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PENCUCIAN GEL URANIUM HASIL PROSES GELASI MENGGUNAKAN
AMMONIA.

Nurwijayadi, Bangun Wasito, Sukarsono, Endang Nawangsih
P3TM-Balan, Jl. Babarsari Kolak Pas 1008. Yogyakarla 55010

ABSTRAK

PENCUCIAN GEL URANIUM HASIL GELASI MENGGUNAKAN AMMONIA. Telah dilakukan
pencucian gel uranium hasil proses dengan menggunakan ammonia dengan variasi konsentrasi
1; 2,5; 3; 4 dan 5 persen. Sol dibuat dengan mereaksikan uranil nitrat, urea dan heksa metilen
tetra amine (HMTA) pads suhu 5 'C. Sol yang terjadi diteteskan pada k%m berisi minyak
parafin pada suhu 95 .C. Gel yang terbentuk befWama jingga. direndam da/am ammonia 2,5 %
se/ama 24 jam. Kemudian gel dicuci dengan ammonia yang bervariasi. Pencucian terbaik
memakai ammonia 2,5 % dengan ion nitrat yang terambil paling banyak yaitu 292,2 ppm:
Densitas sejati memakai N2 yang dihasilkan berkisar 8,3 -8,6 glml, luas muka spesifik dengan
metode multi point BET berkisar dati 1,5 -3,1 m2lg, rerata jari-jari pori berkisar antara 22,27 -
41,22 A dan volume pori tota/3,S5 x 10 -3 cc/g.

ABSTRACT

WASHING OF URANIUM GEL RESUL TED FROM GELA TION USING AMMONIA. Washing of
uranium gel resulted from gelation using ammonia under concentration of 1, 2.5, 3, 4 and 5 %
has been carried out. The sol was prepared by reacting uranyl nitrate, urea and HMTA at 5 .C.
The resulted sol was dropped into a column containing paraffin oil at temperature of 95 .C. The
resulted gel color was orange. It was simmersed in a 2.5 % ammonia solution for 24 hours. After
that, the gel was washed in an ammonia solution under a concentration variation. The best
washing process occured at ammonia concentration of 2.5 % with most absorbed ion nitrate,
i.e. 292.2 ppm. The resulted true density using N2 was about 8.3 -8.6 g/ml, specific surface
area using multi point BET was about 1.5 .3.1 m2/g, average pore radius was 22.27 -41.22 A
and total pore volume was 3.55 x 10-3 cc/g.

PENDAHULUAN

K ernel VO2 dipakai sebagai bahan bakar reaktor
Jenis HTR (High Temperature Reactor).

Reaktor jenis tersebut mempunyai kelebihan dati
jenis yang lain(I). Dari segi ukuran dan
penggunaanya. Karena itu di Indonesia reaktor
terse but mempunyai prospek yang Icbih baik dl
masa mendatang. Dengan demikian pengkajian yang
berhubungan dengan HTR merupakan pemikiran
yang penting. Kernel V3Os diperoleh melalui

beberapa tahapan proses clan operasi yaitu tahap

pembentukan gel, perendaman, pencucian,
pengeringan dan kalsinasi.

Pencucian merupakan salah satu tahapan
dalam proses pembuatan kernel. Tujuannya untuk

menghilangkan medium organik yang menempel
pada pen11ukaan kernel dan hasil reaksi lainnya
seperti ammonium nitrat, sisa HMTA (heksa
metilen tetra amrne) dan urca(2). Dcngan adanya ion
nitrat sebagai, hasil reaksi antara uranium nitrat

dengan urea, dapat menyebabkan mudah retaknya

kernel saat pemanasan. Perlakuan panas terjadi pada
saat pengeringan dan kalsinasi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui pengaruh kadar amonia dalam pencuci
terhadap jumlah ion nitrat yang dapat diambil dan
diikuti perubahan sifat fisis yang terjadi.

Dalam penelitian ini dipelajari jumlah ion
nitrat yang terambil paling banyak dan sifat fisis
dari kernel hasil proses gelasi berupa, luas muka
spesifik, rapat sejati, volume pori total clan jari-jari
pori rerata.

Senyawa VO3 H2O urea stabil pada pH 6,5.
Pada harga pH yang lebih tinggi akan terjadi
pclepasan urea. Jika dipcrgunakan air sebagai bahan
pencuci pelpasan urea sangat lambat. Jika
dipergunakan larutan asam lemah tidak akan terjadi
pelepasan urea(3).

Abdel Halim (1987) telah melakukan
penelitian mengenai pengaruh pencucian dan
pcrendaman terhadap butir gel.Diperoleh kondisi
optimum yaitu kernel yang dicuci dengan larutan
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ammonia encer yang sebetumnya dircl\uam dengan
tarutao yang sarna.

3. J)i~nalisjs lu.Is muk~ dan volume pori dengan
"Surface Area Analyzer" Nay A-I 000.

TATA KERJA HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat

PcraJatan gclas, kolom gclasi, ;!: 230 cm,
dengan diameter 5 cm, termo~lat, kompor li~trik,
tem1ometer, oven, Surface Area Analyzer Nay A -

1000

Bahan
Uranil nitrat, heksa melilcn tetraamine

HMTA Merck, urea Merck, minyak parafin, Merck,
ammonia, Merck, es batu

Kondisi proses dan operasi yang dipakai
dalum pembuatan gel adalah kadar uranium dalam
larutan umpal! 554 g/l, kandungan asam bebas 0,82
M, perbandingan mol urea/U ~ 2 sedangkan mol
HMTA/U = 2,1 media gelasi minyak parafin dengan

suhu 95 °C, tinggi kolom :!: 230 cm, perendaman gel
menggunakan ammonia 2,5 % selama 24 jam.
Untuk pencucian gel divariasi kadar ammonianya.
Pcngeringan dilakukan secara bertahap dan kalsinasi

pada suhu 800 °C sclama 2 jam.
Rapat sejati {Nv dari berbagai gel yang

diperoleh pada varaiasi kadar pencuci dapat

dikatakan tidak mengalami perubahan, harganya
berkisar antara 8,27 sampai dengan 8,64 g/ml. Akan
tet:1pi pencucian berpengaruh pada pengambilan ion
nitrJt yang ada pada gel. Pada konsentrasi pencuci
2,5 % jumlah ion nitrat yang terambil paling .banyak

sejumlah 292,2 ppm.

Tape! 1. Jumlah ion nitrat yang terambil dan rapat

sejati padn berbagai kadar pencuci gel.

Kadar pcncuci gel selain mempengaruhi
jumlah ion nitrat, juga mempengaruhi luas muka,
rerata jari-jari pori gel hasil gelasi, sedangkan nilai
volume pori total hampir tidak berpengaruh. Pada
pencuci kadar 2,5 % memberikan luas muka yang
paling besar, akan tetapi memiliki rerata jari pori
paling kecil. lni menggambarkan bahwa gel yang
dicuci dengan kadar 2,5 % memiliki pori yang
relalif kecil akan tetapi merata (tabeI2).

Tabcl2. Luas muka spesifik, volume pori dan
rerata jari-jari pori, dengan metode multi
point BET dan BJH '.

~ad~r~t:!3, % !L.MS, m2/g l~~ri-iari, A ,Vol. Pori total x 10-3 cc/g !

1,0 1,5 28,28 2,17
1,5 3,1 22,27 3,55
2,0 1,7 30,17 2,58
3,0 2,0 32,91 3,40
4..0 1,8 41,22 3.83

Gel uranium oksida mempunyai dua
karakter dua pori yang dominan dan pori yang
memiliki ukuran lebih kecil hampir selalu memiliki
kuuntitas yang Icbih besar, sebagaimana nampak

Car a kerja

a. Pembuatan kernel.
I. Larutan umpan gelasi disiapkan dcngan cara

melarutkan oksida uranillm dcngan asam
nitrat. Selanjutnya larutan dicncerkan atau
dipekatkan sampai mencapai kondisi yang
diinginkan dengan kadar uranillm :t 550 g/L
dan keasaman :t 1. Untuk 20 ml larutan
uranil nitrat ditambah urea 6,4 g sambi I
diaduk, kemudiall didinginkan dan
ditambahkan 13,84 g HMTA sedikit demi
sedikit agar HMT A larut. Perbandingan
HMT A/U = 2,1 dan urea/U = 2,0 larlltan

tersebut sebagai umpan gelasi.
2. Umpan diteteskan ke daJam kolom gelasi

yang berisi minyak parafin suhu puncak
kolom mencapai :t 95 °C.

3. Gel direndam dalam larutan ammonia 2,5 %
selama:t. 24 jam.

4. Gel dicuci dengan 5 kali masing-masing 25
ml ammonia dengan kadar I; 2; 2,5; 3; 4 dan
5%.

5. Air bekas pencuci ditentukan jumlah ion
nitrat dengan metode spektrofotometri.

6. Gel dikeringkan secara bertahap mulai 50, 70
dan 100 °C selama 2 jam, kemudian
dikalsinasi pad a suhu 800 °C selama 2 jam.

b. Penentuan rapat sejati, luas mllka, volume pori
dan rerata jari-jari pori dengan metode multi
point BET dan BJH. Pencntuan rapat sejati, luas
muka, volume pori dan rerata jari-jari pori secara
serentak menggunakan alat "Surface Areameter
Nay A-I 000 buatan Quantachrome.
1. Cuplikan gel hasil kalsinasi ditimbang dan

dimasukkan dalam tabling Cllp!ikan.
2. Tabung dipanaskan pada suhu 200 °C dan

dia!iri gas nitrogen selama satu jam.
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pada kurva distribusi pori yang disajikan pada
gambar 1.

Volume pori, ccfNg e-O3

2. ABDEL HALIM, A.S., 1987, "Thennal And X-
Ray Analysis Studies of V03 Gel Mycrosheres",
Journal Thennal Analysis, 32.

3. URBANEK, Y., 1977, "Preparation of U02
Dense Sperical Particle by Sol-Gel Technique",
IAEA-CN-36/469, Checkoslovakia. '.
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Gambar 1. Distribusi ukuran pori gel VOj yang
dicuci dengan ammonia

Gel uranium oksida dengan berbagai
variasi pencucian, menghasilkan dua pori yang
dominan sarna, akan tetapi memiliki kuantitas yang
berbeda. Pada gel hasil pencucian I; 2, 5; 3 dan 4 %
memiliki dua ukuran pori dan ukuran pori yang
lebih kecil hampir selalu memiliki kuantitas yang
lebih besar. Hal ini memberikan gambaran bahwa
gel yang dihasilkan dari keempat variasi memiliki
sifat fisis berukuran pori kecil jumlahnya banyak,
sedangkan yang berpori besar jumlahnya lebih
sedikit.

KESIMPULAN

1. Kadar pencuci gel mempengaruhi jumlah ion
nitrat yang dibebaskan dari gel.

2. Rapat sejati gel tidak berubah dengan adanya
perubahan kadar pencuci.3. 
Pada pencucian gel dengan kadar 2,5 %
didapatkan gel dengan ukuran pori kecil clan
merata.

Tunjung I
» Mengapa pad a kadar ammonia 2,5 -3%

mencapai jumlah ion nitrat tertinggi, tetapi saat
dinaikkan malah menjadi turun ?

Nurwijayadl
-<> Pada kadar 2,5% mulai terjadi kejcnuhan,

sehingga ammonia yang berlebihan justru
tidak menguntungkan.

Sunardjo
» Pertimbangan apa pencucian gel uranium basil

proses gelasi menggunakan ammonia?

Nurwijayadi
-<> Pencucian dengan ammonia menghasilkan

densitas yang lebih tinggi dibanding/fan air
panas (lihal label J), selain itu gel yang
dicuci de/1gan ammonia akan mempunyai
aktivitas sintering yang lebih baik

Fatturachman
» Dimana beda spesifik penelitian ini dengan

percobaan Sdr. Wardoyo yang telah
dipublikasikan, karena sarna-sarna menyebutkan
kondisi pencucian terbaik dengan ammonia

2,5%?

Nurwijayadl
-<> Salah satu lujuan pencucian adalah untuk

mel1ghilangkan ion nitrat. Jumlah ion nitrat
yang paling ban yak terambil pada 2,5%
ammonia (tabel J). Penelitian Sdr. liJ;'ardoyo
tidak me/1ghiIU/1g iOl1 11itral, besaran luas
ml/ka, jejari pori rata-rata serta volume pori
total. Jadi penelitian ini merupakan
kelanftlta/1 dC/ri penelitian Sdr. Wardoyo.
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