila dibentuk pelet, menghasilkan bentuk
pelet yang berdimensi seragam, serta
mikrostrukturnya yang lebih baik [^6l?l.

Prinsip dasar pengubahan bentuk
partikel serbuk uranium dioksida menjadi
bentuk bulat secara proses sol-gel (metoda
basah), yaitu pembentukan uranium dioksida
menjadi senyawa yang bersifat koloid sol dan
dapat diubah menjadi koloid gel dengan
perlakuan tertentu I6 ' '.

Uranium dioksida yang merupakan zat
anorganik dapat dibentuk menjadi polimer
besar (makromolekul) melalui penambahan
heksametilen tetramin. Pembentukan ini
diduga terjadi pada tingkat oksidasi keempat,
dan membentuk sruktur polimer bermuatan
yang tersusun dari tiga atom uranium yang
dijembatani oleh hidroksida I6|7l
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Gambar 2 Struktur polimer uranium
bermuatan l6]

Polimer ini bermuatan positif sehingga
apabila berada pada fasa air, maka akan
membentuk suatu koloid hidrofil pada suhu
dibawah 10°C dan bersifat metastabil. Sistim
koloid ini memiliki sifat fisik yang khas yaitu
pada pH 5 - 5,5, serapan optik maksimum
400 - 500 nm, dan dinamakan sebagai sistim
larutan sol[6].

Sistim larutan sol, apabila direduksi
kandungan airnya sebagai fasa pendisper,
maka akan terbentuk suatu padatan- kenyal
yang menyerupai agar, dan dikenal sebagai
gel.

Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan gel yang berbentuk bulat
dengan cara menyemprotkan sistim larutan
sol kedalam parafin panas 90°C sehingga
tetesan-tetesan sistim larutan sol berbentuk
bulat, dan selanjutnya membentuk gel
berbentuk bulat.

Gel berbentuk bulat yang merupakan
"zat antara" partikel bulat uranium dioksida,
setelah sampai pada penampungan,
merupakan gel yang stabil (tidak berubah
bentuk), sehingga dengan direndam amonia,
kemudian dicuci alkohol, dan disintering
(dalam kondisi dengan H2 pada suhu
1700°C), partikel bulat uranium dioksida
diperoleh.

TATA KERJA

Bahan
Uranium dioksida serbuk (sebagai

bahan baku), Asam Nitrat 3 M (sebagai
pelarut), Urea padatan, Heksa Metilen
tetramin padatan, parafin cair, air panas.

Peralatan
Gelas kimia, Spatula sendok SS, botol

semprot, magnetik stirer, pH meter,
spektrofotometri, Flowmeter Hall
(ASTM.B.213-46T), water bath, recirculating
cooled, gelas desain khusus, pompa
kompresor.

Cara Kerja

Pembuatan sol uranium
Uranium dioksida serbuk, dilarutkan

dalam asam nitrat 3 M, sambil dipanaskan
pada suhu 40°C. Setelah semua larut menjadi
warna hijau kuning, didinginkan sampai
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temperatur kamar. Kemudian ditambah urea
sebanyak ± 24 gram, dan selanjutnya
ditambahkan HMTA sedikit demi sedikit
sampai mencapai pH 5 - 5,5, dan serapan
optik maksimum 400 - 500 nm.

Pembuatan gel uranium.
Sol yang telah terbentuk dilewatkan

melalui nozzle dengan tekanan dan diameter
tertentu, kedalam parafin panas bersuhu
90°C. Gel berbentuk bulat yang diperoleh
direndam dalam alkohol, selanjutnya
direndam dalam amonia 17 % selama 17 jam.
Gel yang telah direndam dicuci dengan air,
dan dikeringkan pada suhu 100°C.
- Pembuatan partikel bulat serbuk UO2

Gel berbentuk bulat yang telah kering,
dipanggang pada suhu 800°C, sehingga
zat volatil organiknya hilang dan gel
uranium membentuk senyawa U3O8

sebagai partikel bulat. Untuk
mendapatkan partikel bulat UO2, partikel
bulat U3O8, dipresinter dan selanjutnya
disinter dengan kondisi sama seperti
pada sintering pelet UO2.

- Pengukuran waktu alir dengan ffowmefer
Hall, diameter dan bentuk partikel bulat
UOZ, dengan Measurescope.

HASIL DAN BAHASAN

Pada gambar 3 dan 4 dapat dilihat
bahwa waktu alir sebelum pengubahan
(tampak pada gambar bar yang tidak diarsir),
sangat berbeda jauh dengan waktu alir hasil
pengubahan. Hal ini diduga ada beberapa
faktor penyebab yang menjadikan sifat
mampu alir sebelum pengubahan kurang
baik, yaitu kadar air, bentuk partikel serbuk,
dan bergerombolnya partikel-partikel kecil
yang mengelilingi partikel besar131. Akan
tetapi sebaliknya serbuk hasil pengubahan
menjadi bentuk bulat memberikan waktu alir
hampir dua kali lebih kecil, hal ini diduga
bahwa bentuk partikel bulat dapat
memberikan sifat mampu alir yang lebih baik
disebabkan oleh kemampuan mengeliminasi
beberapa faktor yang menjadi pengaruh
kurang baiknya sifat mampu alir tersebut.
Selain itu bentuk partike! bulat yang diperoieh
lebih sempurna, sehingga gaya gesek yang
akan ditimbulkan oleh matrik dengan partikel
tidak terjadi.

Berdasarkan pendapat para peneliti
terdahulu [1i2i3], bahwa apabila serbuk
bergerak disebabkan oleh gaya berat dan

. SibtlumdltoKufcan

Gambar 3. Grafik hubungan diameter butir
dengan waktu aiir, untuk jenis
serbuk sebelum dan setelah
dilakukan pengubahan bentuk
jenis serbuk asal CEA Perancis.

atabh dialoikl
njubih.»

Gambar 4. Grafik hubungan diameter butir
dengan waktu alir, untuk jenis
serbuk sebelum dan setelah
dilakukan pengubahan bentuk
jenis serbuk asal Yogyakarta.

gaya geser, maka gerakan tersebut akan
sebanding dengan berat yang dimiliki oleh
setiap satuan partikel dengan syarat luas
penampangnya tetap. Pendapat ini
memberikan kenyataan yang sesuai terhadap
hasil penelitian, sehingga dari gambar 4
memberikan informasi, bahwa semakin besar
ukuran butir, waktu alir semakin kecil.
Fenomena ini diduga, partikel dengan ukuran
penampang lebih besar memberikan berat
yang lebih besar.

Berdasarkan pada penelitian
sebelumnya l8\ apabila serbuk UO2 partikel
bulat ini digunakan sebagai bahan baku jenis
bahan bakar berbentuk pelet dengan
distribusi ukuran butir tertentu, maka cukup
dengan mengatur waktu pengaliran serbuk ke
dalam cetakan akan diperoleh hasil pelet
yang lebih seragam dibanding dengan bahan
baku serbuk sebelum hasil pengubahan.
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Pelet sebelum hasil pengubahan bentuk

Pelet hasil pengubahan bentuk dengan cara sol-gel

Gambar 5 : Pelet mentah yang ditekan pada
tekanan 80 kg/cm2 dari bahan
serbuk asal jogja sebelum dilakukan
pengubahan dan setelah dilakukan
pengubahan

a) 1 cm= 75 urn

b) 1 cm= 75

Gambar 6 :
a) Bentuk partikel UO2 asal Jogja sebelum

dilakukan pengubahan, di foto dengan
perbesaran 30 X (250 urn)

b). Bentuk partikel U02 asal Jogja setelah
dilakukan pengubahan, di foto dengan
perbesaran 30 X (250 urn)

Untuk mengetahui lebih jelas, partikel
uranium dioksida asal Jogja (sebagai contoh)
difoto dengan alat Measurescope baik
sebelum maupun setelah dilakukan
pengubahan (Gambar 6.a. dan 6.b.).
Sedangkan jenis CEA perancis memberikan
gambaran yang hampir sama dengan serbuk
asal Jogja.

Dari gambar 6 a. dapat dilihat, bahwa
bentuk partikel UO2 asal Jogja sebelum
dilakukan pengubahan, bentuknya kurang
bulat, bahkan ada beberapa bagian yang
benar-benar tidak bulat, namun secara
keseluruhan gambar tersebut menampakkan
partikel berbentuk hampir bulat. Hal ini
sebenarnya gambar 6.a. ini merupakan
gambar partikel sebelum dilakukan
pengubahan yang telah diayak pada range
ayakan 200 - 250 (im, sehingga bentuk yang
tampak pada gambar seolah-olah bentuk
partikel yang telah dilakukan pengubahan
berdasarkan proses fisika yaitu metode
shaking.

Lain halnya dengan gambar 6.b.yang
merupakan gambar partikel setelah dilakukan
pengubahan bentuk berdasarkan proses sol-
gel, sehingga tampak pada gambar tersebut,
partikel berbentuk sempurna bulat. Dengan
demikian, walaupun bentuk partikel tersebut
dilakukan pengubahan dengan cara selain
proses sol-gel, tetapi bentuk butir tidak akan
memberikan bentuk bulat sempurna.

SIMPULAN

1. Partikel uranium dioksida yang diolah
dengan proses sol-gel mempunyai waktu
alir yang lebih baik dibanding proses
sebelum dilakukan pengubahan.

2. Bentuk partikel hasil proses sol-gel
ternyata memberikan bentuk partikel yang
lebih bulat dibandingkan terhadap hasil
proses secara fisika (shaking)
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TANYA JAWAB

1. Sunarhadijoso
• Masalah yang dimunculkan dalam

penelitian ini adalah ketidakseragaman
dimensi dan sulitnya pemanfaatan
kembali pelet gagalan. Apa hubungan ke
dua hal tersebut dengan sifat mampu alir,
dan bagaimana efek hasil percobaan ini
terhadap dua masalah di atas.

Deni Juanda
• Pada pembuatan pelet secara masal

sangat bergantung pada kecepatan
pengisian matriks. Oleh karena itu apabila
bentuk butir tidak ditingkatkan sifat
mampu alirnya, maka akan dihasilkan

pelet yang tidak seragam. Begitu juga
korelasinya pada pemanfaatan kembali
hasil gagalan pelet. Dalam produksi,
gagalan pelet dapat dipergunakan
kembali setelah dilakukan pengubahan
bentuk butir menjadi bulat yang efeknya
dapat meningkatkan sifat mampu alir.

2. Anwar Muchsin
• Apakah proses sol-gel dapat dipadukan

dalam proses pembentukan serbuk UO2

sehingga dapat mempercepat proses
produksi?

• Dengan adanya penambahan proses ini
apakah sudah diperhatikan sifat-sifat
kimia maupun fisisnya?

DeniJuanda
• Pada prinsipnya bisa, apabila pada

proses pembentukan UO2 yang telah
dilakukan ada tahap pembentukan
UO2(NO3)2.

• Proses ini merupakan alternatif baru,
penelitian yang mendukung sudah
dilakukan dengan memperhatikan sifat-
sifat tersebut.

3. Sudarmadi
• Pada abstrak dijelaskan bahwa

pengubahan bentuk partikel menjadi
bentuk bulat secara proses basah lebih
unggul dibandingkan dengan proses
kering. Mohon dijelaskan keunggulan
proses basah tersebut.

Deni Juanda
• Kalau dikatakan lebih unggul, tentu saja

dalam batasan beberapa hal, sedangkan
yang lainnya belum tentu. Oleh sebab itu
proses peningkatan bentuk serbuk secara
proses sol-gel lebih baik daripada proses
kering dalam hal:
- sifat mampu alirnya
- bentuk butir bulat sempurna
- dapat mengeliminasi sifat fisik serbuk
yang kurang baik secara umum.
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