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ABSTRAK

Telah dilakukan penelitian untuk menentukan kondisi optimum dari oksidasi pelet UO2 menjadi
serbuk U308. Beberapa faktor yang penting ada/ah suhu, waktu dan konsen- trasi gas. Oksidasi
pelet UO2 dilakukan dengan pemanas listrik dengan media udara atmosfer. Suhu oksidas~
dimulai pads suhu 300 DC, 400 DC, 500 DC, den 600 °c selama 1 jam. Selanjutnya waktu
oksidasi dinaikkan menjadi 2 jam den 3 jam. Efisiensi oksidasi adalah perbandingan antara
berat serbuk yang dipero/eh dengan berat total hasil akhir. Sifat fisika den kimia yang
ditentukan adalah jumlah uranium, densitas sejati den lues muka spesifik. Hasil menunjukkan
bahwa suhu optimum oksidasi adalah 500 °c selama 3 jam, dengan jumlah uranium adalah
84,78%, densitas sejati: 8,8293 g/cm3, dan lues muka spesifiknya : 0,389071 m2/g.

ABSTRACT

The investigation of oxidation of uranium dioxide (UO2) pellets to the tri uranium octoxide (U30B)
powder had been carried. Severals factor such temperature, time of oxidation and the
concentration of air are important. The oxidation of UO2 pellet are carried out on electric furnace
at atmosphere as media. The oxidation temperature started at 300 °C, 400 °C, 500 °C, and 600
°c along 1 hour. The time oxidation removed to 2 hours and 3 hours. The efficiency of oxidation
are the ratio of the weight of the powder product are the uranium content, true density, and
specific surface area. Result the optimum temperature are 500 °c along 3 hours, uranium
content: 84.78%, true density: 8.8293 g/cm3 and specific surface area: 0.389071 m2/g.

PENDAHULUAN

P emisaha~ dan pemumian uranium teriradiasi
dapat dllakukan dengan metode proses basah

maupun proses kering. Proses purex merupakan
salah satu metode basah yang dilakukan untuk
pemisahan V-Pu dan telah memberikan hasil yang
cukup memuaskan. Meskipun demikia, metode lain
yaitu metode proses kering perlu dikembangkan
pula. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan
yang ada dalam proses basah. Proses kering
memiliki beberapa keunggulan diantaranya :
sikulsnya yang pendek, limbah berupa pad at
sehingga memudahkan penangannya. Beberapa

proses yang dapat dikategorikan proses kering
diantaranya adalah :
a. Proses volatilitas halida
b. Proses pirometalurgi
c. Proses petrokimia
d. Proses dengan teknik fluidisasi

Proses oksidasi pelet VO2 merupakan
langkah awal dari proses kering dengan teknik

fluidisasi, dimana bertujuan untuk mengubah bentuk
pelet menjadi serbuk, fluidisasi akan lebih sempuma
apabila bahannya berupa serbuk clan bukannya
berbentuk parlato Kecepatan fluidisasi untuk masing-
masing bahan akan berbeda. Hal ini disebabkan
kecepatan fluidisasi suatu serbuk dipengaruhi oleh
sifat fisik dari serbuk clan sifat fluidanya sendiri.
Sifat tersebut diantaranya adalah ukuran dana
densitas serbuk, serta besamya kekentalan
(viscositas) dari fluidanya.

Perubahan bentuk dari bentuk pelet
menjadi bentuk serbuk dapat dialakukan dengan
mengoksidasi pelet tersebut. Proses oksidasi
berjalan antara dua rase, yaitu rase serb uk dan rase
gas. Pad a peristiwa ini akan terjadi difusi dari udara
ke dalam pelet. Makin sempurna reaksi difusi, maka
reaksi oksidasi makin sempuma juga. Akibatnya
pelet hancur menjadi serbuk oksida uranium. Reaksi
oksidasi dapat dituliskan sebagai berikut :

3 U02 + 02 ~ U30S

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesempumaan
reaksi, diantaranya :
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TATA CARA

Bahan
relet VO2, larutan CCI4, gas nitrogen,

nitrogen cair

Alat

Pemanas listrik, piknometer, krus platina,
timbangan listrik, alat analisis Nova, ayakan

Cara kerja

a. Ditimbang pelet UO2 dengan timbangan

elektronik

b. Ditempatkan ke dalam krus/carwan porselin

c. Dimasukkan ke dalam pemanas listrik

d. Diatur suhu pemanas sesuai yang dikehendaki

dan selanjutnya p~manas dihidupkan. Suhu

operasi mulai suhu 300 °C, 400 "C, 500 °c, dan

600 °c.

e. Setelah tercapai suhu yang dikehendaki,

ditunggu selama waktu yang dikehendaki.

Waktu operasi adalah I jam, 2 jam, clan 3 jam.

f. Setelah waktu operasi dipenuhi, pemanas

dimatikan.

g. Hasil oksidasi diamati dana diayak dengan

ayakan 100 mesh.

h. Ditimbang beratnya, baik yang masih berupa

pelet maupun yang sudah berubah menjadi

serbuk.

i. Dianalisis sifat fisis serbuk.

j. Dievaluasi data yang diperoleh.

a. Suhu Oksidasi

Reaksi oksidasi berjalan secara eksotennik,

sehingga dibutuhkan panas dari luar. Hal ini dapat

dilakukan dengan mengatur suhu pemanasnya.

Makin tinggi suhu oksidasi, reaksi akan makin

sempuma. Hal ini disebabkan kecepatan difusinya

akan lebih cepat

b. Waktu Oksidasi

Waktu oksidasi berhubungana erat d~ngan

suhu oksidanya. Artinya untuk menghasilkan bahan

yang relatif sarna, dapat dilakukan dengan suhu

yang tinggi dengan waktu oksidasinya pendek. Atau

sebaliknya, suhu oksidasinya relatif rendah dengan

waktu oksidasi yang panjang.

c. Konsentrasi/kadar oksigen

Makin tinggi konsentrasi oksigennya,

hasilnya akan makin sempuma. Ini mengan-dung

arti, dengan kadar oksigen yang tinggi untuk

memperoleh hasil yang sarna dibutuhkan kondisi

operasi yang lebih rendah. Pada penelitian ini,

sebagai oksidator adalah udara bebas, karena kita

bekerja pada udara atmosfir.

Pada apenelitian yang dilakukan, keberhasilan

proses oksidasi relet UO2 ditentukan oleh beberapa

besaran diantaranya :

a. Efisiensi oksidasi (%)

b. Kadar uranium dalarn hasil (%)

c. Oensitas serbuk yang dihasilkan (glml)

d. Luas muka spesifik serbuk (m2/g)

e. Jumlah pori-pori (mUg)

Secara keseluruhan proses pemisahan U-Pu dengan

teknik fluidisasi dapat digambarkan sebagai berikut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Et'isiensi oksidasi didet'inisikan sebagai
perbandingan antara berat serbuk oksida uranium
yang dihasilkan dari oksidasi pelet sinter dengan
berat total hasil akhir. Harganya bervariasi, makin
besar harganya akan menunjukkan proses oksidasi
pelet yang baik.

Tabell. Hubungan antara suhu oksidasi pelet U02
dengan kadar uranium hasil dan et'isiensi
oksidasi

ISUhU oksidasi

-(~) -

Waktu oksidasi
(iam)

NO

300
4"60
500
600

Kadar U
%

83,8633
84,4365
84.5256
84.8918

Ef. oksidasi
("!oj

5,277
7,835

35,789
100

Pacta penelitian ini akan ditentukan kondisi
optimum dari oksida pelet U02 sinter. Untuk ini
pelet sinter dioksidasi pacta beberapa suhu, dimulai
pacta suhu 300 °C hingga suhu 600 °c, selama 1
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jam. Hasil oksidasi diamati kadar uranium dan sifat
fisisnya. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel I.

Temyata dengan suhu 300 DC selama I
jam, pelet sinter yang masih utuh cukup banyak.
Sehingga dengan kondisi tersebut diperoleh efisiensi
oksidasi yang rendah, yaitu 5,277%. Hal ini
disebabkan difusi udara ke dalam pelet kurang baik
clan waktunya masih kurang panjang. Selanjutnya
suhu oksidasi dinaikkan menjadi 400 DC, selama 1

jam. Hasil menunjukkan adanya kenaikan persen
oksidasi clan jumlah kadar uranium. Efisiensi naik
menjadi 7,835% clan kadar uranium naik dari
83,8633% menjadi 84,4365%. Untuk menentukan
kondisi optimum suhu, maka suhu perlu dinaikkan
lagi menjadi 500 DC. Dengan suhu ini temyata kadar
uranium yang diperoleh sudah cukup tinggi,
walaupun efisiensi oksidasi masih cukup rendah.
Dengan menambah waktu oksidasinya akan
diperoleh harga yang lebih tinggi lagi.
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60 :ff.
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40 .t

20
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Proses oksidasi pelet UO2 ini bertujuan
mempersiapkan umpan untuk proses fluidisasi.
Dimana proses fluidisasi adalah merupakan proses
reaksi antara rase gas dan serbuk. Dalam hal ini
serbuk dihembus oleh udara (gas), sehingga dapat
berfluidisasi. Faktor yang berpengaruh.. adalah
besamya kecepatan fluidisasi gas. Untuk kecepatan
tluidisasi ini yang berpengaruh ada!ah densitas
serbuk, diameter serbuk dan viskositas gas.
Sedangkan hubungan antara suhu clan waktu
tluidisasi terhadap sifat fisis serbuk dapat dilihat
pada tabel 3. Temyata dengan kondisi suhu 500 °C,
selama 3 jam, harga densitas serbuk yang paling
tinggi. Sedangka~f ,Iuas muka spesifiknya tak jauh
bedanya dengari kondisi 600 °c, I jam, yaitu 0,3890
m2/g dengan 0,3931 m2/g. Dari hasil tersebut dapat
disimpulkan bahwa kondisi optimum oksidasi pelet
sinter adalah 500 °c, selama 3 jam.

Tabel3. Hubungan antara suhudan waktu oksidasi
pelet sinter dengan sifat fisis hasil.

~0
::S 84
ro
"0~
~

83

300 400 500
Suhu, C

600

KESIMPULAN

Berdasar hasil yang diperoleh dapat
disimpulkan bahwa oksidasi pelet sinter yang baik
adalah pad a suhu 500 °c selama 3 jam.

Gambar I. Hubungan antara suhu oksidasi petet
VO] terhadap harga efisiensi oksidasi
dan kadar uranium dari serb uk yang

diperoteh.

Penambahan waktu oksidasi dilakukan
dengan mengubah I jam menjadi 2 jam atau 3 jam.
Hasilnya dapat dilihat pad a tabel 2.

Tabel2. Hubungan antara waktu oksidasi dengan
kadar uranium dn efisiensi oksidasi

I

NC.ISUhU OkSidaSil Waktu oksidasiIKadar UI Ef. oksidasi
--(oG) (jam) (%) (%)

Ucapan terima kasih

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak
terima kasih kepada semua pihak, atas segala
bantuannya sehingga penelitian ini dapat selesai

pada waktunya.

500
500
500

m

4 5256
84,5621
M.~

~
~

100
2
3

Dengan menambahkan waktu oksidasi
menjadi 2 jam, maka difusi gas ke dalam relet akan
makin sempuma. Maka hasilnya akan lebih
sempuma pula, artinya jumlah serbuk yang
diperoleh bertambah clan kadar uranium yang
diperolehpun makin besar. Untuk suhu 500 °C
selama 2 jam, efisiensi oksidasi menjadi 88,22%.
Sedangkan untuk 3 jam, efisiensi menjadi
maksimum yakni 100%.
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TANYA JAWAB

mesh. Proses pengayakan dilakukan hanya
dengan sa/u ukuran dan /idak dengan
beberapa ukuran Mesh, disebabkan karena
jumlah pele/ /erba/as (sa/u /i/ik percobaan
hanya dengan menggunakan .i: 20 gram).

Abdul Latief
~ Dalam kesimpulan disebutkan bahwa optimal

oksidasi adalah 500 °C, 3 jam dan dikatakan
baik, apa dasamya bahwa proses tersebut baik ?
Apakah ada aturan tertentu (ASTM) yang
menyebutkannya ?

Rachmat P.
<? Baik hasilnya diliha/ dari perubahan ben/uk

flsiknya. Dimana mula-mula berben/uk pele/
dapa/ berubah menjadi serb uk UjOs.
Disamping i/u dari segi kimiawi, kadar
uranium yang dihasilkan sudah mendeka/i
kadar U dalam UjOs yai/u ski/or 84,78%.
Pada proses oksidasi ini /idak ada a/uran
ASTM. Hanya pada pembua/an UjOs dari
ADU, yang paling baik ADU lolos 100 mesh.

Faturrachman
~ Apakah pellet UO2 menggunakan pelet sinter

UO2 (1600-1700 °C)?
~ Proses ini mohon terus dikemb:lngkan ke kondisi

sebenamya, yaitu mengoksidasi dan mereduksi
(3x) pelet kelongsong, gun a mengeluarkan
serbuk UO2 dalam kclongsong (proses, semi

aUrIC).

Racmat P.
-9- Pelet va] memang sudah menggunakan

pelet sinter (pembuatannya di PPTN
Bandung).

-9- Proses oksidasi-reduksi lelah dilaksanakan,
cycle proses ini dilaksanakan hingga empal
(4) kali. Hasilllya diayak denga/l ayakan 100
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