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ABSTRAK

PENGARUH ZAT ADITIF THFA TERHADAP POROSITAS DAN LUAS MUKA
KERNEL U308 HASIL GELASI EKSTERNAL. Telah dilakukan penelitian pengaruh
zat aditif THFA terhadap porositas dan luas muka kernel U30B hasil gelasi eksternal.
Kernel U30B dibuat dengan proses gelasi eksternal menggunakan uranil nitrat dengan
variasi konsentrasi THFAdaiam larutan sol. Pembuatan larutan UN dengan cara
melarutkan serb uk U03 kedalam HN03 7N pada suhu 60°C dengan jumlah dan
volume tertentu, sehingga menghasilkan larutan uranil nitrat dengan konsentrasi
uranium tinggi namun keasaman rendah. Pembuatan larutan sol diawali dengan
melarutkan 1,8 9 polivinyl alkohol dalam air bebas mineral pada suhu 70°C,
tetraydrofurfural alkohol yang volumenya divariasi, kemudian ditambah larutan UN
diaduk terus hingga homogen. Larutan sol kemudian diteteskan dalam medium
amonia 7N dalam kolom gelasi. Gel ADU diaging dalam larutan amonia 7N selama 30
menit, kemudian dicuci dengan amonia 2,5% dan n propanol. Gel ADU diukur
diameternya mengunakan jangka sorong. Gel ADU didiamkan pada suhu kamar 48
jam kemudian dikeringkan dalam oven 1000C dengan laju kenaikan suhu 50C/menit.
Setelah dikeringkan, gel ADU dikalsinasi pada suhu 600°C dengan laju kenaikan
5°C/menit selama 2 jam. Kernel U30B kemudian dianalisis densitas, luas muka, jari-jari
rerata pori dan volume pori total. Kernel U308 yang terbaik pada kondisi konsentrasi
THFA 2,5%, karena mempunyai kerapatan yang tinggi yaitu 7,8775 g/mL serta
porositas dan luas muka yang rendah yaitu 5,180 % dan 4,898 m2/g.

Kata kunci: penstabil, sol gel, gelasi, aging.

ABSTRACT

INFLUENCE OF THFA ON THE SURFACE AREA AND POROSITY OF U30B
KERNEL OF PRODUCED BY EXTERNAL GELATION PROCESS. The research of
the influence of THFA on the suface area and porosity of U308 by kernel external
gelation results has done. U308 kernel made by external gelation process using
uranyl nitrate solution with va rious concentration THFAdalam sol. UN solution
preparation by dissolving U03 powder into 7N HN03 at a temperature of 60 ° C with a
certain amount and volume, resulting in a solution of uranyl nitrate with high uranium
concentrations but low acidity. Preparation of sol begins by dissolving 1.8 9 of
polyvinyl alcohol in demineralized water at 70 ° C, the volume varied tetraydrofurfural
alcohol, then added a solution of UN stirring constantly until homogeneous. Sol
solution was then dripped in 7N ammonia in the medium gelation column. Gel ADU
diaging in ammonia solution 7N for 30 minutes, then washed with ammonia 2.5% and
n propanol. ADU gel diameter was measured using calipers. ADU silenced gel at room
temperature 48 hours and then dried in an oven 100 ° C at a rate of temperature rising
50C/minutes. After drying, the gel ADU calcined at 6000C with an increase rate of
5°C/minutes for 2 hours. Kernel density U308 then analyzed, surface area, mean pore
radius and total pore volume. U308 best kernel at 2.5% THFA concentration
conditions, because it has a high density is 7.877 9 / mL and extensive porosity and
lower surface area is 5,180 % and 4,898 m2/g.
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PENDAHULUAN:

RST atau Reaktor Suhu Tinggi merupakan salah

satu reaktor yang sangat menguntungkan (sangat
ekonornis, mempunyai keselamatan yang handal,
sampah yang dihasilkan minimal) dan
memungkinkan untuk dibangun di Indonesia
terutama di daerah-daerah terpencil yang
membutuhkan energi listrik tidak begitu besar (50
490 MWE). Selain menghasilkan listrik, panas
tinggi yang dihasilkan sebagai samping pada
operasi HTR dapat digunakan untuk industri kirnia
yang lain, rnisalnya untuk desalinasi air laut,
gasifikasi batubara, produksi hydrogen, maupun
proses industri kirnia lain yang memerlukan panas.
Bahan bakar HTR berbentuk partikel U02 terlapis
(TRISO coated partic/e)yang telah dipres menjadi
bentuk bola dalam matrik grafit atau dipres dengan
design blok prismatik. Gambar dibawah ini
merupakan gambar design bahan bakar partikel
berlapis bentuk TRISO :

Gambar I. Bahan bakar HTR bentuk bola

Bentuk TRISO seperti terdapat pada
gambar di atas, mempunyai susunan sebagai berikut

Lapisan Karbon pirolitik densitas rendah
(PyC). Lapisan ini adalah lapisan terdalam yang
mempunyai densitas rendah dan berpori sehingga
dapat menampung gas hasil fisi dan mengatasi
swelling akibat adanya produk fisi padat.

Lapisan karbon pirolitik dalam densitas
tinggi (Inner Pyrolitic Carbida, IPyC). Adanya
lapisan ini bertujuan untuk mengungkung tekanan
gas fisi.

Lapisan silikon karbida (SiC)

Lapisan ini bertujuan untuk mengungkung
produk fisi yang sangat aktif gerakannya seperti Cs,
Sr, dan Ag, selain itu kerarnik SiC digunakan
karena mempunyai suhu dekomposisi yang sangat
tinggi yaitu 2100 °c sehingga berfungsi sebagai
penghalang mekanik dan kimia pada suhu tinggi.

Lapisan karbon pirolitik dens it as tinggi
(Outer Pyrolitik Carbida, OpyC). Lapisan ini
bertujuan untuk penahan mekanik bahan bakar. (1).

Kernel merupakan bagian terdalam dari pertikel
berlapis yang berbentuk bulat. Proses pembuatan
bahan bakar kernel U02 secara umum dapat dibagi
menjadi 2, yaitu : Proses kimia kering (dry chemical
process) dan proses kirnia basah/gelasi (wet
chemical process). Pada penelitian ini
menggunakan proses basah karena kernel yang
diperoleh dengan proses kirnia basah mampu
mempunyai Pmaks : 95% - 98% P teori .(2). Proses
kirnia basah memakai larutan uranil nitrat dengan
konsentrasi uranium tinggi namun konsentrasi
keasamanya rendah. Pembuatan larutan uranil nitrat
dengan reaksi kimia sebagai berikut:

3U30a + 2 HN03 ~ 9U02(N03)2 + H20 + 2NO (1)

Larutan uranil nitrat ditambah zat aditif

kemudian menjadi larutan sol atau larutan umpan
gelasi. Larutan sol diteteskan ke dalam kolom yang
berisi medium NH40H dan akan berubah menjadi
gel stabil dengan reaksi sebagai berikut:.

ADU (film-layer) + Sol 2U02(N03)1,5 (OH)O,5+ 2NH40H +

(C2H40)n -+ 6U033(NH3)2 [C2H40)n] + NH4N03 + H20

(2)

Proses gelasi mulai terjadi saat tetesan
jatuh melalui udara untuk mencapai bentuk bola
sebagai akibat dari tegangan permukaan. Tetesan
yang berbentuk bola lewat melalui atmosfer
ammonia sehingga terjadi reaksi kimia pada
permukaan tetesan (3).

2U02(N03)1,5 (OH)O,5+ 3NH3 + (C2H40)n -+ ADU (film

layer) 6U033(NH3)2 [C2H40)n] + Sol U + NH4N03 + H20

(3)

Uranium mengendap dalam lapisan terluar
dari tetesan membentuk film pelindung sehingga
bentuk bola dapat dipertahankan. Butiran yang
terjadi dijaga dalam kolom agar terjadi reaksi
pengendapan lebih lanjut antara NH40H dalam
medium gelasi dengan uranium yang ada dalam
tetesan sehingga cukup kuat tintuk diproses lebih
lanjut. Gelasi eksternal mempunyai kelebihan yaitu
tidak memerlukan penambahan zat kimia tertentu
pada larutan umpan untuk membantu terjadinya
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proses gelasi, tetapi kekurangannya antara lain :
waktu gelasi yang dibutuhkan lama, gel yang
dihasilkan kurang stabil karena mudah berubah
menjadi sol (peptisasi) bila terkena air, sulit untuk
mengahsilkan kernel dengan ukuran ± 800 11m,serta
tidak mampu menghilangkan sisa nitrat dalam
butiran gel sehingga dapat menyebabkan keretakan
gel pada proses pemanasan lebih lanjut terutamama
pada proses kalsinasi(4). Contoh reaksi pembuatan
U308 adalah sebagai berikut :

6U033(NH3)2[C2H40)n]+ (45n+ 107)02---+

2U308+ 36nC02+ 54N02 + (108+36n)H20 (4)

Adapun tahapan-tahapan pada proses pembuatan
kernel U02 dengan metode gelasi eksternal yaitu
pembuatan larutan uranil nitrat, pembuatan sol,
proses gelasi, aging dan pencucian, pengeringan,
kalsinasi, reduksi dan sintering. Setelah disinter
kemudian dilapisi (triso) dipres menjadi bentuk bola
dalam matrik grafit atau dipres dengan design blok
prismatik.

TATA KERJA:

Bahan-bahan yang dipakai adalah:
Serbuk U03 hasil proses di PT APB

BATAN, HN03, H2S04, TiCl3 kristal, FeCl3 kristal,
Barium difenilsulfonat kristal, Asam sulfamat
kristal, Larutan Titrisol K2Cr207 0,1 N, Air bebas
mineral, Polivinyl Alkohol , THF A (Tetra
Hidrofurfural Alkohol), Amonia, n Propanol.

Alat-alat yang dipakai adalah:
Neraca analitik, seperangkat alat untuk

proses gelasi, cawan porselin, kertas saring,
termometer, pengaduk magnet, muffle furnace,
piknometer, kertas pH, sendok tanduk, pipet mikro,
seperangkat alat gelas, furnace, hot plate, surface
area analyzer NOV A 100, jangka sorong.

Cara Kerja :

Pembuatan Larutan UN (Uranyl Nitrat)
Serbuk ADU (Amonium diuranat)

dihaluskan kemudian, dikalsinasi pada suhu 400°C
sehingga menjadi serb uk U03• Ditimbang serbuk
U03 dengan neraca analitik. Diambil larutan HN03
7 N volume tertentu dengan pipet volume kemudian
dimasukkan dalam beker gelas dan dipanaskan pada
suhu 60°C dalam almari asam sambil diaduk.

Serbuk U03 dimasukkan sedikit demi sedikit ke
dalam larutan HN03 itu sambi! terus menerus
diaduk dan dipanaskan pada suhu 60°C. Setelah
larut kemudian disaring untuk menghilangkan
pengotor maupun sisa endapan yang tidak larut.
Larutan UN dianalisis kadar uranium dan keasaman

dengan metode titrimetri.

Proses Pembuatan Sol

PV A ditimbang sebanyak 1,8 gr dengan
menggunakan neraca analitik kemudian dilarutkan
dalam 20 ml ABM dengan menggunakan beker glas
dan diaduk serta dipanaskan pada suhu 70°C - 90°C
selama 30 menit. Setelah PV A larut, ditambahkan
sejurnlah UN yang telah di prenetralisasi hingga pH
1,8, agar kadar uranium dalam larutan sol 200g/L.
Ditambahkan zat aditif THF A, kemudian diaduk
dan dipanaskan pada suhu 70°C selama 30 men it
lalu didiamkan selama 2 jam.

Proses Gelasi Eksternal

Variasi konsentrasi THF A dalam larutan
sol. Larutan sol dibuat dari konsentrasi uranium

dalam larutan uranil nitrat 570 g/L, keasaman 1,26
N. Penambahan larutan THF A dalam larutan sol
divariasi 0,5 ml dalam 20 mL larutan sol. Larutan
sol kemudian diteteskan menggunakan jarum suntik
volume 5 mL dengan panjang lcm ke dalam
medium gelasi NH40H 7 M dalam kolom setinggi 1
meter. Percobaan di atas diulangi dengan
konsentrasi THFA 1,0; 1,5 dan 2,0 mL

Proses Aging dan Pencucian
Gel yang terbentuk direndam dalam

NH40H 7M selama 30 menit, kemudian dicuci
dengan NH40H encer 2,5% sebanyak tiga kali
dilanjutkan dengan menggunakan n-propanol.

Proses Pengeringan
Proses pengeringan ini dilakukan selama 2

kali, yaitu pengeringan pada suhu kamar dan
pengeringan menggunakan oven. Pengeringan
pertama yang dilakukan adalah pengeringan pada
suhu kamar. Butiran gel ADU dikeringkan terlebih
dahulu pada suhu kamar selama 2 hari. Setelah itu
dikeringkan pada oven pada suhu 100°C secara
bertahap, yaitu 50°C selama 1 jam kemudian 70°C
selama 1jam dan 100°C selama 2 jam.

Proses Kalsinasi
Proses Kalsinasi dilakukan dalam furnace

pada suhu 600°C selama 2 jam dengan laju
kenaikan suhu 5°C/menit. Kernel U308 yang
dihasilkan dianalisis fisik yang meliputi bentuk
fisik, diameter, densitas, luas muka, jari-jari rerata
pori dan volume total pori.

Karakterisas i

Pada karakterisasi gel maupun kernel U308
meliputi 3 macam karakterisasi yaitu diameter,
kerapatan/densitas kernel U308, porositas, analisis
luas muka, volume total pori dan jari-jari rerata pori
menggunakan surface area analyzer Nova 1000.
Pada penentuan porositas menggunakan metode
Heynes :

P = 1- D.lDJ (5)
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dimana: Da= kerapatan yang terukur
Dl= kerapatan teoritis

HA51L DAN PEMBAHA5AN :

Pembuatan Larutan Uranil Nitrat

Larutan uranil nitrat hasil pelarutan U03

dalam asam nitrat 7 N yaitu uranil nitrat dengan
konsentrasi uranium 570g/L dan konsentrasi
keasaman 1,26 N.

Pada penelitian ini pembuatan larutan UN
dengan melarutkan serbuk U03 pada jurnlah
tertentu dalam HN03 7N. Banyaknya serbuk U03

dan HN03 7N yang dilarutkan diperhitungkan
dengan dengan menghitung seeara stoikiometri
dengan perbandingan mol NOiU 1,8. Serbuk
oksida uranium yang digunakan adalah U03 karena
mempunyai sifat lebih mudah larut dibandingkan
U30g• Kendalanya untuk memperoleh larutan UN
dengan konsentrasi uranium yang tinggi waktu yang
dibutuhkan lebih lama, serta suhunya dijaga agar
tidak - 60oe, karena hal ini dapat menimbulkan
endapan putih yang sulit larut.

Pembuatan 501

Pada pembuatan sol, yang sangat
berpengaruh terhadap kekentalan dalam pembuatan
sol adalah konsentrasi PV A, oleh sebab. itu
konsentrasi PV A 1,8 g/20mL sol adalah kondisi
yang paling optimum yang sudah dilakukan pada
penelitian sebelumnya. Selain konsentrasi PV A
yang berpengaruh terhadap kekentalan yaitu
konsentrasi uranium dan keasaman dalam larutan

UN, waktu dan suhu pada pelarutan PV A serta pH
pada prenetralisasi. Penambahan zat aditif THF A
adalah sebagai stabilisator yang berfungsi untuk
menghindari kerusakan gel yang disebabkan oleh
penyusutan dalam komponen ADU selama proses
gelasi dalam larutan ammonia, proses aging dan
proses peneueian.

Proses Gelasi dan Kalsinasi

Pada proses gelasi eksternal, penetesan
larutan sol menggunakan jarum penetes volume 5
mL panjang 1,5em. Jarak lubang penetes dengan
kolom gelasi akan mempengaruhi terbentuknya gel,
ini terbukti saat jarak lubang penetes jauh dengan
medium NH40H gel yang dihasilkan berbentuk
bulat pipih. Tctapi bila jaraknya terlalu dekat
lubang penetes dapat tersumbat karena larutan sol
akan mengendap oleh gas ammonia. Oleh karena itu
pereobaan ini dilakukan menggunakan jarak 5 em,
agar diperoleh gel yang baik.

Pada variasi konsentrasi THF A dalam

larutan sol, gel hasil proses gelasi berbentuk bulat
berwama kuning tua transparan. Demikian pula
ketika proses peneueian gel yang dihasilkan tetap
berbentuk bulat dan berwarna kuning tua transparan

serta bertambah kenyal setelah dieuei menggunakan
n propanol, kondisi ini dapat dilihat pada Tabell

Tabel 1. Hasil pengamatan kondisi fisik butiran
untuk variabel konsentrasi THF A dalam
larutan sol.

Konse Kondisi butiran
ntrasi No

Keasaprosespencucian
pengerikalsina

man
gel ngansi

UN IN)
1

2,5
Kt tr,
Kt tr, bulat,

utuh
utuh

bulat,
utuhutuh

Kttr,2

5bulat,
Kt tr, bulat,utuhutuh

utuh

utuh

Kttr,

Kt tr, bulat,

utuh
utuh3 7,5bulat,utuhutuh

Kttr,
Kt tr, bulat,

banyak4
10bulat, utuh

utuh

utuh
pecah

Keterangan :
Kt = kuning tua
tr = transparan

Hasil pengeringan pada suhu IOOoe, gel
ADU pada setiap konsentrasi THF A terlihat bulat,
demikian pula kernel U30g setelah proses kalsinasi
terlihat bulat dan utuh. Pada Tabel 2 dapat dilihat
diameter gel ADU dan kernel U30g pada semua
konsentrasi THF A terlihat bulat.

Tabel2. Diameter gel ADU dan kernel U30g

Diameter butiran

No

Variabel
Variasi(!-1m)

proses

(%) Kalsinasi

gel

pada
600·C

1

Konsentrasi
a

2,5 1980600

THFA

b
5 1980 600

(%)

c
7,5 1980600

d

101980 600

Demikian pula kondisi fisik gel ADU basah
maupun kernel U30g setelah proses kalsinasi pada
semua konsentrasi THF A diamati menggunakan
mikroskop dcngan perbesaran 40x berbentuk bulat,
dapat dilihat pada Gambar aI, a2, bI, b2, c1, e2 dl
dan d2. Sedangkan pada Tabel 3 diameter gel ADU
basah adalah 1,980 mm, setelah proses kalsinasi
berdiameter 0,600 mm sehingga penyusutannya
69,7 %. Hasil analisis kerapatan kernel U30g yang
terlihat pada Tabel 4 pada konsentrasi THF A 2,5 %
dan 5 % relatif sama, ada perbedaan namun tidak
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signifikan. Yang terlihat beda yaitu pada analisis
porositasnya.

Tabel 3.Kondisi fisik gel ADU variasi konsentrasi
THF A dalam larutan sol

KK THFA
Bentuk

Bentuk

No.

Keasaman(%) kernel

(N)

gel
U306

1

1,262,5bulatbulat

2

1,265,0bulatbulat

3
1,267,5bulatbulat

4
1,2610bulatbulat

Gambar b2.Kernel U308 konsentrasi THF A 5%

••..•...... .,.

Gambar c 1.GelADU basah konsentrasi THF A 7,5%

Gambar al.GeiADU basah konsentrasi THF A 2,5%

Gambar c2.Kernei U30g konsentrasi THF A 7,5%

Gambar a2.Kernel U30g konsentrasi THF A 2,5%

Gambar dl.Gel ADU basah konsentrasi THF A 10%

Gambar b1.Gel ADU basah konsentrasi THFA 5%

Gambar d2.Kernel U30g konsentrasi THF A 10%
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Pada konsentrasi THF A yang semakin
besar maka porositasnya semakin besar pula.
Demikianjuga pada analisis luas muka,volume total
pori dan jari-jari rerata pori akan besar dengan
kenaikan konsentrasi THF A, hal ini dapat dilihat
pada Tabe15.

Tabel 4. Hasil analisis kerapatan dan porositas
butiran U308

16

g 12...
a. 10
'iic
:;;8
"""
'1i 6fo
0. ~

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa
pada konsentrasi THF A 2,5 % dan 5 % nilai
porositasnya hampir sama, namun pada konsentrasi
2,5 % dan %5 % porositas menjadi turun yang
signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada
konsentrasi THF A 7,5 % dan 10 % sangat
memberikan kontribusi terhadap porositas yang
sangat signifikan. Pada gambar 4 terlihat grafik
hubungan konsentrasi THF A terhadap luas muka
kernel U30g•

Gambar 2. Grafik hubungan konsentrasi THF A

terhadap kerapatan kernel U30g

Pada gambar 2 terlihat grafik hubungan konsentrasi
THF A terhadap kerapatan kernel U30g, dari grafik
tersebut terlihat bahwa pada konsentrasi THF A 2,5
% dan 5 % terlihat perbedaan kernel namun tidak
signifikan, akan tetapi pada konsentrasi THF A
7,5% dan 10 % kerapatan kernel U30g mengalami
penurunan kerapatan yang sangat signifikan.
Demikian juga pada gambar 3 Grafik hubungan
konsentrasi THFA terhadap porositas kernel U30g•

12.5

12.5

10

10

7.5

Konsenlrasi THf A ('<0)

7.5

Konsentmst THfA (%.)

2.5

2.5
7

o

o

o

2

Gambar 3. Grafik hubungan konsentrasi THF A

terhadap porositas kernel U30g

KonsenLuas
Volume total

jari-jari

No.

trasi
permukaan

pori
rerata pori

THFA
spesifik (Angstrom

(0/0)

(m2/a)(10-3 ce/g)
)

1

2,5 4,89825,181408,650
2

5 5,04122,663436,230
3

7,513,91438,349687,022
4

106,76629,081489,949

No KonstkonsentrasikerapatanPorositas
PYA

THFA(%)( g/mL )( %)
(%) 1

9 2,57,87755,180
2

9 57,84225.542
3

9 7,57,452910,240
4

9 107,076214,819

Pada Tabel 5 terlihat luasmuka, volume
total pori maupun jari-jari rerata pori relative
harnpir sarna nilainya pada konsentrasi 2,5 % dan 5
%. Narnun pada konsentrasi THFA 7,5% luas
muka, volume tota pori maupun jari-jari rerata pori
terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini
dapat dikatakan bahwa dengan penambahan THF A
dari konsentrasi 5 % menjadi 7,5 % memberikan
kontribusi kekeroposan pada kernel. Sedangkan
pada konsentrasi THFA 10 %, luas muka, jari-jari
rerata pori dan volume total rendah. Hal ini
dimungkinkan terdapat beberapa lubang pori yang
terlalu keeil sehingga gas N2 yang berfungsi sebagai
adsorbate tidak dapat mas uk ke dalam lubang pori
pori tersebut. Dengan kata lain lubang tersebut
berbentuk menyerupai botol dimana di dalamnya
terdapat rongga yang eukup luas. Hal ini dapat
dinyatakan dengan porositas pada konsentrasi 10 %
lebih besar tetapi volume total pori 29,081.10-3 ee/g
dimana nilai tersebut lebih keeil dari volume total

pori pada konsentrasi THFA 7.5 % yaitu 38,349.10
3 ec/g. Demikian juga jari-jari rerata pori
konsentrasi THFA 10 % lebih keeil yaitu 489,949
An dari jari-jari rerata pori pada konsentrasi THFA
7,5 % yaitu sebesar 687.022 An.

Tabel 5. Data analisis luas permukaan spesifik,
volume pori total dan jari-jari rerata pori
butiran U308
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Gambar 4. Grafik hubungan konsentrsi THF A
terhadap luas muka kernel U30S

Dari gambar tersebut terlihat pada konsentrasi
THFA 2,5 % dan 5 % luas muka kernel U30S

mengalami sedikit kenaikan tetapi tidak signifikan.
Pada konsentrasi THFA 7,5 % luas muka kernel
mengalami kenaikan yang angat signifikan namun
pada konsentrasi THF A 10 % luas mukanya
mengalarni penurunan yaitu 6,766 m2/g. Pad a
umumnya luas muka yang besar maka volume total
pori dan jari-jari rerata pori juga semakin besar.
Tidak demikian pada konsentrasi THF A 10 %,
diasumsikan bahwa pada konsentrasi tersebut
terdapat pori yang berdiameter lebih kecil dari
diameter gas N2 sehingga pori tersebut tdk
terdeteksi.

KESIMPULAN :

Pada pembuatan larutan UN, serbuk oksida
uranium yang digunakan adalah U03, karena U03
mempunyai sifat lebih mudah larut dibandingkan
U308. Pada variasi konsentrasi THF A, gel yang
dihasilkan bulat demikian juga pada proses
kalsinasi terlihat bulat dan utuh. Pada hasil analisis

kerapatan dan porositas diperoleh kerapatan tinggi
dan porositas rendah yaitu pada kernel U30S dengan
konsentrasi THFA 2,5 % dan 5 % yaitu 7,877
g/cm3 dan 7,842 g/cm3 . Pada kondisi tersebutjuga
memberikan luas muka, volume total serta jari-jari
rerata pori yang rendah yaitu 4,898 m2/g;
25,181.10-3 cc/g; 408,650 Ao.
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~ Apa beda, kekurangan dan kelebihan metoda
internal dan eksternal?

Sri Rinanti
~ Gelasi eksternal yaitu berdasarkan pnnslp

difusi NH3 kedalam permukaan tetesan sol,
sehingga permukaan tetesan sol mengeras dan
berbentuk butiran.

Gelasi internal yaitu perubahan tetesan sol
menjadi gel karena reaksi kimia pada tetesan
sol yang diakibatkan oleh medium organic
panas. Reaksi kimia terjadi karena
dekomposisi HMTA menjadi NH40H pada
suhu lebih dari S°e.

Kelebihannya antara lain:
Pada gelasi eksternal=> mudah dalam
penyiapan umpan, proses gelasi dilakukan
pada suhu kamar.
Pada gelasi internal=> proses gelasi
berlangsung lebih cepat, ukuran gel dapat
lebih besar dari SOOpm
Kekurangannya antara lain:
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Pada gelasi eksternal => Waktu proses gelasi
lebih lama, terjadi penyumbatan pada lubang
nozzle karena gas NH3.

Pada gelasi internal=> Penyiapan umpan
lebih sulit karena dilakukan pada suhu
dibawah 5°C, memerlukan kolom yang
panjang yaitu 3m, kolom bermedium organic
panas sehingga cukup berbahaya.
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