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PEMBUATAN BUTIRAN U308 SEBAGAI BAHAN AWAL
PEMBUATANKERNEL U02 UNTUKHTR

Hidayati, Triyono, Endang Nawangsih
Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir - BA TAN

ABSTRAK

PEMBUATAN BUTlRAN U308 SEBAGAI BAHAN AWAL PEMBUATAN KERNEL UO] UNTUK HTR.
Telah dilakukan pembuatan butiran U308 sebagai bahan awal pembuatan kernel UO] untuk HTR pada
berbagai variasi larutan umpan dengan metode gelasi internal menggunakan media gelasi parajin.
Penelitian ini terutama bertujuan untuk membuat butiran U308 sebagai bahan awal pembuatan kernel UO]
yang mempunyai sifat-sifat yang baik dan untuk mengetahui sejauh mana kondisi larutan umpan awal
berpengaruh terhadap sifat-sifat butiran U308. Sebagai larutan umpan digunakan larutan uranil nitrat
dengan keasaman sekitar 1M dan berbagai variasi larutan ADUN. Larutan AD UN dibuat dengan variasi
penambahan amonia ke dalam larutan uranil nitrat. Larutan umpan tersebut masing-masing ditambah urea
+ HMTA kemudian diteteskan ke dalam kolom yang berisi minyak parajin panas pada suhu 95"C.sehingga
diperoleh gel U03. Gel U03 direndam dan dicuci dengan NH40H, dikeringkan, kemudian dikalsinasi pada
suhu 80rf'C. Hasil yang diperoleh dianalisis luas muka, jari-jari pori rerata, volume pori total serta
distribusi ukuran porinya dengan alat Surface Area Analiser NOVA-IOOO. Kerapatannya dianalisis dengan
piknometer serta bentuk butiran maupun morfologi permukaannya dengan mikroskop optik dan SEM
(Scanning Electron Mikroskope). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa butiran U308 yang berasal dari
umpan awal dengan kandungan amonium nitrat yang lebih sedikit memberikan hasil U308 yang lebih baik
dan sebaliknya, semakin banyak kandungan amonium nitrat dalam larutan umpan, hasil U30X yang
diperoleh semakin kurang baik. Hasil U308 terbaik diperoleh pada sampel yang berasal dari larutan umpan
dengan perbandingan mol nitratluranium = 2,4 yaitu larutan uranil nitrat yang mempunyai keasaman IN
ditambah dengan NH40H denganjumlah paling sedikit. Butiran U308 tersebut mempunyai kerapatan 7,06
glee (85,62% kerapatan teoritis), luas muka spesifik = 6,77 m]Ig, jari-jari pori rerata = 20,52 A. serta
volume pori totalnya = 6,91.1 {J3cclg.

ABSTRACT

MAKING OF U308 MICROSPHERE AS A PRELIMINARY MATERIAL FOR MANUFACTURING UO]
KERNEL OF HTR. The making of U308 microsphere as a preliminary material for manufacturing UO]
kernel of HTR on various feed solution with internal gelation method use of paraffin gelation medium has
been done. The aim of this research is to make U308 microsphere as preliminary material for making UO]
kernel which has good characteristic and for knowing to some extent the feed solution influence on U308
microsphere. Uranyl nitrate solution was used as afeed solution with acidity IM and some various of ADUN
solution. ADUN solution was made by adding various of ammonia solution on the solution of uranyl nitrate.
Each of the feed solution was added urea + HMTA solution and then it was dropped to a column containing

ot~ara n solution at the temperature 95"C in order to get U03 gel. U03 gel was dipped and washed with
NH40H, ried and calcined at the temperature of 80rf'C. The obtained product was analyzed its surface
~ ius of pore, total volume of pore and distribution of pore size of Surface Area Analizer NOVA-lOaD.
The density was analyzed with picnometer and the form of microsphere was analyzed with SEM. The
obtained product shows that U308 microsphere with less ammonium nitrate gave U308 much better and vice
versa. The best U308 obtained from the with ratio mole nitrate I uranium = 1,9, namely uranyl nitrate
solution with the feed acidity of IN which was added by the lest amount of NH40H. U308 microsphere has
density 7,06 glee (85,62% theoretical density), specific surface area = 6,77 m2lg, mean pore radius = 20,52
A, and also total pore volume = 6,91. I {J3cclg.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan rencana pemerintah yang akanmencanangkan program operasi PLTN pada
tahun 2016(1), perlu dipersiapkan program daur
bahan bakar nuklir mulai dari penambangan bahan
nuklir sampai dengan proses pengolahan dan
pembuatan bahan bakar nuklir. Untuk
mensukseskan program tersebut sangat perlu

dilakukan penelitian yang berhubungan dengan
pembuatan bahan bakar nuklir serta pendukungnya,
terutama untuk jenis reaktor suhu tinggi (RST). RST
mempunyai prospek yang sangat baik sebagai
pembangkit listrik karena mempunyai kelebihan
dibandingkan dengan jenis reaktor yang lain.
Kelebihan tersebut antara lain dari segi keamanan,
RST mempunyai reaktifitas yang negatif serta dari

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

Yogyakarta, 10 Juli 2007



Hidayati, dkk. ISSN 0216 - 3128 291

segi penggunaannya, RST juga menghasilkan panas
yang dapat digunakan untuk keperluan industri
proses(2).

Salah satu bahan bakar yang digunakan
dalam reaktor suhu tinggi adalah partikel berlapis.
Bagian yang paling dalam dari partikel berlapis
disebut kernel. Kernel yang digunakan biasanya
berupa senyawa U02, PU02, maupun campuran
(U+Th)02(2). Pembuatan kernel elemen bakar U02
yang digunakan untuk RST dapat dilakukan melalui
proses kering maupun proses basah. Proses
pembuatan kernel U02 melalui proses basah yang
disebut proses sol-gel bisa dilakukan dengan metode
gelasi internal maupun eksternal(3). Pada penelitian
ini, pembuatan kernel U02 dilakukan dengan proses
sol-gel dengan menggunakan metode gelasi internal.

Pembuatan kernel U02 dengan metode gelasi
internal telah dilakukan di laboratorium BK & TPB
- PTAPB menggunakan media gelasi parafin.
Beberapa variabel proses telah dilakukan untuk
memperoleh hasil butiran U30g yang baik, sehingga
dihasilkan kernel U02 yang memenuhi syarat bila
digunakan sebagai inti elemen bakar RST. Salah
satu variabel proses yang sangat mempengaruhi
hasil butiran U30g maupun kernel U02 adalah
kondisi larutan umpan awal.

Selama ini, pembuatan kernel U02 metode
gelasi internal yang telah dilakukan di laboratorium
BKTPB - PTAPB dengan media gelasi parafin,
adalah menggunakan larutan uraniI nitrat dengan
kondisi keasaman rendah (IN). Hasil yang diperoleh
ternyata kurang reproducibel. Berdasarkan prosedur
dari laboratorium KEMA maupun ORNL,
pembuatan kernel U02 dengan metode gelasi
internal akan memperoleh hasil yang baik bila
digunakan larutan umpan uranil nitrat defisien asam
(ADUN = Acid Deficient Uranil Nitrat). Larutan
ADUN adalah larutan uranil nitrat yang mempunyai
angka defisien asam atau perbandingan mol NOiU
<i4).

Adapun pembuatan larutan ADUN ada
berbagai cara yang bisa dilakukan antara lain
pelarutan oksida uranium dalam larutan asam nitrat
serta proses denitrasi dari larutan uranil nitrat.
Proses denitrasi daTi larutan uranil nitrat bisa
dilakukan dengan proses ekstraksi pelarut,
penguapan vakum, penukar ion maupun dengan
penambahan ammonia ke dalam larutan uranil nitrat.

Pembuatan larutan ADUN dengan jalan
denitrasi biasa dengan penguapan larutan uranil
nitrat tak akan diperoleh larutan ADUN. Dengan
penguapan vakum bisa dilakukan namun memakan
waktu yang sangat lama. Pembuatan larutan ADUN
yang dilakukan dengan proses ekstraksi
menggunakan zat organik maupun dengan proses
penukar ion hanya diperoleh larutan ADUN dengan

konsentrasi uranium yang sangat rendah, sedangkan
umpan untuk pembuatan gel memerlukan larutan
ADUN dengan konsentrasi uranium yang tinggi(4).
Prosedur yang paling mudah untuk memperoleh
larutan ADUN adalah dengan penambahan larutan
amonia ke dalam lamtan uranil nitrat. Pembuatan
lamtan ADUN yang diperoleh dengan penambahan
amonia ke dalam larutan uranil nitrat bila digunakan
sebagai umpan pada proses gelasi perlu dipelajari
lebih lanjut(4)

Kondisi lamtan umpan awal sangat
berpengamh terhadap hasil butiran U30g maupun
kernel U02 yang diperoleh. Oleh karena itu pada
penelitian ini akan dipelajari pembuatan gel U03
maupun butiran U30g sebagai bahan awal
pembuatan kernel U02 dengan memvariasi kondisi
lamtan umpan awal yaitu larutan umpan awal
dengan kondisi keasaman rendah maupun larutan
ADUN yang diperoleh dengan penambahan
ammonia ke dalam larutan uranil nitrat.

TEORI

1. Larutan umpan untuk proses gelasi.

Larutan umpan yang digunakan untuk proses
gelasi internal yaitu berupa sol urania. Sol dapat
didefinisikan sebagai suatu dispersi partikel-partikel
zat padat yang berukuran antara 1-5000 nm dalam
medium cairo Sol urania bisa disiapkan dari larutan
uranil nitrat dengan kondisi keasaman rendah
maupun dari larutan ADUN. Penyiapan sol urania
yang berupa larutan uranil nitrat dengan kondisi
keasaman rendah diperlukan penguapan berkali-kali
dari larutan uranil nitrat. Untuk penyiapan sol urania
yang berupa larutan ADUN, ada berbagai cara yang
bisa dilakukan antara lain pelarutan oksida uranium
dalam asam nitrat serta proses denitrasi dari larutan
uranil nitrat.

Pembuatan larutan umpan untuk proses
gelasi dilakukan dengan penambahan urea dan
HMTA ke dalam larutan uranil nitrat maupun
larutan ADUN. Penambahn urea bertujuan untuk
membentuk kompleks dengan ion uranil,
menghambat reaksi dekomposisi HMTA serta
mencegah gelasi premature(5). Larutan umpan uranil
nitrat yang telah ditambah urea maupun HMTA
telah siap untuk diteteskan. Charles M. King dkk.(6)

telah mengamati dengan NM~ 3 macam spectrayang tampak dalam larutan ADUJ::'!)aitu monomerU020H+, dimer (U02h Gl:4r dan trimer
(U02MOH)s+ .

2. Proses gelasi.

Pada proses gelasi akan diperoleh senyawa
gel UO]. Pembuatan gel UO] dilakukan dengan
meneteskan umpan uranil nitrat maupun umpan
ADUN yang telah ditambah urea maupun HMTA ke

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

Yogyakarta, 10 Juli 2007



292 ISSN 0216 - 3128 Hidayati, dkk.

dalam kolom yang berisi media organik panas(7,g)..
Sebagai media organik yang biasa digunakan antara
lain minyak parafin, minyak silikon, triklor etilena
maupun 2-etil heksanol.

3. Proses pembuatan butiran U30g•

Untuk memperoleh butiran U30g, gel U03

dikeringkan kemudian dikalsinasi pada suhu
600°C(7).Pada saat pengeringan, air dan sisa-sisa zat
organik maupun sisa pereaksi yang ada dalam gel
U03 akan teruapkan. Sedangkan pada saat kalsinasi
akan terjadi perubahan senyawa dari gel U03
menjadi butiran U30g. Perubahan panas yang terjadi
pada gel U03 telah diikuti menggunakan alat STA

Pada suhu gelasi, dalam tetesan umpan akan
terjadi reaksi sehingga terjadi pengendapan I terjadi
proses gelasi. Menurut Vaidya(9), urea bereaksi
dengan ion logam U(VI) membentuk kompleks,
pada suhu rendah ± O°C mencegah hidrolisis ion
logam oleh HMTA. Ion logam kompleks
terdissosiasi selama gelasi yang tidak stabil pada
suhu tinggi serta terhidrolisis seperti pada reaksi (I)
sebagai berikut :

uol+ + H20 B

Adapun HMTA akan terprotonasi sebagai berikut :

(CH2)6N4+ H+ B (CH2)6N4H+ (3)

Menurut Charles M.King, et al(6),agen gelasi
HMTA secara kuantitatif stabil sebagai senyawa
dalam proses sol-gel. Ikatan hidogen pada kation
yang terprotonasi tersebut yang mungkin bisa
memainkan struktur pada proses pembentukan gel.

Selama proses pemadatan, medium organik
harus mampu mempertahankan bentuk butiran.
Adapun factor-faktor yang berpengaruh terhadap
bentuk butiran antara lain : pembentukan tetes,
ukuran lobang penetes, viskositas sol, konsentrasi
umpan, pH, dan kerapatan sol maupun medium
organik(IO).

Butiran-butiran gel yang telah terbentuk
yaitu UOZ(N03)y(OHh-y.HzO dikeluarkan dari
kolom gelasi kemudian direndam dan dicuci dengan
NH40H. Setelah pencucian akan terbentuk senyawa
UOiOH)z.HzO dan setelah direndam dalam
NH40H akan terbentuk senyawa U03.xNH3.(2
x)HzO dengan harga x sekitar 'lj atau lebih kecil(4).
Senyawa-senyawa dengan harga x yang lebih tinggi
hanya mungkin pada konsentrasi NH40H yang
tinggi dan hal ini tidak diharapkan. Berbagai
senyawa juga telah diidentifikasi dengan
difraktometer sinar-x antara lain: U03.6NH3.2HzO,
U03.2HzO, 4U03.NH3.7HzO dan
2U03.NH3.3HzO(6.g) ..

4. Proses pembuatan kernel UOz untuk HTR.

Pembuatan kernel UOz diawali dengan
pembuatan butiran U30g yang direduksi dalam
lingkungan gas hidrogen pada suhu sekitar 800°C,
kemudian disinter dalam lingkungan gas Argon,
hidrogen atau campuran keduanya pada suhu diatas
1100°e. Pada proses sintering, terjadi densifikasi
sehingga bisa dikatakan merupakan butiran yang
sempurna, bisa mempunyai kerapatan > 99%
kerapatan teoritis(l').

(=Simultaneous Thermal Analyzer) sampai suhu
800°C menunjukkan ada 5 puncak atau 5 perubahan
yang terjadi yang merupakan indikasi hilangnya air
yang terikat secara fisika, air kristal yang terikat
secara kimia , ammonia (2 puncak) dan perubahan
senyawa kompleks U03.xNH3 menjadi U30g serta
sempurna menjadi U30g pada suhu 580°C(7).

1. Pembuatan larutan umpan untuk proses
gelasi:

Larutan umpan yang digunakan untuk proses
gelasi berupa larutan uranil nitrat dengan kondisi
keasaman rendah, konsentrasi uranium tinggi dan
berbagai variasi larutan uranil nitrat defisien asam
(ADUN). Larutan ADUN diperoleh dari larutan
uranil nitrat dengan konsentrasi uranium tinggi dan
keasaman rendah maupun agak tinggi dengan
penambahan amonia. Larutan uranil nitrat dengan
keasaman rendah diperoleh dengan pelarutan serbuk
U30g dalam asam nitrat 5,6 N pada suhu 80°C,
kemudian diuapkan hingga hampir habis,
diencerkan dengan ABM. Penguapan dilakukan
berkali-kali hingga diperoleh larutan uranil nitrat
dengan konsentrasi uranium sekitar 2,5 M dan
keasaman sekitar 1M dan 2M. Pembuatan larutan
ADUN dilakukan dengan penambahan ammonia ke
dalam larutan uranil nitrat tersebut sedemikian rupa
sehingga diperoleh larutan ADUN dengan
perbandingan mol nitrat I uranium = 1,4 sId 1,9.
Larutan uranil nitrat IN maupun larutan ADUN
tersebut masing-masing ditambah urea dan HMTA
dengan perbandingan mol urea maupun HMTA =
2,2-2,3 untuk larutan uranil nitrat dengan keasaman
=1M, sedangkan untuk larutan ADUN,
perbandingan mol urea maupun HMTA = 1,25.
Penambahan urea dilakukan pada suhu 50°C dan
pemanasan selama 5 jam., sedangkan penambahan
HMTA pada suhu a°e.

PERCOBAAN:

2. Proses gelasi.

Larutan uranil nitrat maupun larutan ADUN
yang telah ditambah urea maupun HMTA seperti
pada prosedur di atas diteteskan pada kolom yang
berisi media paraffin pada suhu 90-95°C seperti
pada Gambar I. Gel yang diperoleh direndam dalam

(I)

(2)

UOiOHt + H+

[U02(OH)]nn+
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NH40H 2,5% selama 17 jam kemudian dicuci
dengan cairan serupa sebanyak 5 kali.

3. Proses pembuatan butiran U30S
(proses pengeringan dan kalsinasi).

Gel hasil pencucian kemudian dikeringkan
dalam oven pemanas secara bertahap pada suhu
1000e selama 3 jam. Setelah pengeringan dilakukan
kalsinasi secara bertahap hingga suhu 8000e dalam
tungku kalsinasi.

4. Analisis hasil :

Gel hasH pengeringan dan kalsinasi
dianalisis sifat fisisnya maupun struktur mikronya

dengan piknometer, "Surface Area Analyser",
Mikroskop Optik & SEM.

Untuk analisis kerapatan digunakan alat
piknometer dengan volume 5mL serta digunakan
cairan aseton. Sedangkan alat "Surface Area
Analyser" pada penelitian ini digunakan untuk
analisis luas muka, volume pori total, jari-jari pori
rerata serta dapat diperlihatkan distribusi ukuran
pori dari butiran U30g• Pengukuran luas muka
digunakan metode BET. Adapun untuk melihat
bentuk gel U03 maupun butiran U30g digunakan
mikroskop optik dengan perbesaran 12 kali dan
morfologi permukaan gel U03 maupun butiran U30g

dilihat dengan SEM (="Scanning Electron
Microscope") dengan perbesaran 5000 kali.

a

c b

o

Keterangan Gambar :
a. Larutan uranil nitrat yang telah

ditambah urea dan HMTA

b. Es batu sebagai pendingin
c. Magnetic stirrer
d. Thermostat

e. Kolom gelasi
f. Lilitan mantel pemanas sebagai

pemanas tri clor etilene
g. Bola-bola gel U03 yang telah

terbentuk
h. Penampung gel

I-e

0

f ~

0
9

.0

h-d
Gambar I. Skema alat untuk proses pembuatan gel UOJ
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HASIL DAN PEMBAHASAN :

1. Pembuatan larutan umpan dan pembuatan
butiran U30S :

Sifat-sifat gel U03 dan butiran U30g yang
dipelajari pada penelitian ini meliputi ukuran

diameter butiran, % keutuhan, penyusutan, wama,
kerapatan, distribusi pori, luas permukaan maupun
morfologi permukaan butiran.

Pembuatan larutan umpan yang dilakukan
dalam penelitian ini yaitu dengan melarutkan serbuk
U30g dalam larutan HN03, kemudian ditambah

sedikit larutan NH40H untuk memperoleh larutan
ADUN.

Dari hasil pelarutan serbuk U30g dalam
HN03 5,6 N diperoleh larutan umpan uranil nitrat
dengan konsentrasi uranium 2,47 M, keasaman 1M,
perbandingan mol N03/U = 2,4 (sample no. 1) serta
larutan ADUN dengan konsentrasi U = 2,47 M dan
perbandingan mol N03-/U = 1,4 - 1,9. Larutan
ADUN diperoleh dari larutan uranil nitrat dengan
keasaman sekitar 1M (sample no.2-7) dan 2M
(sample no. 8) yang ditambah ammonia dengan
jumlah mol amonia sesuai dengan perbandingan mol
N03-/u yang dikehendaki. Adapun reaksinya adalah
sebagai berikut :

U02(N03)2 + YlNH40H --->

U02(OH)o,s(N03)"s + YlNH4N03 (3)

Penambahan urea ke dalam larutan uranil

nitrat maupun ADUN dilakukan pada suhu 50°C

selama 5 jam bertujuan agar semua nitrit yang
terbentuk dari hasil pelarutan U30g dalam HN03,

telah hilang pada saat pencampuran awal urea +
uranium sehingga bola-bola mikro gel U03 terhindar
dari keretahan akibat keluamya nitrit.

Adapun hasil gel U03 yang diperoleh dari
berbagai variasi umpan awal pada suhu ooe yang
diteteskan pada kolom yang berisi minyak parafin
panas (suhu 90-95°C) ditunjukkan pada Tabel I dan
Gambar 2 di bawah ini.

Adapun butiran-butiran gel U03 sebelum dan
sesudah pengeringan maupun butiran U30g setelah
kalsinasi tersebut bila dilihat dengan mikroskop
optik dengan perbesaran 12 kali dapat dilihat pada
Gambar 2 dan 3.

Tabel 1. Kondisi fisik gel U03 sebelum dan sesudah pencucian serta setelah pengeringan dengan
variasi perbandingan mol NOJU dalam larutan umpan.

Sampel

lar.umpanUN dg. [U]=2,47MSebelumSebelumSesudah

pencucian
pengeringanpengeringan

No. Perb. mol N03-
L mol NH4N03Wama% keut*Wama% keut*Wama% keut*

IU 1
2,4 0OT100OK85OK80

2

1,9 1,6.1.1 0-3OT100OK90OK90

3

1,8 3,21.10-3OT100OK100OK100

4

1,7 4,81.10-3OT100OK100OK100

5

1,6 6,42.10-3K100KP70KP60

6

1,5 8,03.10-3K100KP80KP80

7

1,4 9,63.10-3K100KP80KP80

8

1,6 14,04.10-3K100K0K0

Keterangan : OT = oranye transparan, OK=oranye keruh, K=kuning, KP=kuning pucat, A=abu-abu, H=hitam

% keut* = % keutuhan
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Gambar 2. Gel VOJ dari sampel no.l sId 7 sesudah pencucian, dilihat dengan Mikroskop Optik
(perbesaran 12x)

d

Gambar 3. Gel VOJ sesudah pengeringan, dilihat dengan Mikroskop Optik (perbesaran 12x)

Dari Gambar 2, 3 dan Tabel I tersebut dapat
dilihat bahwa gel UOJ yang dibuat pada semua

variasi percobaan I semua variasi larutan umpan
awal sebelum pencucian memberikan hasil gel yang
semuanya bulat seperti kelereng, utuh, berukuran
an tara 1,0 - 2,0 dan berwama oranye transparan
(sample no. 1-4, yaitu umpan dengan perbandingan
mol N03/U = 2,4 sId 1,7) hingga kuning tak tembus
cahaya (sample no.5-8, yaitu umpan dengan perb.
mol NO/U = 1,6 sId 1,4). Menurut Vaidya, sifat
sifat butiran gel hasil proses gelasi dipengaruhi oleh
kinetika reaksinya. Butiran gel yang transparan
terbentuk karena kinetika cepat dan tidak diikuti
oleh pertumbuhan kristalnya. Hal ini tampak pada
sample no. I sId 4, gel berwarna oranye transparan

sedangkan untuk sample nomor 5 sId 8 gel yang

terbentuk tak tembus cahaya. Butiran gel yang tak
tembus cahaya terbentuk karena kinetika yang
lambat, sehingga diikuti oleh pertumbuhan

kristalnya. Mengenai % keutuhan butiran yang
terbentuk sangat dipengaruhi oleh kualitas gel yang
dihasilkan dan tergantung pada larutan umpan yang
disiapkan. Untuk sampel no.8, butiran pecah semua
setelah dikeringkan karena sampel tersebut berasal
dari umpan dengan keasaman paling tinggi yaitu
2,16 N dan untuk memperoleh umpan dengan
perbandingan mol NO/U = 1,6 diperlukan
penambahan NH40H juga paling banyak. Akibatnya
dalam butiran gel banyak mengandung NH4N03

sehingga saat dikeringkan selain sisa-sisa zat

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

Yogyakarta, 10 Juli 2007



296 ISSN 0216 - 3128 Hidayati, dkk.

organik & pengotor lain, banyak NH4N03 yang
keluar dari butiran gel sehingga butiran gel menjadi
sangat keropos yang akhimya banyak yang pecah
atau hancur sebelum diproses lebih lanjut.

Adapun kondisi fisik hasil gel U03 tersebut
setelah proses kalsinasi pada suhu 800°C adalah
seperti terlihat di Tabel 2. Sedangkan butiran U30g

setelah proses kalsinasi tersebut bila dilihat dengan
mikroskop optik dengan perbesaran 12 kali dapat
dilihat pada Gambar 4.

Tabel 2. Hasil butiran UJOg sesudah proses kalsinasi

Sampel

Lar.umpanUN dg. [U]=2,47M% keutuhan
Warn a

no. L mol NH4N03N03'/U

I

2,4 060Abu-abu

2

1,9 1,6.1.10.390Abu-abu

3

1,8 3,21.10'330Hitam

4

1,7 4,81.10'330Hitam

5

1,6 6,42.10.360Abu-abu

6

1,5 8,03.10-380Abu-abu

7

1,4 9,63. 10.380Abu-abu

8

1,6 14,04. 10.3-
-

__ .w" •••••••••.••. 0"'-- ---- r''''''·-·--''''

a

Gambar 4. Butiran UJOg hasil proses kalsinasi dari sample no.1 sid 7 dilihat dengan Mikroskop
Optik (perbesaran 12x)

Dari kedelapan sampel tersebut kalau dilihat
% keutuhannya, temyata tidak bisa memberikan
hasil seperti yang kita harapkan, yaitu semakin besar
harga angka defisien asamnya (semakin kecil perb.
mol N03/U-nya) semakin baik sifat-sifat gel U03
maupun butiran U30g• Kenyataannya hasil yang
diperoleh menunjukkan ketidak sesuaian antara
harga perbandingan mol NO/U yang keci] dengan
hasil butiran U30g yang diperoleh. Hal ini mungkin

disebabkan karena dalam penelitian ini, untuk
memperoleh perbandingan mol nitrat/U yang
dikehendaki dalam larutan umpan, dilakukan
dengan jalan menambahkan amonia ke dalam
larutan umpan uranil nitrat sehingga walaupun
perbandingan mol nitrat/U dalam larutan umpan
kecil, namun dalam larutan umpan telah
mengandung banyak NH4N03 yang memberikan
andil pengotor yang akan menguap pada saat
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pemanasan. Untuk sampel no.2 yaitu sampel yang
berasal dari umpan dengan perbandingan mol
N03/U 1,9 (berasal dari larutan uranil nitrat dengan
[HN03] ± 1N ditambah NH40H dengan jumlah mol
paling kecil) memberikan hasil yang relatif paling
baik, yaitu dengan persen keutuhan 90%, sedangkan
untuk sampel yang lainnya persen keutuhannya
relatif keci!. Untuk sampel no. 2 tersebut memang
merupakan sampel dengan penambahan amonia
paling sedikit, sehingga pada saat pemanasan,
pengotor yang keluar dari gel U03 maupun U30g
(terutama NH4N03) paling sedikit yang akhimya
memberikan hasil yang relatif paling baik dari pada
sampel yang lainnya ditinjau dari segi keutuhan
hasilnya.

Mengenai ukuran diameter gel U03 maupun
butiran U30g hasil proses kalsinasi, sangat
bervariasi dari ukuran 1000 sId 2000 ).tm untuk
butiran gel sebelum pencucian, 900-1900 ).tm

sesudah pengeringan dan 800-1600 /lm sesudah
kalsinasi. Ukuran butiran dari gel U03 maupun
butiran U30g yang terbentuk bervariasi karena alat
penetes digunakan jarum suntik yang digerakkan
(diteteskan) dengan pnematik, kadang-kadang ada
kendala yaitu cairan terakhir sering mengental
sehingga butiran yang keluar belakangan lebih keci!.

2. Analisis butiran UJOg menggunakan alat
Surface Area Analiser (= SAA) Nova 1000.

.c------- ~

Untuk analisis butiran U30g dengan alat
Surface Area Analiser, hanya 5 sampel yang
dilakukan yaitu yang mempunyai % keutuhannya
>50%. Hasil analisis butiran U30g dengan alat
Surface Area Analiser dapat dilihat dalam Tabel 2 di
bawah ini.

Tabel 3. Hasil analisis luas muka spesifik, volume pori total dan jari-jari pori rerata
butiran U30S hasil proses kalsinasi dengan alat SAA.

Sampel

lar.umpanUN dg. [U]=2,47MLuas mukaVolumeJari-jarispesifikno. (m2/g)
pori totalpori

(e'3cc/g)
rerata (A)

N03'/U

L mol NH4N03

1

2,4 01,732,1725,09

2

1,91,6.1.10'36,746,9120,52

3

1,83,21.10'3-
--

4
1,74,81.1 0.3---

5
1,66,42.10'37,647,1618,77

6

1,58,03.10'37,086,8219,28

7

1,49,63.10'37,457,5820,37

8

1,614,04.10'3-
--

Dari Tabel 3 terse but dapat dilihat bahwa pada
sampel no. 1 harga luas muka maupun volume pori
totalnya relatif lebih kecil dari pada yang lain
namun jari-jari porinya lebih besar. Hal ini
disebabkan karena pada sampel no. 1 tidak ada
penambahan NH40H ke dalam larutan umpan uranil
nitrat awal sehingga gel U03 yang terbentuk
mempunyai kandungan NH4N03 yang relatif lebih
sedikit dibandingkan dengan yang lain sehingga
ammonium nitrat yang menguap dari gel U03 (yang
memberikan andil terhadap harga luas muka,
volume pori maupun jari-jari porinya) relatif lebih
sedikit dari pada sampel yang lain. Sedangkan harga
luas muka spesifik, volume pori total maupun jari-

jari pori rerata untuk sampel no. 2-7 tidak ada
perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa
larutan umpan dengan perbandingan mol NO/U
yang besarnya 1,9-1,4 yang berasal dari larutan
uranil nitrat dengan kadar U = 2,47 M dan
keasaman sekitar 1M ditambah ammonia dengan
variasi penambahan ammonia tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap harga luas muka
spesifik, jari-jari pori rerata maupun volume pori
totalnya karena penambahannya tidak begitu
banyak.

Adapun distribusi ukuran pori dari sampel
no. 2, 6 dan 7 dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Grafik distribusi ukuran pori butiran UJOS dari sample no.2, 6 dan 7 (5a, 5b dan 5c)

Oari Gambar 5 tersebut, dapat dilihat bahwa
distribusi ukuran pori pada sampel no.2, 6 & 7,
semakin kecil angka defisien asam (semakin besar
perb. mol NOiU) dari larutan umpan awalnya,
jumlah pori-pori kecilnya semakin banyak. Hal ini
terlihat pada Gambar 5a, 5b dan 5c, distribusi
ukuran pori sampel no.2 dengan perbandingan mol
NOiU = 1,9 (Gambar 5a) mempunyai distribusi
ukuran pori dengan jumlah pori-pori kecilnya lebih
banyak dari pada sampel no. 6 (Gambar 5b) dan no.
7 (Gambar 5c). Hal ini mungkin disebabkan karena
jumlah mol NH40H yang ditambahkan pada sampel
no. 2 lebih sedikit dari pada sampel no. 6 dan 7,
sehingga jumlah pori-pori yang muncul juga lebih
sedikit. Hal ini didukung oleh pengamatan

morfologi permukaan butiran U30g menggunakan
SEM pada analisis lebih lanjut.

3. Analisis menggunakan Scanning Electron
Mikroskop (SEM).

Analisis menggunakan Scanning Electron
Mikroskop (SEM), untuk gel U03 yang dilihat
hanya 5 sampel yang baik (% keutuhan butirannya >
50%) yaitu sampel no.2, 3, 5, 6 dan 7, sedangkan
untuk butiran U30g hanya 3 sampel yaitu sampel no.
2, 6 dan 7. Morfologi permukaan gel U03 maupun
butiran U30g yang dilihat dengan SEM dengan
perbesaran 5000 kali dapat dilihat pada Gambar 6
dan7.
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Gambar 6. Morfologi permukaan gel U03 hasil proses gelasi sample no. 2, 3, 5, 6 dan 7 dilihat
dengan SEM dengan perbesaran 5000 kali.

DaTi Gambar 6 tersebut dapat dilihat bahwa tak berpori sehingga akan pecah. Pada butiran gel
morfologi perrnukaan gel U03 untuk sampel no. 2, 6 U03 untuk sampel no.2, 6 dan 7 (Gambar 6b, 6e dan
dan 7 (Gambar 6a, 6d dan 6e), perrnukaan butiran 4f) pori-porinya hampir sarna yaitu kebih banyak,
seperti bunga karang, mempunyai pori-pori yang sehingga bila dipanaskan zat-zat volatil yang ada
lebih banyak dari pada sampel no.3 dan 5 (Gambar dalam butiran mudah keluar lewat pori-pori butiran
6b dan 6c) dengan perrnukaan yang lebih halus, yang akibatnya butiran tidak mudah pecah. Oleh
jumlah pori-pori lebih sedikit bahkan tidak berpori. karena itu, untuk sampel butiran U30g yang akan
Butiran gel U03 seperti pada sampel no.3 dan 5 dilihat morfologi perrnukaannya hanya 3 sampel
tersebut apabila dipanaskan pada suhu kalsinasi saja, yaitu sampel no. 2, 6 dan 7 (yang mempunyai
akan mudah pecah. Hal ini disebabkan karena zat- % keutuhan > 50%). Hasilnya dapat dilihat pada
zat volatil yang terperangkap di dalam butiran bila Gambar 7 di bawah ini.
dipanaskan akan mendesak perrnukaan yang halus /

Gambar 7. Morfologi permukaan butiran U30g hasil proses kalsinasi dari sample no. 2, 6 dan 7
dilihat dengan SEM dengan perbesaran 5000x.

Dari Gambar 7 tersebut dapat dilihat bahwa
morfologi permukaan dari butiran U30g bila dilihat
dengan Scanning Elektron Mikroskop menunjukkan
bahwa semakin besar defisien asamnya (semakin
kecil perb. mol N03/Unya) semakin besar pori
porinya atau morfologi perrnukaan pada Gambar 5a

memberikan corak struktur mikro yang mempunyai
pori-pori lebih kecil dari pada Gambar 5b dan 5c.
Hal ini disebabkan karena untuk sampel dengan
perbandingan mol NOiU semakin kecil, diperlukan
penambahan NH40H yang semakin banyak,
sehingga semakin banyak pula molekul-molekul
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NH40H yang berada di dalam butiran gel U03.
Akibatnya, setelah kalsinasi akan dihasilkan butiran
U30S dengan morfologi permukaan yang
mempunyai pori-pori lebih banyak.

4. Analisis kerapatan butiran U30S dengan alat
piknometer

Adapun hasil analisis kerapatan butiran U30S
yang diukur dengan alat piknometer (volume 5mL)
dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil analisis kerapatan butiran U30S basil proses kalsinasi dengan alat piknometer.

Sampel no.

lar.umpanUN dg. [U]=2,47M
Kerapatan

% kerapatan

I mol NH4N03

U30Steoritis
N03'/U

= p (g/mL)

1

2,4 07,0685,62

2

1,91,6.1.10'36,7380,69

3

1,83,21.10'36,1473,62

4

1,74,81.10'36,1974,22

5

1,66,42.10'36,3676,29

6

1,58,03.10'36,0973,02

7

1,49,63.10'35,8570,14

8

1,614,04. 10'3-
-

Dari Tabe1 3 tersebut dapat dilihat bahwa semakin
keeil perbandingan mol N03/Unya, semakin keeil
kerapatannya. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesa I
perkiraan hasil yang diharapkan yaitu semakin kecil
perbandingan mol nitratiU dalam larutan umpan,
hasil U30S yang diperoleh akan semakin besar
kerapatannya. Hal ini mungkin disebabkan karena
untuk memperoleh perbandingan mol NOiU yang
semakin kecil, dilakukan dengan penambahan
NH40H semakin banyak, sehingga dalam larutan
umpan yang mempunyai perbandingan mol NOiU
paling keeil, mengandung NH4N03 paling banyak
dan sebaliknya. Akibatnya, pada saat pengeringan
maupun kalsinasi, butiran U30S yang berasal dari
umpan dengan perbandingan mol NOiU paling
keeil, akan paling banyak mengeluarkan pengotor
NH4N03 lewat penguapan sehingga akan
memberikan hasil butiran U30S paling keropos
dengan kerapatan yang terkeeil dan sebaliknya. Jadi
kerapatan tertinggi diperoleh pada sampel no. 1,
yaitu U30S yang berasal dari umpan dengan
perbandingan mol NOiU = 2,4

KESIMPULAN :

Dari hasil yang telah diperoleh tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa :

1. Pembuatan butiran U30S sebagai bahan awal
pembuatan kernel UOz untuk HTR dapat
dilakukan dengan proses gelasi internal
menggunakan media gelasi paraffin.

2. Larutan umpan awal yang digunakan adalah
larutan uranil nitrat dengan keasaman rendah
dan larutan ADUN dengan variasi
perbandingan mol N03/U yaitu dari 1,4 sid
2,4

3. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa gel
U03 maupun butiran U30S yang berasal dari
umpan awal dengan kandungan nitrat
maupun amonium nitrat yang lebih sedikit
memberikan hasil U30S yang lebih baik dan
sebaliknya, semakin banyak kandungan nitrat
maupun amonium nitrat dalam larutan
umpan, hasil U30S yang diperoleh semakin
kurang baik. Jadi semakin keeil perbandingan
mol NO)/U dalam larutan umpan awal,
semakin jelek sifat-sifat butiran U30S yang
diperoleh, karena untuk memperoleh
perbandingan mol NOiU yang dikehendaki
dilakukan dengan penambahan NH40H.
Semakin keeil perbandingan mol NO)/U
dalam larutan umpan, diperlukan
penambahan NH40H paling banyak sehingga
pada saat pengeringan maupun kalsinasi
semakin banyak NH4N03 yang menguap
yang memberikan andil kekeroposan butiran
yang diperoleh yang berakibat sifat-sifat
terutama kerapatannya paling keci!.

4. Hasil U30S terbaik diperoleh pada sampel
yang berasal dari larutan umpan ADUN
dengan perbandingan mol nitratluranium =
2,4 yaitu larutan uranil nitrat yang
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mempunyai keasaman IN ditambah dengan
NH40H dengan jumlah paling sedikit.
Butiran U308 tersebut mempunyai kerapatan
7,06 glee (85,62% kerapatan teoritis), luas
muka spesifik = 6,77 m2/g, jari-jari pori
rerata = 20,52 A, serta volume pori totalnya =
6,9I.1O·3cc/g.

SARAN :

- Vntuk penelitian selanjutnya sangat perlu
dipelajari pembuatan larutan ADUN dengan
cara yang lain, misalnya dengan proses
ekstraksi, penukar ion, pelarutan U308

maupun U03, karena ternyata pembuatan
larutan ADUN dengan penambahan NH40H

memberikan hasil yang kurang baik.

- Untuk media gelasi, perlu dicari alternatif
media gelasi yang lain yang memungkinkan
dilakukannnya proses gelasi pada suhu
rendah sehingga terhambatnya penetesan
larutan umpan ke dalam kolom gelasi akibat
pengaruh uap panas dari parafin bisa
dihindari.
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TANYAJAWAB

Supriyanto C.

• Apa fungsi NH40H dalam perendaman dan
pencucian ?

• Apa bisa diganti dengan yang lain misalnya
NaOH dan lain lain.

Hidayati

» Fungsi NH40H dalam perendaman dan
pencucian adalah:

I. Mengusir sisa-sisa zat organic (medium
gelasi)

2. Melepaskan HMTAH+, urea dan senyawa
nitrat dari dalam butiran gel yang dapat
menyebabkan keretakan butiran pada saat
proses pemanasan.

3. Memberikan reaksi adisi untuk
mengembangkan komposisi dan
strukturnya selama proses pengeringan dan
sintering.
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~ Kalau diganti dengan NaOH tidak bisa karena
NaOH nanti justru akan memberikan pengotor
pada hasil kernel U02, karena NaOH/ senyawa
natrium tidak bisa menguap pada saat
pemanasan, sedangkan N~OH akan menguap
menjadi NH3 + H20 bila dipanaskan. Pernah
dicoba dicuci dengan iar dingin, air panas
maupun senyawa alkohol namun hasilnya tidak
baik, yaitu gel maupun kernel U02 retak/ pecah
saat pengeringan maupun pemansan lebih
lanjut.

Purwanto

• Apakah butiran U30g perlu persyaratan khusus,
antara lain ukuran butir, homogenitas,
keseragaman butir, dan lain lain.

Hidayati

~ Ukuran butiran U30g maupun U02 tergantung
keperluan/ kebutuhan. Apabila digunakan untuk
bahan bakar bentuk pelet (dipres dalam bentuk
pelet), diperlukan ukuran yang bervariasi dari
ukuran ked I hingga besar, sehingga saat
pengepresan akan saling mengisi. Sedangkan
bila digunakan untuk bahan bakar bentuk bola,
bisa digunakan ukuran butiran kernel yang
seragam (dipres dalam matrik gratH).
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