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ABSTRAK

PENGARUH KARBONISASI LARUTAN SOL PADA PROSES GELASI EKSTERNAL TERHADAP

KUALITAS KERNEL OKSIDA URANIUM Pengaroh karbonisasi larotan sol pada proses gelasi eksternal
terhadap kualitas kernel oksida uranium telah dipelajari. Variabel yang dipelajari meliputi pengaroh kadar
karbon, suhu dan waktu reduksi kernel UjOS hasil proses karbonisasi larotan sol. Pertama kali larutan
uranil nitrat direaksikan dengan NH40H 1M. menghasilkan larotan koloid UOj. Sambil diaduk dan
dipanaskan pada suhu 60-80°C, larotan koloid direaksikan dengan campuran PVA-monosarbitol oleat
parafin menghasilkan larotan sol uranium-PVA. Kemudian larotan sol dikarbonisasi dengan
menambahkan karbon black pada perbandingan mol karbon terhadap mol uranium (CIU) sebesarl,32
6,62, menghasilkan gel karbida. Lalu dicuci, dikeringkan dan dikalsinasi pada suhu 800°C selamaA jam

menghasilkan kernel UjOSyang mengandung karbon. Setelah itu, kernel UjOS direduksi denga,(H2!1f1,lammedium N] pada suhu 500-800 °c, tekanan 50 mmHg selama 3 jam. Setelah selesai, percoba'aff-reduksi
diulangi dengan menggunakan kernel UjOsyang sama pada suhu 700°C, tekanan 50 mmHg selama 1-4
jam. Karakterisasi sifat kimia butiran gel dan kernel oksida uranium menggunakan FFIR, meliputi analisis
pita serapan spektrom infra merah gugus fungsional UOj, C-OH, NHj, C-c, C-H dan OH. Sifat fisis oksida
uranium meliputi analisis luas muka spesifik, volume pari danjejari rerata menggunakan surface areameter
Nova-IOOOdan gas N] sebagai peresap. Dan rasio OIU kernel uranium dioksida dengan metode gravimetri.
Hasil percobaan menunjukkan bahwa karbonisasi larotan sol pada proses gelasi eksternal berpengaroh
terhadap kualitas kernel oksida uranium.

ABTRACT

INFLUENT OF CARBONIZATION OF SOL SOLUTION AT THE EXTERNAL GELATION PROCESS ON

THE QUALITY OF URANIUM OXIDE KERNEL. The influent of carbonization of sol solution at the
external gelation process on the quality of uranium oxide kernel was done. Variables obserted are the
irifluent of carbon, temperature and time of reduction process of UjOS kernel resulted from carbonization of
sol solution. First of all, uranyl nitrate was reacted with 1 M NH40H solution, producing the colloid of
UOj. Then by mixing and heating up to the temperature of 60-80°C, the colloid solution was reacted with
PVA, monosarbitol oleate and parafine producing of uranium-PVA sol. Then sol solution was carbonized
with carbon black of mol ratio of carbon to uranium =2, 32-6, 62, produce of carbide gel. Gel then washed,
dried and calcined at 800°C for 4 hours to produce of UjOS kernel containing carbon. Then the kernel
was reduced by H] gas in the medium of N] gas at 500-8000C, 50 mmHg pressure for 3 hours. The process
was repeated at 7000C, 50 mmHg pressure for 1-4 hours. The characterization of chemical properties of the
gel grains and uranium oxide kernel using FTIR covering the analyzis of absorption band of infra red
spectrum of VOj, C-OH, NHj, C-C, C-H and OH fungtional group. The physical properties of uranium
oxide covering specific surface area, void volume, mean diameter using surface area meter Nova-IOOOand
as N] gas an absorbent. And OIV ratio of uranium dioxide kernel by gravimetry method. The result of
experiment showed that carbonization of sol solution at the external gelation process give irifluencing the
quality of uranium oxide kernel.

Kata kunci: Karbonisasi larotan sol, sifat kimia dan sifatfisis kernel oksida uranium

PENDAHULUAN

Dalam teknologi nuklir, karbon dipakai sebagaibahan matrik pada pembuatan kernel U02,
(U,PU)02 dan (U,Pu)C berpori bulat seperti bola
untuk bahan bakar berbentuk pelet sebagai bahan
bakar reaktor LWR, PHWR dan FBWR ( 1,2,).

Kernel U02 berpori dapat dibuat dengan
proses Sol-Gel, salah satu diantaranya dengan
proses gelasi eksternal Emulsifikasi Nukem
menggunakan karbon black sebagai pembentukkan
senyawa karbida. Karbon didispersikan kedalam
larutan sol dari campuran U03, PYA, NH3,

monosarbitol oleat dan parafin pada suhu 60-90 0c.
Pada kondisi ini terjadi proses karbonisasi larutan
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sol dengan membentuk sol karbida. Setelah itu
digelasikan kedalam larutan amonium hidroksida
menghasilkan gel uranium karbida bulat seperti
bola, kemudian dicuci, dikeringkan dan dikalsinasi
pada suhu tinggi dalam medium udara. Pada
kalsinasi, terjadi reaksi antara karbon, nitrogen dan
hidrogen dalam butiran gel dengan oksigen
mengahasilkan gas karbon monoksida (CO), gas
karbon dioksida (C02), gas nitrogen dioksida (N02)
dan molekul H20. Karbon yang tidak bereakasi

dengan oksigen, bereaksi dengan molekul U03
dalam butiran gel membentuk kernel uranium
oksikarbida (UCO), kemudian UCO bereaksi
dengan H20 dan CO2 menghasilkan U30S yang
mengandung karbon, gas CO dan H2 seperti reaksi
berikut«3.4 J,

2 C + 2 H + 2 O2 + N + U03 • UCO +
CO2 + H20 + N02 (I)

3 UCO + H20 + 70 CO2 --+ U30S +
lOCO + H2 (2)

Pada reaksi reduksi antara U30S dengan gas

H2 pada suhu 600-900 °c, tekanan 500-700 mmHg
dalam media gas N2, gas hidrogen bereaksi dengan
kernel U30S dan sisa karbon menghasilkan kernel
U02 bulat seperti bola dan berpori, gas karbon
monoksida dan metan,

U30S+ 3 C + 2H2 --+ 3 U02 + 2CO
+ CH4 (3)

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
kualitas kernel uranium oksida diatas, diantaranya

banyak karbon yang ditambahkan kedalam larutan
sol, suhu dan waktu reduksi. Perubahan konsentrasi

karbon dapat mempengaruhi sifat kimia dan fisis
kernel oksida uranium. Sifat kimia meliputi
perubahan struktur molekul gel, kernel U30S, kernel
U02 dan rasio O/U, dan Sifat fisis meliputi luas
muka spesifik dan porositas kernel uranium oksida.
Menurut laporan IAEA(l968), banyaknya karbon
yang digunakan untuk pembuatan uranium oksida
berpori (porous) ditentukan dari perbandingan mol
karbon terhadap mol uranium yaitu sebesar 0,5 - 6.
Pada kondisi ini menghasilkan kernel U02 berpori
dengan rasio O/U sebesar 2,15<0/U<2,25. Suhu
dan waktu terutama pada proses reduksi antara
kernel U30S dengan gas H2 dalam medium N2
berpengaruh pada sifat kimia dan fisis kernel
uranium dioksida diatas. Semakin besar suhu reaksi

semakin sempurna reaksi, semakin kecil rasio O/U
dan kadar karbon dalam padatan. Demikian juga
lamanya waktu kontak pada reaksi antara kernel
uranium oksida dengan gas hidrogen, semakin lama
waktu kontak semakin sempurna reaksi, semakin
kecil rasio O/U dan juga kadar karbon pada kernel
U02 yang dihasilkan.

Perubahan struktur molekul kernel oksida

uranium diatas, secara kualitatif dapat ditentukan
dengan spektroskopis Infra merah pada bilangan
gelombang (v) tertentu. Metode Intra merah ini
didasarkan pada spektrum pita serapan Intra merah
pita serapan rentangan (stretch) ikatan u-o dan pita
serapan rentang getaran (stretching vibration) ikatan
rantai O-U-O-U-O pada molekul U30S, molekul
U02 dan pita serapan ikatan hidrogen karbida,
karbida, vinil dan hidroksil terdapat pada bilangan
gelombang antara 400- 4000 cm·1(5J. Sedangkan
sifat fisis yang meliputi luas permukaan spesifik dan
porositas dapat ditentukan dengan metode adsorpsi
gas menggunakan SUijace areameter dan N2
sebagai absorbat pada tekanan relatif rendah dan
suhu tetap. Sedangkan rasio O/U ditentukan dengan
metode gravimetri dengan cara mengoksidasi kernel
U02 pada suhu 800-900°C menjadi kernel U30S•

Sesar rasio O/U ditentukan dari perbandingan mol
oksigen terhadap mol uranium pada molekul U30S
hasil reaksi (6.7 J.

Tujuan penelitian ini, mempelajari pengaruh
karbonisasi larutan sol pada proses gelasi eksternal

terhadap kualitas kernel oksida uranium yang
meliputi sifat kimia yaitu perubahan struktur
molekul gel dan kernel oksida uranium
menggunakan spektrofotometri Fourier Transform
Intra Merah(FTIRjdan rasiOO7O paoa kernel U02,

dan-sifat-fisis kernel oksida uranium meleputi luas
muka spesifik dan porositas

METODOLOGI

Bahan

U02(N03h berfungsi sebagai pembentukkan
senyawa uranium dalam gel, kernel U30S dan kernel
U02. Polivinil alkohol berfungsi sebagai senyawa
pembentuk gel dan pengatur kekentalan (viskositas)
larutan sol, Monosarbitol oleat sebagai stabilator
pada pembentukkan sol dan gel, Parafin sebagai
pembentuk butiran gel menjadi bulat seperti bola
larutan sol pembentukan partikel koloid dan
medium gelasi. Serbuk karbon black sebagai
pembentukan sol karbida, Gas hidrogen sebagai
reduktor dan Nitrogen sebagai medium pada proses
reduksi kernel U30S menjadi kernel U02> semua
bahan tersebut berasal dari Merch, dan bahan kimia

yang lain

Alat

Seperangkat alat kalsinator, untuk alat
kalsinasi gel menjadi kernel U30S dan alat reduktor,
untuk alat mereduksi kernel U30S menjadi kernel

U02 pada suhu tinggi. Seperangkat alat Surface
areameter NOY A-1000, untuk alat analisis luas

muka spesifik, volume pori dan jejari rerata.
Seperangkat alat FTIR Shamitzu, d untuk alat
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menganalisis spektrum pita serapan Infa merah
gugus fungsioanl dalam gel, kernel U30S dan kernel
UOz, dan peralatan yang lain.

Cara kerja

Pertama kali, larutan uranU nitrat direaksikan
dengan amonium hidroksida, eampuran polivinil
alkohol, monosarbitol oleat dan parafin
menghasilkan larutan so\. Setelah itu ditambahkan
karbon dari karbon black sebesar C/U=I,32-6,6
sehingga terjadi proses karbonisasi laruan sol
menghasilkan sol karbida. Setelah itu, larutan sol
digelasi kedalam larutan amonium hidroksida
menghasilkan gel karbida. Gel dieuci dan
dikeringkan pada suhu 120°C , kemudian
dipanaskan pada suhu 800°C selama 4 jam
menghasilkan kernel U30S yang mengandung
karbon. Kernel U30S tersebut dipindahkan kedalam
eawan platina, lalu dimasukkan kedalam alat
reduktor, kemudian ditutup rapat. Semua udara yang
ada dalam· alat reduktor dikeluarkan dengan
mengalirkan gas Nz dari tangki gas. Setelah itu
dipanaskan sampai pada suhu 700°C sambil
mengalirkan gas Hz pada tekanan 50 mmHg selama
3 jam dalam medium Nz.. Dengan eara yang sarna,
pereobaan diulangi menggunakan kernel U30S hasil
karbonisasi dengan karbon sebesar C/U= 3,3125
dengan memvariasilan suhu reaksi dari 500 - 850°C
selama 3 jam, dan waktu reaksi dari 1 - 4 jam pada
suhu 700°C pada tekanan yang sama. Dianalisis
perubahan struktur molekul gel, kernel U30S, kernel
UOz dengan spektroskopis FTlR, luas permukaan
spesifik dan porositas kernel U30S, kernel UOz
hasil reaksi dengan metoda adsorpsi gas
menggunakan Surface areameter NOV A-lOOO dan
gas Nz sebagai absorbat. dan rasio o/u dengan
metode gravimetri.

PEMBAHASAN
Penambahan karbon dari karbon black

(Merck) sebesar C/U = 3,31 kedalam larutan sol dari
eampuran molekul koloid U03, Polivinil alkohol,
monosarbitol oleat dan parafin terjadi proses
karbonisasi larutan sol dengan membentuk larutan
sol uranium karbida. Setelah larutan sol diubah

menjadi butiran gel uranium karbida bulat seperti
bola dengan eara meneteskan larutan sol kedalam
larutan medium amonium hidroksida, gel dicuei dan
dikeringkan pada suhu 120°C, kemudian diamati
pita serapan gugus fungsional pada molekul gel
dengan spektroskopis FTlR seperti Gambar 1
berikut,

Gambar 1. Spektrum pita serapan infra merah
pada butiran gel uanium karbida
hasil proses karbonisasi sol yang
mengandung karbon sebesar
C/U= 3,31.

Pada Gambar I dapat dilihat, spektrum Infra
merah dari butiran gel uranium karbida terdiri
dari pita serapan U-O yang berikatan dengan NH3
dan C pada v(636,5; 536,2; 466,7 dan 424,3 em-I).
Pada v(906,5 em-I) terdapat pita serapan geteran
rentangan UOrO-U03 atau U03-U03 dari ion
uranat. Spektrum pita serapan senyawa karbon
terdiri gugus fungsional C-OH dari polivinil alkohol
pada v(I319,4 em-I), pita serapan ikatan alipatis 
CHz-CHz- pada v(I396,4;1519,8; 1520 dan 1620
em-\ pita serapan ikatan rangkap dua pada v(1620
em-I), pita serapan getaran rentangan gugus C=O
pada v(1847,7 em-I), pita serapan getaran rentangan
C-O yang berikatan dengan ikatan alipatis pada
v(2152,7 em-I), pita serapan ikatan hidrogen
dengan karbon (C-H) dan atau ikatan rangkap tiga (
C=C-) pada v(2333,7 dan 2364,6 em-I), pita serapan
ikatan CH dari CHz pada v(2607,6 dan 2850,6 em
I) dan pita serapan OH dari molekul HzO dalam
butiran gel pada v(3421,5 em-I). Dari hasil analisis
spekrum pita serapan infra merah dengan FTlR
diatas dapat dipahami bahwa komposisi senyawa
kimia pada butiran gel uranium karbida hasil proses
karbonisasi larutan sol terdiri molekul U03, NH3,

C, PVA dan HzO.

Kalsinasi gel diatas pada suhu 800°C dalam
medium udara terjadi pembentukkan kernel U30S

yang mengandung karbon. Struktur molekul U30S

dapat dilihat pada pita serapan infra merah FTIR
pada Gambar 2 berikut,
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99-
1. Pengaruh perubahan konsentrasi

karbon pada proses karbonisasi
larutan sol terhadap sifat fisis
kernel U30S yang mengandung
karbon.

Pada Tabel 1 ditunjukkan pengaruh
perubahan konsentrasi karbon terhadap sifat fisis
kernel U30S, hasil kalsinasi gel pada suhu 800°C
selama 4 jam dalam medium udara. Gel yang
digunakan adalah hasil proses karbonisasi larutan
sol dengan serbuk karbon pada variasi C/U dari
1,32-6,65. Sedangkan analisis sifat fisis kernel
U30S dilakukan dengan metode adsorpsi
menggunakan Surface area NOV A-I 000, gas N2

sebagai absorbat pada tekanan parsil (P/Po) sebesar
0,035.

Dapat dilihat pada Tabel 1, hasil analisis
luas muka spesifik dan volume pori kernel U308
hasil kalsinasi gel yang mengandung C/U dari 1,32
2,65 relatif stabiI. Sedangkan jejari porinya
berbeda sarna lain. Hal ini disebabkan oleh gas CO2
, H20, NO. CO, H2 hasil oksidasi pada suhu 800 DC,

keluar melalui pori padatan dengan keeepatan yang
berbeda sehingga permukaan pori bagian dalam
yang terbentuk selarna pemanasan berbeda satu
sarna lain. Pada kalsinasi gel yang mengandung
C/U sebesar 3,31 pada suhu yang sarna terajdi
reaksi antara karbon dengan oksigen relatif
sempurna. Gas hasil reaksi seperti diatas keluar
melalui pori padatan tanpa diikuti penyusutan pori
permukaan maupun pori bagian dalam sehingga
luas muka spesifik dan jari pori menjadi besar.
Sedangkan pada kalsinasi gel yang mengandung
C/U sebesar 2,97-6,62 pada suhu yang sarna terjadi
reaksi antara karbon dengan oksigen seperti diatas.
Pada kondisi ini, tidak semua karbon bereaksi
dengan oksigen, akibatnya karbon yang tidak
bereaksi dengan oksigen menutupi pori permukaan
dan bagian dalam butiran sehingga luas muka
spesifik dan jari pori menjadi keci\. Menurut
Zimmer et al(1980), kadar karbon paling baik untuk
pembuatan kernel U308 berpori adalah pada
perbandingan mol karbon! uranium{C/U) sebesar
3,3 I-3,97. Pada kondisi ini karbon dapat bereaksi

Gambar 2. Spektrum pita sera pan Infra
merah pada kernel U30S yang
mengandung karbon sebesar CIU =
3,31 hasil kalsinasi gel uranium
karbida pada suhu800°C selama 4
jam dalam medium udara.

Pada Gambar 2 dapat dilihat, bentuk
spektrum Infra merahnya relatif lebar dan
meruneing, hal ini menunjukkan terjadi
pembentukkan ikatan karbida relatif kuat antara
karbon dengan uranium. Spektrum Infra merah
tersebut terdiri dari pita serapan rentangan ikatan
U-O pada v (439, 7 em-I), pita serapan rentangan
geteran ikatan o-u-o-u-o pada v{736,8 em-I).
Sedangkan pita serapan ikatan karbon terdapat pada
pita serapan rentangan ikatan karbida C-C pada v
(1319,2-1458,1 em-I), pita serapan ikatan rangkap
dua pada v (1523,7-1651,0 em-I), pita serap ikatan
rangkap tiga pada v (2364,6 em-I) dan pita serapan
OH dari molekul air pada v (3034,6 em-I). Pita
serapan kernel U30S yang mengandung karbon
diatas berbeda dengan kernel U30S yang tidak
mengandung karbon. Menurut NYQUENT et al (S)

dan Damunir dkk (9), Spektrum Infa merah pada
kernel U308 yang tidak mengandung karbon tidak
terdapat pita serapan gugus fungsional karbida C-C
pada panjang gelombang (v) antara 1300-1600 em-I.
Sedangkan bilangan rentangan geteran gugus O-U
O-U-O dan rentangan ikatan U-O mirip dengan pita
serapan infra merah pada kernel U308 hasil
karbonisasi tersebut diatas.

Pita serapan ikatan karbida pada bilangan
gelombang antara 1319,2 em-I- 1651 em-I,
menunjukkan adanya pembentukkan karbida seeara
kovalensi antara karbon dengan uranium pada
molekul U308• Jumlah karbon dalam kernel U308
keeil sekali karena telah teroksidasi selama
pemanasan seperti reaksi 1 dan 2 diatas. Hal ini
akan berpengaruh pada sifat fisis kernel U308
terse but, seperti pada Tabel I berikut,

Kadar
C/U

1,32
1,98
2,65
3,31
3,97
5,20
6,62

Hasil analisis sifat fisis kernel U308 +C
Luas muka Volume Pori Jejari pori

spesifik (CC/g x e+3) rerata
m~ A
4.81 4,80 x e-3 19,90
4.51 4,25 x e-3 39,60
4.49 4,54 x e-3 26,00
6,26 5,56 x e-3 22,80
5.81 5,86 x e-3 20,20
5.40 4,12 x e-3 15,10
5.08 5,44 x e-3 21,40

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



100
!!!!!!!!

ISSN 0216 - 3128 Damunir, Sukarsono

sempurna dengan partikel koloid U03 membentuk
senyawa UCO, kemudian bereaksi dengan oksigen
pada suhu 800 - 900·C selama I - 4 jarn membentuk
kernel U30g seperti reaksi I dan 2 diatas. Hal ini
mirip dengan hasil pereobaan pada Tabel I.

Pada Gambar 3.a ditunjukkan spektrum pita
serapan Intra merah kernel U02 hasil reduksi kernel
U30g yang mengandung karbon dengan gas
hidrogen dalam media gas N2 selama 3 jam pada
suhu 700·e. Kernel U30g yang digunakan adalah
hasil kalsinasi gel yang mempunyai CIU sebesar
3,31 pada Tabel I diatas. Pada spektrum pita
serapan Infra merah kernel U02 tersebut terdapat
pita serapan rentangan ikatan U-O pada v (410, 430,
450, 460 dan 490 em'I), pita serapan paling
kuat pada v (430, 13 em'I). Pada Gambar 3.a
terjadi penghilangan pita serapan ikatan karbida
pada ikatan rangkap dua dan pembentukan ikatan
hidrogen karbida. Hal ini menunjukkan bahwa
selama reduksi terjadi reaksi antara karbon dengan
gas hidrogen menjadi gas karbon monoksida,

metana dan pembentukkan ikatan hidrogen karbida
(C-H) seperti ditunjukkan pada v (2688,77; 2852,72
dan 2924,09 em'I). Sedangkan spektrum Infra merah
kernel U02 hasil reduksi pada suhu 800 ·C, tekanan
H2 yang sarna pada Gambar 3.b, terdapat pita
searapan rentangan ikatan u-o pada v (420, 430,
470 dan 499,56 em'I), pita serapan paling kuat pada
v (499,56em'l ). Spektrum Infra merah ikatan
kabida C-C terdapat pada bilangan antara 1000
1300 em'l, pita serapan ikatan rangap ( C=C) pada v
{l631,78 em'l dan 1658,78 em'\ pita serapan
ikatan C-H terdapat pada v (2850,78; 29222,16 dan
2956,87 em'l) dan pita serapan OH pada v
(3354,2Iem'l) dari molekul H20. Jumlah pita
serapan Infra merah pada Gambar 3.b lebih banyak
dibandingkan dengan pita serapan Infra merah pada
Garnbar 3.a. Hal ini menunjukkan bahwa pada
proses reduksi pada suhu 800 ·C atau lebih terjadi
proses sintering parsil sehingga berpengaruh pada
sifat fisis kernel U02 tersebut seperti pada Tabel 2
berikut.

a b

Gambar 3. Spektrum pita sera pan Infra merah kenel uranium oksida hasil reduksi kernel UJOg+C
pada suhu 700 °C(a) dan 800·C (b) pada tekanan SO mmHg selama3 jam

Pada Tabel 2 ditunjukkan pengaruh karbon
terhadap perubahan sifat fisis dan rasio OIU kernel
uranium dioksida. Karbon terse but ditambahkan

ke dalam larutan sol dengan variasi CIU sebesar
1,32 -10 - 6,62 seperti diatas. Proses reduksi
dilakukan pada suhu 700 ·C, tekanan 50 mmHg
dengan gas H2 dalam medium gas N2 selarna 3 jam.
Dapat dilihat pada Tabel 2, hasil analisis rasio OIU
pada kernel uranium dioksida hasil reduksi U30g

yang mengandung karbon lebih besar dari rasio
OIU stokiometris 2. Perbedaan tersebut
dipengaruhi oleh kadar karbon dan FeO didalam

padatan(IO). Menurut Galkin dan sudarikop(ll),
kernel U02 yang mepunyai rasio O/U sebesar
2±x, x = 0,15 - 0,25 masuk dalam interval yang
diperbolehkan sebagai bahan bakar nuklir.
Sedangkan hasil analisis sifat fisis kernel uranium
dioksida dengan metode yang sarna seperti diatas
Tabel I diatas, menunjukkan bahwa luas muka
spesifik sebesar, 4,01-4,83 m2/g, volume pori total
sebesar 5,07xIO'3-7,54xIO'3 ee/g dan jejari rerata
sebesar 19,51-26,64 A. Sedangkan hasil konversi
diameter pori sebesar 39,03- 53,28 A dari jejari
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pori, masuk dalam interval meso pori standar
antara 15-1000 A (Gregg, SJ et al,19S2).

Dari hasil analisis spektrum pita serapan
Infra merah pada Gambar 2 dan sifat fisis dan rasio
OIU kernel U02 pada Tabel 2, menunjukkan
bahwa kernel uranium dioksida hasil reduksi pada
suhu 700-S00°C mengandung karbon relatif kecil.
Karbon dalam kernel U30g bereaksi dengan
hidrogen selama proses reduksi, sesuai dengan
reaksi 3 diatas.

Tebel 2. Pengaruh konsentrasi karbon pada
proses karbonisasi larutan sol
terhadap sifat fisis dan rasio OIU
kernel V02 hasil reduksi
menggunakan gas H2 pada suhu
700°C, tekanan 50 mmHg dalam
meidum gas N2

Kadar Hasilanalisis sifat fisiskernelkernel V02
karbon

LuasVolumeJejariNisbah
(g)

mukaPoriporiDIU

spesifik
(CC/g)rerata

(m2fg)
(A)

1,32

4,305,15x e'J23,982,18

1,98

4.085,20x e'J25,482,11

2,65

4.195,59x e'J26,642,16

3,31

4,836,27x e'J25,962,19

3,97

4,727,54x e'J19,512,11

5,20

4,015,07x e'J25,272,16

6,62

4,065,20x e'J25,632,16

Pada Tabel 3 ditunjukkan pengaruh suhu
reduksi kernel U30g hasil proses karbonisasi
larutan sol dengan kadar karbon (CIU) sebesar 3,31
menggunakan gas H2 pada suhu, tekanan dan
waktu yang sarna terhadap sifat fisis kernel U02•

Kernel U30g yang digunakan mempunyai luas
muka spesifik sebesar 6,26 m2fg dan jejari rerata
22,S A atau diameter pori sebesar 45,6 A pada
Tabel I diatas. Pada kondisi sifat fisis tersebut

gas H2 dapat meresap (terabsorpsi) kedalam pori
padatan kernel U30g membentuk kernel U02 pada
masing masing suhu. Pada suhu 600 °C-750 °C,
reaksi antara kernel UJOg yang sarna dengan H2,

menghasilkan kernel U02 yang mempunyai luas
muka spesifik dan volume pori mirip satu sarna
lain, tetapi jari pori rerata berbeda satu sarna lain.
Perbedaan jejari pori tersebut disebabkan oleh
perbedaan keeepatan penyusutan permukaan pori
bagian dalam padatan pada masing-masing suhu.
Semakin tinggi suhu reaksi semakin besar
penyusutan pori bagian dalam dan semakin kecil
jejari pori kernel U02 yang dihasilkan. Pada suhu
SOO°C, terjadi kenaikkan luas muka spesifik dan
jejari rerata kernel U02, karena pada kondisi ini

terjadi proses sentering dan peleburan padatan
sehingga jumlah pori permukaan bertambah
banyak, akibatnya luas permukaan spesifik dan
jaejari rerata kernel U02 menjadi besar.
Sebaliknya pada suhu diatas SOO °C terjadi
penurunan luas muka spesifik, voume pori dan
jejari rerata kernel U02, karena terjadi proses
dekristalisasi yang diikuti penyusutan kembali pori
permukaan padatan dan pembesaran pori bagian
dalam sehingga luas muka spesifik kernel U02

menjadi lebih kecil dan jejari rereta menjadi lebih
besar. Sedangkan hasil analisis rasio O/U kernel
U02, lebih besar dari rasio O/U stokiometris dan
mirip dengan hasil analisis OIU pada Tabel 2
diatas.

Tabel3. Pengaruh suhu reduksi kernel U30g

hasil proses karbonisasi larutan sol
dengan CIU, sebesar 3,31 mengguna
kan gas H2 pada tekanan 50 mmHg
selama3 jam terhadap sifat fisis
kernel V02

Hasilanalisis sifat fisiskernelkernel U02

Suhu

LuasVolumeJejari

eC)

mukaPoriporiNisbah

spesifik
(CCfg)rerataOfU

im2fg)
(A)

600

4,656,52 x e-J28,182,18

700

4,975,80 x e'J23,512,10

750

4,314,04 x e-J18,782,11

800

6,726,54 x e-J19,462,13

850

4,374,96 x e-J22,682,11

Pada Tabel 4 ditunjukkan pengaruh waktu
reaksi antara kernel U30g hasil proses karbonisasi
larutan sol dengan C/U sebesar 3,31 menggunakan
gas H2 pada suhu 700°C, tekanan 50 mmHg
terhadap sifat fisis kernel U02• Dapat dilihat pada
Tabel 4, sifat fisis kernel U02 tersebut mempunyai
perbedaan yang mencolok sekali, karena adanya
pengaruh waktu kontak selama reaksi. Pada waktu
reaksi selama I jam, kontak antara kernel U30g

dengan gas H2 lebih pendek, sehingga gas hasil
reaksi yang keluar melalui pori padatan tidak
diikuti penyusutan pori permukaan dan pori bagian
dalam, akibatnya luas muka spesifik, volume pori
dan jejari rerata pada kernel U02 lebih besar. Pada
waktu reaksi selarna 2 jam, kontak antara kernel
U30g dengan gas H2 relatif lama, gas hasil reaksi
yang keluar melalui pori padatan diikuti
penyusutan pori dengan membentuk pori
permukaan relatif keeil dan pori bagian lebih besar,
sehingga luas muka spesifik, volume pori lebih
keeil dan jejari lebih besar pada kernel U02•
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Sedangkan pada waktu reaksi selama 3 - 4 jam,
kontak kernel U30g dengan gas H2 relatif lebih
lama, gas hasil reaksi keluar melalui pori dengan
kecepatan lebih besar diikuti pembesaran pori
permukaan dan penyusutan pori bagian, sehingga
terjadi sedikit kenaikan luas muka spesifik dan
volume pori, dan penyusutan jejari rerata pada
kernel U02 hasil reaksi. Pada waktu reaksi selama
4 jam, terjadi proses sentering dipermukaan bagian
luar padatan sehingga jumlah pori permukaan luar
bertambah banyak, akibatnya terjadi kenaikan luas
muka spesifik pada kernel U02 dari 6,72 m2/g
menjadi 17, 55 m2/g, volume pori dari 6,54 x e'
3 menjadi 17,54 x e,3 cc/g, sedangkan pori bagian
dalam relatif tetap. Sebalihnya rasio O/U pada
kernel U02 juga lebih besar dari rasio OIU
stokiometris 2, sarna dengan hasil analisis rasio
O/U pada Tabel 3.

Tabel 4. Pengaruh waktu reduksi kernel UJOg

hasil proses karbonisasi larutan sol
dengan CfU sebesar 3,31 menggu
nakan gas H2 pada suhu 800 ·C,
tekanan 50 mmHg terhadap sifat
fisis kernel U02

Waktu
Hasil analisis sifat fisiskernelkernel U02

(Jam )
LuasVolumeJejariNisbah

muka
PoriporiDIU

spesifik
(CC/g)rerata

(m2/g)
(A)

I
7,448,37x e'322,512,16

2

4,724,48 x e,324,132,11

3

6,726,54x e'319,462,10

4

17,5517,54x e'319,692,19

Pada Gambar 5, ditunjukkan bentuk
morfologi mikroskopis kernel U30g dan kernel
U02 dari hasil proses karbonisasi larutan sol yang
mengandung dengan e/u sebesar 3,31. Bentuk
marfologi mikroskopis kernel uranium oksida
tersebut diamati dengan menggunakan Mikroskop
optis tipe 150 pada pembesaran 50 x. Gambar 5 .a
adalah bentuk rnarfologi rnikroskopis kernel U30g
hasil kalnisasi gel-karbida pada suhu 800·e
selama 4 jam dalam medium udara. Bentuk
morfologi mikroskopis butiran padatannya relatif
besar dan tidak terlihat adanya keretakan akibat
pemanasan. Gambar 5 b adalah bentuk morfologi
mikroskopis kernel U02 hasil reduksi kernel U30g
dengan gas H2 pada suhu 700°C, tekanan 50
mmHg selama 3 jam, juga tidak terlihat adanya
keretakan pada padatan. Gambar 5.c adalah
bentuk morfologi mikroskopis kernel U02 hasil
reduksi pada suhu 800°C juga tidak terlihat adanya

keretakan. Hal ini disebabkan pembesaran alat
mikroskop optis yang digunakan terlalu kecil
sehingga perlu dilakukan pengamatan dengan alat
optis yang mempunyai pembesaran lebih besar lagi
seperti Mikroskop optis dengan pembesaran 100
1000 X atau SEM (Scanning Electron

Mikroscope).

a

b

c

Gambar. 5. Bentuk morfologi mikroskopis
kernel uranium oksida hasil

proses karbonisasi laruran sol
dengan karbon
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mmHg selama 3 jam, juga tidak terlihat adanya
keretakan pada padatan. Gambar 5.c adalah
bentuk morfologi mikroskopis kernel UOz hasil
reduksi pada suhu 800°C juga tidak terlihat adanya
keretakan. Hal ini disebabkan pembesaran alat
mikroskop optis yang digunakan terlalu kecil
sehingga perlu dilakukan pengamatan dengan alat
optis yang mempunyai pembesaran lebih besar lagi
seperti Mikroskop optis dengan pembesaran 100
1000 X atau SEM (Scanning Electron
Mikroscope ).

a

b

c

Gambar. 5. Bentuk morfologi mikroskopis
kernel uranium oksida basil

proses karbonisasi laruran sol
dengan karbon

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Proses karbonisasi larutan sol dapat
mempengaruhi perubahan struktur molekul
gel dan kernel uranium oksida .

2. Banyaknya karbon dalam butiran gel
berpengaruh pada sifat kimia dan sifat fisis
kernel U308dan kernel UOz

3. Hasil analisis struktur gugus fungsional dari
pita serapan Infra merah pada butiran gel dan
kernel oksida uranium menggunakan
spektroskopis FTIR menunjukkan ada
berbedaan ikatan karbon pada butian gel,
kernel U308 dan kernel UOz.

4. Suhu dan waktu reduksi berpengaruh pada
sifat fisis yaitu luas muka spesifik, volume
pori dan jejari rerata pada kernel U308 dan
kernel UOz, dan rasio OIU kernel UOz

5. Karakterisasi mikrostruktur butiran kernel

oksida uranium perlu dilakukan dengan
mikroskop pembesaran tinggi, baik Mikros
kop optis (MO) dengan pembesaran 100
1000X atau Mikroskop elektron skenning
(SEM), sehingga dapat di identifikasi butiran
kernel yang dihasilkan baik pada butiran
kernel U308+C maupun UOz hasil reduksi
kernel U308+C.
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TANYAJAWAB

Sunadjo

• Dalam proses kalsinasi sol apakah pengaruh
karbon tidak menyebabkan perubahan
komposisi U02 yang terbentuk ?

Damunir

~ Pada proses kalisinasi sol uranium karbida
pada suhu 800 - 900°C terjadi reaksi antara
sol dengan oksigen membentuk kernel
Uranium Oksida karbida (UCO), gas CO2,

H20 dan N02• Kemudaian gas CO2 dan
H20 bereaksi dengan kernel UCO
membentuk kernel U308 yang mengandung
karbon, gas CO2 dan H2, seperti reaksi
berikut :

2 C+2H +N + U03 +2 O2 ~ UCO + CO2
+ H20 + N03 (I)

3 UCO +H20 + 7 CO2 ~ U308 + 10 CO
+ H2 (2)

Pristi Hartati

• Kenapa struktur FTIR dalam bentuk gel
berbeda dengan setelah pemanasan.
Phenomena apa yang terjadi ?

Damunir

~ Phenomena yang terjadi pada struktur FTIR
dalam bentuk gel adalah pada gel terdiri
gugus fungsional dari ikatan U - NH3,
ikatan 0 - U - 0 - U - 0 dan ikatan U - 0

pada U03 - U03, ikatan C - OH, C - C,
C - H dan OH, C - 0 dan C = 0 dari gugus
asetat. Sedangkan pada struktur FTIR
setelah pemanasan terdiri struktur ikatan
O-U-O-U-O dan ikatan U- , C- 0, C- C,
C - H dan OH pada kernel U308• Pada
kernel U02 terdiri ikatan U - 0, C - C,
C- 0 dan OH.
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