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ABSTRAK

PENGARUH PERUBAHAN PERBANDINGAN URANIUM-TOR/UM DAN WAKTU PEMANASAN
PEMBUATAN SOL TERHADAP GEL HASIL PROSES SOL-GEL DENGAN MEDIA CClffiHJ. Telah
dilakukan pembuatan gel dari sol dengan media CCI4(NHJ. Perbandingan uranium-torium dan wakJu
pemanasan sol dalam proses gelasi terhadap gel hasil proses telah diamati sebagai variabel penelitian.
Sol dibuat dari campuran larutan Th(NOJ4 daM UO2(N°JJo dipanaskan pada suhu 9~C. dengan
ditambahkan NH4OH kedalam larutan untuk pembentukan partikel koloid. Sol diumpankan kedalam
kolom gelasi dim ana terjadi perubahan dari bentuk sol menjadi bentuk gel. Hasil gel yang baik
mempunyai bentuk bulat dan elastis. tidak pecah jika dijatuhkan dari ketinggian 2 m. Dari percobaan ini.
gel yang baik diperoleh pada prosentase uranium sekitar 15 -25 % dengan wakJu pemanasan 40 -50
menit.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF UR.-INIUM-THORlUM RATIO AND H&ITING TIME DURING GELATION USING
,-IS A CCI.,(NII~ ON THE GEL QUALITY. Gel has been prepared from a uranium-thorium sol using
CCI4(N H ~ as a geling medium. The uranium-thorium ratio and the heating time during gelation have been
chosen as variables. The sol was prepared by mixing Th(NOJ4 and UO1(NO~1 solutions, heating the
solution at 9J-oC and adding NH~OH solrttion drop by drop until colloidal particles were formed. Sol was
thenfed into a gelation column containing CCI.,(NH~, where the sol was transformed into gel. A good gel
has properties .\'uch as sphere in shape and elastic which it will not crack when it is dropped from 2 metres
height. The e.Tperimental work resulted a good gel when the percentage of uranium was about 15 -25 % at
heating time of -10 -50 minutes.

digunakan (PU,238U)02 dan "Light Water Breeder
Reactor (L WBR)" bahan bakar yang digunakan
235 (I).U02- Th02 .Jems bahan bakar bentuk kernel
digunakan untuk tipe reaktor suhu tinggi. Kernel
adalah inti bahan bakar reaktor nuklir suhu tinggi
berbentuk bola. Proses yang dilakukan dalarn
pembuatan kernel (Th,U)02 meliputi proses

pembuatan sol, proses gelasi, pencucian,
pengeringan, kalsinasi, sintering dan pelapisan.
Dalam pene litian ini dilakukan pembuatan gel Th-
U dengan proses sol-gel, proses ini merupakan
tahap awal dari pembuatan inti bahan bakar nuklir
berbentuk bola (Th,U)02. Bentuk bola yang
dihasilkan proses gelasi disebut gel. Alat gelasi
adn1ah kolom tegak dengan panjang dan diameter
tertentu, dan berisi media. Umpan yang digunakan
untuk menghasilkan gel disebut sol, yang

PENDAHULUAN

R eaktor nuklir yang ada sekarang terdiri dari
beberapa tipe, masing-masing tipe reaktor

tersebut menggunakan jenis bahan bakar yang
berbeda. Bahan bakar reaktor dapat di buat dari
uranium, torium, plutonium atau campuran
uranium-torium, uranium-plutonium dan
plutonium-torium. Beberapa tipe reaktor dan

jenis bahan bakar yang digunakan misalnya "Light
Water Reactor (L WR)" bahan bakar yang
digunakan UO2; "Canadian Deuterium Uranium
Reactor (CANDU)" bahan bakar yang digunakan
UO2; "High Temperature Gas Cooled Reactor
(HTGR)" bahan bakar yang digunakan 235UO:!-
ThO2 atau PU2- ThO2; "Liquid Metal Cooled Fast
Breeder Ractor (LMCFBR) bahan bakar yang
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dilewatkan sepanjang media yang ada dalam kolom.
Sol adalah larutan pekat yang mengandung unsur
logam bahan bakar. Vntuk pembuatan bahan bakar
(V, Th)O2' logan1-logam pembentuk sol adalah
thorium clan uranium. Sol yang dilewatkan dalam
media akan mengalami dispersi, yaitu proses

pembenlukan campuran yang heterogen an tara
partikel-partikel koloid yang terse bar secara merata
di senya wa cair dalam sol. Ukuran partikel clan

komposisi senyawa sol, agar terjadi dispersi dengan
baik dalam kolom gelasi, di tentukan dari hasil
proses pembuatannya. Partikel dalam sol yang
berukuran lebih besar dari 100 mm akan
mengalami dispersi kasar, sehingga hasil proses
gelasinya bentuk gel tidak beraturan karena gel
dilapisi oleh gumpalan-gumpalan. Partikel dalam
sol dengan ukuran 10 -100 m:n akan mengalami

dispersi halus, hasil proses gelasinya diperoleh
bentuk gel yang bulat clan ukuran sarna. Partikel
dalam sol dengan ukuran lebih kecil 10 mm akan

mengalami dispersi molekuler, hasil proses
gelasinya yaitu bentuk gel berupa gumpalan.
Pembentukan gel selain dipengaruhi ukuran partikel
juga komposisi senyawa yang ada dalam sol.
Kadar U dalam campuran dibuat lebih kecil 35 %,
tujuannya untuk mendapatkan perbandingan
uranium dengan thorium lebih kecil .1.
Perbandingan uranium dengan thorium lebih besar
I, gel yang terbcntuk akan mengalami pengkerutan
pad a pennukaannya sehingga bentuk gel menjadi
tidak bulat. Dalam campuran hcterogen tcrscbut
terdapat partikel.-partikel, yang terbentuk dari hasil
reaksi senyawa VO2(N°3)2 dan Th(NO3)4 dengan
NH40H, menjadi senyawa hidroksida. Partikel-
partikel tersebut berupa koloid(2,3), ukuran partikel
koloid yang dihasilkan dipengaruhi oleh kondisi
operasi proses seperti suhu, lama pemanasan, per
bandingan uranium dengan thorium clan lain-lain.
Untuk men dapatkan gel yang baik perlu diteliti
parameter perbandingan uranium-torium dan lama
pemanasan pembuatan sol yang mem berikan
pengaruh dominan terhadap pembuatan gel.

3. Poly vinil alkohol clan karbon tetra khlorida

4. Asam nitrat clan air

Alat yang digunakan:

~'. ..I. Alat-alat gelas )*.'

2. Kolom gelasi

3. pH meter

4. Pengaduk magnet

5. Alat analisa pemanas (oyen)

Metode penelitian

1. Proses pembuatan sol

1.1. Perubahan perbandingan % urani-um dengan
% torium.

a. Membuat larutan campuran uranium nitrat dan
torium nitrat, kadar (U+Th) = 1,4 moVl dan

perbandingan prosen tase U dengan Th:

%U %Th

5 95

10 90

15 85

20 80

25 75

TATAKERJA

Bahan daD metode penelitian

b. Proses pacta reaktor I yaitu larutan dipanaskan
sampai suhu 95°C selama 60 men it, larutan
(U,.Th) nitrat ditambah NH4OH.

c. Proses pacta reaktor II yaitli larutan basil
reaktor I didinginkan dan diukur pH pada 3,5.
Keasaman larutan dibuat 0,1 -0,2 N dan
ditambahkan additip poly vinil alkohol.

d. Setiap perubahan perbandingan uranium
dengan torium dilakukan tata cara yang sarna
seperti pada b sampai c,

1.2. Perubahan waktu pemanasan.

a. Membuat larutan campijran uranium nitrat dan
torium nitrat, kadar (U+Th) = 1,4 maUl dengan

perbandingan 15 % U dan 85 % Th.

b. Proses selanjutnya sarna dengan 1.1, dengan
variasi pemanasan 10, 20, 30, 40, 50 dan 60
men it

Bahan yang digunakan:

1. Uranium nitrat dan torium nitrat

2. Larutan amonium hidroksida dan gas amonia

lndra Suryawan. dkk [SSN 0216-3128



Prosiding Pertemuan don Presentasi "'niah

/'PNY-B"t7:-IN; Yog)'Okarta 23-25 "tpri//996 Bzlku II 79

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari percobaan adalah

gel (U- Th) dengan berbagai kualitas, uji kualitas
yang dilakukan terhadap gel adalah bentuk dan
kekerasan terhadap uji jatuh dari ketinggian 2
meter. Gel yang dihasilkan proses gelasi disebut
baik apabila bentuknya bulat dan jika dijatuhkan

dari ketinggian 2 meter pad a keadaan basah tidak

pecah. Ge.l yang dihasilkan disebut gagal apabila

bentuknya tidak bulat (lonjong atau tidak

beraturan) meskipun dafam uji jatuh yang
dilakukan tidak pecah.

Tabel 1. Hubungan perbandingan % uranium
dengan torium terhadap hasil gelGambar 1. Alat proses pembuatan sol

2. Proses gelasi
Kadar
uronium

('I. )

Kod.r
lonom

("/oj

95'

90

85

80

75

70

Bealuk

cd
Vjij.tub
(tinggi 2 m)

!Ia,il

5

10

IS

20

25

30

bulot

bulo!

bulol

bulol

bulo!

Iid.k bulol

e'e"
eoeol

baik

baik

boik

~ah

!,"<ah

tidak pocoh

tidak pocoh

tidak !,"<ab

tidak pocob g.gll

I. Karbon tetra khlorida yang berfungsi sebagai
media dijenuhkan dengan gas amonia, pada
kolom penjenuhan gas, kemudian dialirkan
kedalam kolomgelasi.

2. Karbon tetra klorida mumi ditambahkan ke-
dalam kolom gelasi sampai volume kolom terisi

penuh.

3. Kolom pencuci diisi amonium hidroksidal N.

4 Larutan sol diumpankan kedalam kolom gelasi.

5. Gel hasil proses gelasi diambil dari kolom
pencucian sete!ah terendam selama 2 jam,
dibersihkan dengan air sampai larutan
amoniak dalam gel hilang, dan di keringkan
pada suhu kamar.

Oari label I dapat dilihat untuk prosentase uranium
5 dan 10 % bentuk gel bulat tetapi uji jatuhnya
pecah, berarti hasil gel gagal. Gel pecah karena
partikel koloid mempunyai bentuk dan ukuran tidak
sarna sehingga proses "external" gelasi (pemisahan
H2O) tidak sempurna. Kadar air yang terkurung
didalarn gel masih banyak sehingga gel yang
terbentuk jika dijatuhkan akan mudah pecah.
Proses pembuatan sol yang menghasitkan ukuran
partiket tidak sarna clan komposisi senyawa dan
logam.logarn dalam sol perbadingannya tidak tepat,
pada proses gelasi akan terjadi dispersi kasar. Gel
yang terbentuk didalamnya masih mengandung
senyawa yang tidak bereaksi dengan amoniak
karena tertutup oleh kulit luar gel.

Pada prosentase uranium 15 -25 %, ukuran
partikel rata-rata sarna clan komposisi senyawa dan

logam-logam pembentuk gel perbandingannya
tepat. Gel yang dihasilkan berbentuk gel bulat dan
jika dijatuhkan tidak pecah/lentur. Perbandingan
prosentasi uranium deng:ln torium 30 o,~ : 70 %,
gel terbentuk bulat tetapi terdapat lapisan
gumpalan dan jika dijatuhkan tidak pecah. Pad aGamhar 2. Alat pro.ses pemh/latan gel.
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perpandingan ini uranium dalam sol masih acta

yang berbentuk senyawa nitrat, sehingga dalam

proses gelasi sisa uranium nitrat dalam sol
bereaksi dengan amoniak yang acta dalan1 medium

membentuk gumpalan. Gumpalan-gumpalan

yang terben-tuk akan menempel pada gel sehingga

me-nyebabkan bentuknya tidak beraturan (tidak

bulat).

Tabel 2. Hubungan waktu pemanasan sol terhadap
hasil gel

digunakan untuk menghasil kan gel yang baik
yaitu 15 -25 %. Pada prosentase tersebut hasil
pembuatan larutan sol menghasilkan komposisi

yang heterogeri.

2. Gel hasilnya baik jika larutan sol mempunyai
komposisi per bandingan U/Th < 1, NO)/Th =

0,1 -0,35 dan ukuran partikel koloid dalam sol
mcmpunyai ukuran

3. Ukuran partikel koloid yang terbentuk di-
pengaruhi kondisi operasi proses pembuatan
sol, kondisi operasi yang digunakan kecepatan
pcngadukan = 2.000 rpm, suhu = 95°C, lama

pemanasan = 40 -50 menit.
Waktu

(menit)
"enluk gel Uji jaluh

(tin"i2m)
II.sil

10 tidak bul.t

tidak hulat

bulat

pecah

pecah

pecah

tidak pecah

tidak pecah

pecah

gag"J

gaga'

gaga.

baik

baik

Ucapan terimakasih20

30
Penulis mengucapkan terimakasih kepada

saudara Jaswadi yang telah memb~ntu dalam
mengerjakan penelitian ini sampai selesai.

40 bu.lal

so hula!

60 tidak bulat gagal

DAFTARPUSTAKA

Dari label 2 dapat dilihat, proses pembuatan
sol dengan waktu pemanasan 10, 20 clan 30
men it, gel yang dihasil kan proses gelasi
berbentuk gumpalan-gumpalan. Hal ini terjadi
karena reaksi pembentukan partikel belum
sempurna dan keasaman larutan lebih besar 0,5 N.-

Pacta keadaan terse but dalam proses gelasi
terjadi dispersi kasar yaitu komposisi campuran
pembentuk gel dalam sol b~lum terjadi keadaan
yang heterogen antara logam pembentuk partikel
dengan senyawa yang acta dal~ sol. Gel
dengan waktu pemanasan sol 40 -50 menit
hasilnya baik, karena senyawa-senyawa dan
partikel koloid dalam sol terbentuk campuran
heterogen yaitu komposisi perbandingan antara
logam pembentuk partikel dengan senyawa dalam
sol sudah tercapai, sehingga dihasilkan gel yang
baik. Pembuatan sol dengan waktu pemanasan 60
men it komposisi disitribusi ukuran partikel clan
senyawa pembentuk sol tidak lagi terbentuk
campuran heterogen, gel yang terbentuk di lapisi
gumpalan (aglomerat), sehingga terbentuk gel
yang tidak bulat.

1. OLSEN.A.R, "Thorium fuel cycles studies-
fuel fabrication process and cost estimation",
Union carbide corporation forthe department
of energy, page 2-11, 1979.

2. Y AMAGISHI S, "Preparation of ThO2-UOJ sol
with uranium contents of 0 -35 % for

gelation into microspheres in CCI" ammonia
media", Departement of fuels and materials
research Japan Atomic Energy research
Institute, 1985.

3. Y AMAGISHI S, "Preparation of (Th-U)Oz
microspheres with uranium contents of 0 -35
% by sol-gel process using CCI4 as gelation
media", Departement of fuels and materials
research, Japan Atomic Energy research

Institute, 1985.

KESIMPULAN

TANYA-JAfVAB

Sa/tala

-Apa yang dimagsud hasilnya balk bila bentuknya
bulat? Bila bentuknya masih bulat tetapi cacat,
apakah masih disebut balk?

-Apakah bentuk lonjong saja disebut tidak baik?

1. Dari hasil percobaan prosentase uranium yang
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Indra surymvan

-Ya, mempunyai bentuk bulat dan tidak pecah
pada uji jatuh. Tidak .

-Tidak , bentuk yang tidak bulat berarti tidak baik

-Gel basah hanya dilakukan uji mekanik clan

bentuk

.Sifat kimia dilakukan pada hasil sol seperti kadar

logam clan keasaman. Keberhasilan

pembentukan gel ditentukan dari hasil proses
sol.

Dlvi Herwidi
.Pada bahan bakar campuran U- Th yang dipakai

da/am reaktor komposisnya berapa? Apakah
hasi/ yang dipero/eh sudah termasuk do/am ring
tersebut ?

-Apa a/asan yang dipi/ih uji coho pada ketinggian
2 meter.

lndra suryawan

-Komposisi logam uranium dalam campuran 5 -

35 %, komposisi logam uranium dalam larutan
sol pada percobaan 1ni dijadikan salah satu
variabel, sehingga memenuhi ring campuran

yang digunakan.

-Pada benda bersifat jeli (tidak cair dan tidak
padat) dijatuhkan dari ketinggian 2 meter jika
tidak hancur maka benda tersbut sudah

terpenuhi kekersannya.

Prist; Hartat;

Elldallg Na,ya"g.fih

-Apakah gel yang baik cukup diuji secara visual
saja (bentuk dan uj i jatuh)?

-Sara kira perlu dilakukan uji sifat fisis seperti
densitas, porositas, luas muka dan ~ebagainya

lndra suryawan

-Gel basah basil proses gelasi bentuknya dilihat
dengan pembesaran 10 kali clan kekerasannya
diuji dengan menjatuhkan dari ketinggian 2
meter.

-Sifat-sifat fisis dilakukan setelah pe-ngeringan
sepert rapat massa, diameter, kerusakan dan

sebagainya.

19n. Djoko lrianto

Dalam percobaan pengujian kekuatan atau
elastisitas gel dilakukan dengan cara menjatuhkan
dari ketinggian 2 meter, namun tidak disebutkan
pada bahan apa gel tersebut dijatuhkan.
Pertanyaal1 ..

Apakah faktor kekerasan bahan dim ana
gel dijatuhkan tidak berpengaruh ?

Apakah tidak dicoba cara penglljian yang
lain, misalnya dengan cara tumbukan.

Indra suryawan

-Pad a landasan yang mempunyai kekerasan lebih
besar dari pad a kekerasan gel, seperti keramik.

-Tidak, karena tujuan pengujian an tara
menjatuhkan dari atas dengan turnbukan sarna
yaitu untuk rnegetahui kekerasan gel, sehingga
dengan uji jatuh sudah rnewakili.

Tunjung lndrati

-Pada peneli/ian yang dilakukan /erliha/ hanya
zlji fisis (ben/uk) dan mekanik (kekerasan).
Apakah meliha/ kuali/as gel hanya berdasarkan
/ersebu/ diG/as.

-Bagaimana dengan sifa/ kimia, apakah sudah
a/au hanya dilakukan pada pemben/ukan sol?
menginga/ pada pembentukan gel dilakukan
pada suhu 95°C.

Indrasuryawan

-Apa magsud saudara meneliti perbantingan
U/Th, sedang untuk reaktor tertentu U/Th nya
sudah tertentu. Sedangkan penelitian anda
untuk HTR apakah U/Th nya belum tertentu.

-Dari zlji coba beberapa kali, berapa % saudara
dapat menyimpulkan bahwa hasil itu gagal atau
baik? Apakah J- 2 kali uji cob a saudara sudah
bisa menyimpulkan bahwa hasilnya baik/gagal.

lndra surya,van

-Perbandingan um dalam sol untuk dapat
membentuk gel hanya berpengaruh terhadap
kondisi proses sol seperti suhu, keasaman dan
sebagainya. Untuk menentukan kondisi tertentu
perbandingan U/Th juga tertentu. Pad a
kenytaanny gel dapat dibuat dari logam U atau
Th atau campuran U/Th.

.Dalam satu variabel hasilnya diuji sampai 5 kali
clan kalau semua tidak pecah kami
menyimpulkan hasilnya baik.

Muiyadi R

-Mengapa uji yang saudara lakukan denganjatuh
bebas, apakah merupakan standar ASTM ?
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pad at) dun dengan uji jatuh bentuknya tetap,
hasilnya kami anggap baik. Tidak ada datum
standat ASTM.

-Dalam uji ini hanya untuk mempertahankan
keutuhan gel terhadap beban beratnya sendiri.

-Mengapa dalam uji ini tidak dengan Ilji bentur
yang memiliki besaran-besaranfisis diketahui.

Indra suryawan: .

-Dengan uji jatuh bebes untuk mengetahui
kekersan gel. Gel adalah benda berbentuk bulat
yang menyerupai jeli (tidak cair dan tidak

ISSN 0216-3128lndra Suryawan, dkk
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