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PENGARUH KONSENTRASI URANIUM DAN POLIVINIL
ALKOHOL DALAM UMPAN PROSES SOL-GEL TERHADAP
HASIL BUTIRAN BOLA GEL

Indra Suryawan, Endang Susiantini
Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan - BA TAN

ABSTRAK

PENGARUH KONSENTRASI URANIUM DAN POLIVINIL ALKOHOL DALAM UMPAN PROSES SOL

GEL TERHADAP HASIL BUTlRAN BOLA GEL. Telah dilakukan pembuatan butiran gel dengan variasi

konsentrasi uranium dan polivinil alkohol pada proses sol gel. Variabel konsentrasi uranium adalah 0,3;
0,5; 0,7; 0,9; I, I; 1,3; 1,5; 1,7; 1,9 dan 2,1 M Variabel konsentrasi polivinil alkohol adalah 0,3; 0,6; 0,9;
1,2; 1,5; 1,8; 2, I dan 2,4 M Hasil proses sol gel setelah kering di panaskan pada suhu 300, 500 dan 75ffC

selama 4 jam. Butiran gel dikarakterisasi dengan mikroskop optik untuk mengetahui morfologi bentuk dan
kondisi gel. Dari hasil penelitian, menggunakan konsentrasi uranium 0,3 sampai 2,/ M dan palivinil
alkohol 1,8 sampai 2,4 M terbentuk gel bulat dan kenyal, setelah dipanaskan sampai 75ffC tidak pecah.
Pada konsentrasi polivinil alkohol 0,3 sampai 0,5 M, hasil gel lembek dan setelah kering pecah. Pada
konsentrasi polivinil alkohol 0,6 sampai 0,8 M, bentuk gel setelah dikeringkan tidak sempurna. Pada
konsentrasi polivinil alkohol 0,9 sampai 1,7 M hasil gel proses gelasi bulat dan gel pecah setelah
dipanaskan sampai 30ffC

ABSTRACT

INFLUENCE OF URANIUM AND POLIVYNIL ALCOHOL CONCENTRATION IN THE FEED OF SOL

GEL PROCESS ON THE GEL SPHERICAL PRODUCT. The gel particles have been made at various
uranium and polyvinil alcohol concentration in the sol gel process. The variables of uranium concentration
were 0.3; 0.5; 0.7; 0.9; 1.1; 1.3; 1.5; 1.7; 1.9 and 2.1 M The variables of polyvinyl alcohol concentration
were 0.3; 0.6; 0.9; 1.2; 1.5; 1.8; 2.1 and 2.4 M After drying the sol gel process products were heated at
300, 500 and 75ffC during 4 hours. The gel particles were characterized using an optic microscope to

know the shape and condition morphology of gel. From experimental result using uranium concentrasion of
0.3 until 2.1 M and polyvinyl alcohol of 1.8 until 2.4 M spherical and gel was formed elastic, after heating at
75ffC it was unbreakable. At the concentration of polyvinyl alcohol from 0.3 to 0.5 M, the gel product was

soft and broken after being dried. At the concentration of polyvinyl alcohol from 0.6 to 0.8 M, the dried gel
product was unperftct. At the concentration of polyvinyl alcohol from 0.9 to 1.7 M, the gel product of
gelation process was sperical and it was broken after being heated up to 30(J'C

PENDAHULUAN

Beberapa negara telah mengembangkan programbahan bakar kernel uranium, plutonium,
thorium atau campuran dua logam tersebut dengan
metode sol-gel. Seperti ORNL (Oak Ridge

National Laboratory) Amerika Serikat, KFA (Kern

Forschungs Anlage) Jerman, CNEN (Comitato

Nazionaleperl Energia Nucleare) Italia, untuk
memproduksi kernel ThOz, UOz, ( U,Pu)Oz, dan
(U,Th)Oz microspheres (bentuk bola). Sedangkan
di Asia Jepang dan China telah mulai membangun
reaktor risetnya menggunakan bahan bakar kernel
yang dibuat dengan proses sol gel. Butiran bola
dibentuk dengan menjatuhkan larutan sol (droplets)

dalam medium organik sehingga terjadi reaksi
menjadi senyawa uranium poli uranat padat
berbentuk bola. Langkah pertama dalam pembuatan
bahan bakar kernel adalah memanaskan larutan

UOZ(N03h dan ditambahkan PVA (polyvinyl

alcohol) dan THF A (tetrahydrofurfuly alcohol)

sehingga terjadi dekomposisi untuk membentuk
senyawa komplek. Hasil dari proses tersebut adalah
larutan sol yang kemudian didispersikan kedalam
media amoniak sebagai pereaksi sehingga terbentuk
padatan bulat. Langkah pembuatan larutan sol dan
proses pembuatan kernel UOz seperti Gambar I
berikut,
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Gambar 1. Tahap pembuatan larutan sol dan Proses pembuatan kernel UOz.

Uranil nitrat sebagai material utama untuk
memproduksi kernel dibuat dengan spesifikasi
tertentu, diantaranya adalah mempunyai kadar
uranium> 250 g/L, asam bebas rendah dan pengotor
logam lain < 160 ppm. Larutan dibuat komplek
agar menjadi senyawa stabil dengan menambahkan
senyawa organik polialkohol, dan larutan
mempunyai viskositas rendah yang disebut larutan
sol, sehingga mudah didispersikan kedalam medium
gelasi sebagai bahan dasar untuk produksi butiran
microspheres. Fungsi pemanasan larutan sol saat
didispersikan kedalam medium adalah secara
parsial terjadi pre-neutralize uranium dan bereaksi
dengan medium gelasi NH40H sehingga
mempercepat pemadatan butiran gel, bentuk bulat
tetesan sol tetap stabil ketika menjadi padat.

Tujuan proses sol gel adalah proses
pengendapan larutan UOZ(N03h. dengan
pengikatan UO/+ dalam senyawa NH3 sehingga
endapan berupa butiran-butiran bola. Persamaan
reaksi kimia setelah terikatnya UOzz+dengan NH3,
sebagai berikut,

UOz(N03h + 2NH40H -> U03.xHzO.yNH31 +

2NH4N03 (I)

U03.xHzO.yNH3 + Hz -> UOz + (J +x)H20 +
yNH3 (2)

Kualitas kernel uranium oksida yang didesain
untuk keperluan studi teknologi pembuatan bahan

bakar HTR, secara teoritis mempunyai spesifikasi
seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabell. Spesifikasi desain kernel UOz tersinter

Parameter
Spesifikasi

Diameter

500±50 !lm

Densitas

~ 10,4 g/cm3

Dmak/Dmin(Sphericity)

< 1,2

O/U

1,99 < x < 2,02

Pembentukan butiran gel dari fase cair
menjadi fase padat melalui dua media yaitu media
udara + uap NH3 dan media cairan NH40H. Dalam
media udara + uap NH3 tetesan larutan sol akan
mengalami pemadatan pada lapisan luarnya
(presolidification), sehingga tetesan sol yang jatuh
dalam media cair tetap dapat mempertahankan
bentuk bulat. Selanjutnya sol ketika jatuh dalam
media cair (NH40H) terjadi penyempurnaan reaksi
dengan amoniak dan bentuk butiran bola akan
makin stabil. Proses perubahan dari fase cair
menjadi padat dan bentuknya bulat seperti
ditunjukkan pada Gambar 2.
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Gambar 2. Proses pembentukan butiran bola
dari rase cair menjadi rase padat

Reaksi kimia amoniak dengan larutan sol
yang merupakan senyawa garam logam uranium
menghasilkan hasil samping senyawa NH4N03,
NH4Cl, (NH4hC03. Senyawa garam tersebut harus
dicuci bersih sebelum butiran gel diproses lebih
lanjut yaitu proses pengeringan dan pemanasan pada
suhu tinggi, karena butiran gel ketika dipanaskan
senyawa garam tersebut akan terurai dan
membentuk rongga yang akan mempengaruhi
kerapatan dari butiran. Setelah dicuci, butiran
dikeringkan pada 100°C-180°C dalam media udara
untuk menguapkan cairan bahan cucian dan
menguraikan senyawa polymer organik. Butiran
dilakukan kalsinasi pada temperature 600°C 
800°C agar terbentuk senyawa logam oksida,
dengan kandungan karbon yang bersifat sisa
berkisar antara 10 sampai 50 ppm.

TATAKERJA

Bahan yang digunakan

Larutan U02(N03)2 sebagia bahan baku
pembuatan butiran, tetra hidrofurful alkohol sebagai
senyawa aditip, polivinil alcohol sebagai senyawa
pembentuk komplek, parafin sebagai bahan untuk
pembantukan lapisan emulsi, air bebas mineral
bahan untuk pengencer dan pelartut, amoniak bahan
medium untuk perekasi pembentukan butiran padat,
bahan untuk media analisis adalah Barium
difenilsulfonat kristal, Asam sulfamat kristal,
Larutan Titrisol K2Cr207 0,1 N.

Alat yang digunakan

Gelas beker digunakan untuk proses
pembuatan larutan sol dan butiran gel, labu takar
digunakan untuk menera bahan-bahan yang
digunakan, neraca analitik digunakan menimbang
bahan padat, cawan porselin digunakan untuk
memanaskan butiran gel, termometer digunakan
untuk mengkur suhu proses, pengaduk magnet
digunakan untuk mengaduk bahan-bahan yang
direaksikan, muffle furnace digunakan untuk
memanaskan gel pada suhu tinggi, oven digunakan
untuk penguapan air, mikroskop optik digunakan
untuk mengamati bentuk dan kondisi butiran gel,
gelas arloji digunakan untuk tempat mengeringkan
danmengamati butiran gel, kertas pH digunakan
untuk mengetui kondisi keasaman larutan.

Cara kerja

a. Pembentukan butiran gel dengan variasl
konsentrasi uranium dan polivinil alkokol.

1. Membuat larutan umpan (uranil nitrat)
dengan konsentrasi 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1;
1,3; 1,5; 1,7; 1,9; 2,1 molal (Gambar 3.A).

2. Larutan uranil nitrat dengan konsentrasi 0,3
M sebagai bahan utama pembuatan larutan
sol dipanaskan sampai 60°C, ditambahkan
senyawa pengomplek THF A dengan
konsentrasi 1,6 M, setelah 5 menit
ditambahkan PVA dengan konsentrasi 0,3
M dan dipanaskan sampai 80°C (Gambar
3.B).

3. Larutan sol yang dihasilkan diteteskan
dalam kolom gelasi yang berisi medium
amoniak untuk pembentukan buitiran bola
gel (Gambar 3.e).

4. Lakukan cara yang sarna dalam pembuatan
larutan sol untuk konsentrasi uranil nitrat

yang sarna (0,3 M) dengan variasi
konsentrasi PVA masing-masing 0,6; 0,9;
1,2; 1,5; 1,8; 2,1 dan 2,4 M.

5. Lakukan cara yang sarna dalam pembuatan
larutan sol dengan variasi konsentrasi
uranil nitrat 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 1,5; 1,7;
1,9 dan 2,1 M dan variasi konsentrasi PVA
masing-masing 0,3; 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 1,8;
2,1 dan 2,4 M.

6. Gel hasil proses gelasi dikeringkan,
dipanaskan secara bertahap 300, 500 dan
750°C dalam tungku kalsinasi (Gambar
4.A).

7. Butiran gel setiap dilakuakan perubahan
pemanasan diamati mikrostruktumya
dengan mikroskup optik (Gambar 4.B).
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Gamabar 3. Proses pembuatan larutan sol (A,B) dan pembentukan butiran gel (C).

A
B

Gambar 4. Proses kalsinasi pembentukan uranium oksida (A) dan analisis butiran
dengan mikroskop optik (B).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan terhadap
variasi uranium dan PV A secara simultan dalam

proses sol dan dilakukan pembentukan butiran bola
gel pada gelasi, diperoleh hasil diagram butiran
seperti ditunjukkan dalam Gambar 6. Sedangkan
hasil pengamatan mikrostruktur dengan mikroskop

optik setelah butiran gel dikeringkan dan dikalsinasi
pada suhu 300, 500 dan 750°C ditunjukkan pad a
Gambar 5,7,8,9, dan 10.

Gambar 5. Butiran gel, hasil proses sol gel
dengan konsentrasi uranium 1,1M
dan PVA 2,1 M (pembesaran 1 X).
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Butiran bola gel terbentuk jika konsentrasi
uranium dan senyawa pengomplek PVA pada
komposisi yang kompatibel sehingga terbentuk
ikatan yang stabil antara ion U022+ dengan senyawa
organik PVA, pada kondisi tersebut dalam proses
gelasi tetesan larutan sol ketika bereaksi dengan
medium amoniak terbentuk butiran bola. Pada
kondisi yang kompatibel ikatan kovalen ion UO/+
dengan PVA terjadi secara sempuma, dalam gelasi
ion UO/+ melepaskan PVA digantikan senyawa
amoniak dalam bentuk padatan yang bulat, seperti
Gambar 5.

Gambar 6. Diagram proses gelasi terhadap ha
sil butiran dengan perubahan
konsentrasi uranium dan polivinil
alkohol yang dilakukan simultan.

Kondisi kompatibel seperti ditunjukkan
dalam Gambar 6, hasil daerah luasan gel
menggunakan larutan uranil nitrat konsentrasi 0, 3
sampai 2,1 M dengan konsentrasi PVA 1,8 sampai
2,4 M. Untuk konsentrasi uranium lebih besar 1,2 M
dengan menggunakan pereaksi pengomplek PVA
mulai konsentrasi 1,2 sudah dapat membentuk gel
yang bulat, kenyal dan setelah dipanaskan sampai
750°C bentuk gel tetap stabil. Gel yang dihasilkan
pada kondisi yang stabil sebelum dan setelah
mengalami proses pemanasan seperti Gambar 7.

o

Gambar 7. Hasil gel bulat dan kenyal, dibuat
dengan konsentrasi uranium 1,5 M
dan PVA 1,8 (A), setelah dikalsinasi
pada suhu 750·C bentuk stabiV
bulat (B), pembesaran 400 X

Butiran gel hasil proses gelasi dengan
menggunakan konsentrasi uranium 0,3 sampai 2,1
M dan pereaksi PVA 0,3 sampai 0,5 M, terbentuk
butiran gel tidak padat (lunak) dengan area seperti
ditunjukkan dalam Gambar 6. Jika gel dikeringkan
bentuknya mudah berubah dan tidak bulat, kondisi
tersebut terjadi karena ikatan kovalen antara ion
uranium dengan PVA tidak kompatibel, sehingga
ikatan mudah lepas jika lingkungan berubah dari
kondisi basah menjadi kering seperti ditunjukkan
pada Gambar 8.

Gambar 8. Hasil gel lembek, dibuat dengan
konsentrasi uranium 0,9 M dan
PVA 0,3 M(pembesaran 300 X)

Untuk konsentrasi uranium 0,3 sampai 2,1 M
dengan PYA 0,6 sampai mendekati 0,9 M, larutan
sol yang dihasilkan setelah diteteskan dalam
medium gelasi bentuknya tidak bulat yaitu berupa
gumpalan yang tidak beraturan. Pada kondisi ini
ikatan kovalen antara ion uranium dengan PVA
tidak mengikat seluruh logam uranium sehingga
bentuknya tidak semua bulat. Besaran konsentrasi
uranium dan PVA terbentuknya butiran gel yang
tidak sempurna ditunjukkan pada Gambar 6, dan
bentuk but iran setelah dipnaskan sampai suhu
500°C ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 9. Hasil gel bentuk tidak bulat, dibuat
dengan konsentrasi uranium 0,7
dan PV A 0,8 M(pembesaran 200 X)
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Pada konsentrasi uranium lebih keeil 1,1 M
dan PVA 0,9 sampai 1,8 M gel yang dihasilkan
berbentuk bola tetapi setelah dikalsinasi sampai
suhu 300°C, 70 % gel retak dan peeah seperti
ditunjukkan dalam Gambar 10. Kondisi ini terjadi
karena dalam proses pembuatan larutan sol logam
uranium masih ada yang belum membentuk
senyawa komplek dengan PVA, sehingga ikatan
yang terbentuk belum kompatibel, sehingga rentan
terhadap pengaruh perubahan suhu. Dengan
konsentrasi uranium lebih besar 1,3 M, konsentrasi
PVA yang dibutuhkan mulai 1,3 M butiran gel yang
dihasilkan sudah bulat dan bentuknya stabil setelah
dipanaskan. Hal tersebut terjadi dengan konsentrasi
uranium yang tinggi untuk menjadi ikatan kovalen
ion U022+ dengan PVA dibutuhkan konsentrasi
PVA yang lebih rendah.

A

B

Gambar 10. HasH gel bulat, dibuat dengan
konsentrasi uranium 1,5 M dan
PVAI,5 M (A), gel pecah setelah
dipanaskan 300·C (B), pembesa
ran 300 X

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
terhadap perubahan konsentrasi uranium dan
polivinil alkohol yang dilakukan seeara simultan
untuk mendapatkan diagram luas area pembentukan
butiran gel dapat dismpulkan sebagai berikut.

I. Dengan menggunakan larutan uranil nitrat
konsentrasi 0, 8 sampai 1,5 M dengan
konsentrasi PVA 1,8 sampai 2,2 M gel yang
dihasilkan kenyal dan eerah, pada kondisi
tersebut bentuk gel stabil/ tetap bulat ketika
dipanaskan waktu dikeringkan atau kalsinasi.

2. Dengan interval konsentrasi uranium 0,7 - 1,1
M dan PVA 0,8 - 1,4 M, butiran yang
terbentuk tidak padat (lunak), jika gel
dikeringkan bentuknya mudah berubah dan
tidak bulat.

3. Pada interval konsentrasi uranium 0,6 - 1,3 M
dengan PYA 1,4 - 1,6 M, larutan sol yang
dihasilkan setelah diteteskan dalam medium

gelasi bentuknya tidak bulat yaitu .berupa
gumpalan yang tidak beraturan.

4. Pada interval konsentrasi uranium mulai 0,7
sampai 1,5 M dan PVA 1,4 sampai 1,8 M gel
yang dihasilkan berbentuk bola, tetapi setelah
dikalsinasi sampai suhu 300°C, 70 % gel retak
dan peeah.
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TANYAJAWAB

Dwi Biyantoro

• Apa gelasi tersebut ?

• Hasil optimum butiran pada konsentrasi
berapa ?

Indra Suryawan

~ Proses gelasi adalah terbentuknya butiran bola
dari tetesan lamtan sol yang bereaksi dengan
amoniak menjadi padatan berbentuk bola.

Sunardjo

• Apa latar belakang penggunaan polivinil
alkohol dalam proses gel ini ?

Indra Suryawan

~ Penggunaan senyawa organik PVA sebagai
pereaksi dilakukan pada proses gelasi eksternal,
dan hasil butiran bola yang dihasilkan lebih
seragam (uniform). Pada gelasi internal
menggunakan media parafin dengan pereaksi
urea, butiran yang yang dihasilkan lebhi besar
tetapi D min imum lebih besar dari proses

Dmaksimum

gelasi eksternaI.
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