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STUDI SIFAT BAHAN BAKAR URANIUM SILISIDA AKIBAT IRADIASI

Supardjo
Pusat Elemen Bakar Nuklir

ABSTRAK

STUDI SIFAT BAHAN BAKAR URANIUM SILISIDA AKIBAT IRADIASl.Telah dipelajari
pengaruh iradiasi terhadap sifat bahan bakar dispersi U3Si-AI dan U3Si2-AI. Selama iradiasi,
material elemen bakar mengalami swelling karena pembentukan boehmite (AI2O3(H2O)) pada
meat dan kelongsong, interaksi bahan bakar dengan matriks Al membentuk fasa U(AI,Si)3> serta
terbentuknya gelembung gas produk fisi. Pada densitas fisi tetap, swelling bahan bakar U3Si-AI
lebih besar dibanding U3Si2-AI, dan dengan kenaikan densitas fisi swelling kedua bahan bakar
tersebut meningkat pula. Perbedaan ini disebabkan produk fisi bahan bakar U3Si membentuk
gelembung gas yang besar dan terdistribusi tidak merata diseluruh zona bahan bakar,
sedangkan gelembung gas produk fisi bahan bakar U3Si2 berukuran kecil dan terdistribusi
merata diseluruh zona bahan bakar. Kecepatan pertumbuhan gelembung gas fisi di dalam U3Si
menunjukkan difusifitas yang tinggi dan material berubah menjadi amorf, sehingga kekuatan
mekaniknya menurun.

ABSTRACT

STUDY OF IRRADIATION EFFECT ONTO URANIUM SUICIDE FUEL. The irradiation
effect onto the U3Si-AI and U3Si2-AI dispersion type of fuel element has been studied. The fuel
material performs swelling during irradiation due to boehmite (AI2O3(H2O)) formation in which
might occurs inside the meat and on the cladding surface, the interaction between the fuel and
aluminum matrix that produce U(AI,Si)3 phase, and the formation of fission gas bubble inside
the fuel. At a constant fission density, the U3Si-AI fuel swelling is higher than that of U3Si2 -Al
fuel. The Swellings of both fuels increase with the increasing of fission density. The difference of
swelling behavior was caused by formation of large bubble gases generated from fission product
of U3Si fuel and distributed non-uniformly over all of fuel zone. On the other hand, the U3Si2
fission produced small bubble gases, and those were uniformly distributed. The growth rate of
fission gas bubble in the U3Si fuel has shown high diffusivity, transformation into amorph
material and thus decrease its mechanical strength.

PENDAHULUAN

Elemen bakar adalah merupakan
komponen utama beroperasinya suatu reaktor
nuklir, yang selama iradiasi mengalami reaksi
fisi dan mengeluarkan produk fisil dalam
bentuk energi termal. Energi ini dipindahkan
kependingin dan diubah kedalam bentuk
energi mekanik atau listrik.

Selama reaktor beroperasi, elemen
bakar mengalami tekanan akibat suhu tinggi,
beban statik dan dinamik, ekspansi, dan
perubahan tekanan gas didalamnya. Selain itu
fluks netron yang dihasilkan mengakibatkan
material elemen bakar kehilangan plastisitas,
kelongsong elemen bakar juga mengalami
korosi oleh air pendingin yanq pada akhirnya
menurunkan sifat mekaniknya.11

Inti elemen bakar merupakan bagian
terpenting suatu elemen bakar, dapat

berbentuk tabung, pipa atau bentuk lain yang
lebih rumit. Dua jenis utama inti elemen bakar
yaitu,
(1) homogen dan,
(2) bahan bakar dispersi, yang akan dibahas

pada tulisan ini.

Bahan Bakar Dispersi

Di dalam bahan bakar dispersi, fasa fisil
dikelilingi oleh serbuk logam matriks non fisil
yang mempunyai konduktivitas panas tinggi,
sehingga perbedaan suhu antara bagian
tengah dan permukaan fasa fisil menjadi
rendah. Elemen bakar tipe pelat berisi bahan
bakar paduan UAIX (6,8 g/cm3) perkayaan
tinggi (>93 % U-235) yang di dispersikan
kedalam matriks Al pertama kali digunakan
sebagai bahan bakar reaktor riset tipe Material
Testing Reactors (MTR). Unjuk kerja elemen
bakar tersebut cukup memuaskan, akan tetapi
dengan adanya himbauan dunia yang
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disponsori oleh USA pada tahun 1978, bahwa
penggunaan bahan bakar perkayaan tinggi
hams diubah keperkayaan rendah (<20 % U-
235), maka litbang bahan bakar dilakukan,
dengan tetap mempertahankan disain reaktor
berbahan bakar perkayaan tinggi. Sebagai
kompensasi penurunan reaktivitas akibat
pengurangan perkayaan U-235, maka bahan
bakar berdensitas tinggi sangat diperlukan
dalam rangka menaikkan pemuatan
uraniumnya. Pada era tahun 1980-an dicoba
bahan bakar UAIX (6,8 g/cm3) dan U3O8 ( 8,3
g/cm3) yang di dispersikan kedalam matrik Al,
tetapi pemuatan U maksimum yang dapat
dicapai masing-masing hanya sebesar 2,4
dan 3,2 g/cm . Tingkat muat tersebut belum
mampu mengatasi penurunan reaktifitas
seperti penggunaan bahan bakar perkayaan
tinggi, sehingga upaya lebih lanjut dipilih
bahan bakar berdensitas tinggi berupa paduan
uranium silisida terutama U3Si ( 15,2 g/cm3 )
dan U3Si2 (12,2 g/cm3). Dengan kedua bahan
bakar tersebut pemuatan uranium dapat
ditingkatkan hingga dicapai masing-masing ±
6,2 g/cm3 dan ± 5,2 g/cm3 (2). Bahan bakar
UxSiy-AI mudah difabrikasi dengan tingkat
rejeksi lebih rendah dari pada fabrikasi bahan
bakar U3O8-AI.

Iradiasi

Keuntungan utama bahan bakar dispersi
adalah memiliki stabilitas tinggi terhadap
iradiasi dalam waktu yang lama. Stabilitas
iradiasi yang tinggi terutama disebabkan oleh
produk fisi terakumulasi disekitar partikel
bahan bakar dispersi seperti
ditunjukan pada Gambar 1. Gambar tersebut
merupakan contoh perbedaan diameter
partike! butir di mana terlihat kerusakan
matrik akibat produk fisi dengan ketebalan
yang berbeda.'11 Selain distribusi partikel,
kerusakan iradiasi sangat tergantung pada
material elemen bahan bakar dan burn-up
nya.

TATA KERJA

Data tampilan dalam bahasan ini
diperoleh dari pustaka yang berkait dengan
fabrikasi dan iradiasi elemen bakar dispersi
tipe pelat yang berbahan bakar UxSiy-AI.
Elemen bakar dispersi mini dengan variasi
tingkat muat uranium, variasi diameter
partikel dibungkus kelongsong paduan Al,
difabrikasi dengan teknik picture and frame

dan di iradiasi pada Burn-up >70 %. Kualifikasi
elemen bakar pasca iradiasi mencakup
metalografi, sifat fisis dan sifat mekaniknya.

BAHASAN

Bahan bakar U3Si dan U3Si2 merupakan
alternatif terpilih dalam pengembangan
elemen bakar dispersi perkayaan rendah ( <
20 % U-235 ). Kedua jenis bahan bakar
tersebut mempunyai berat jenis yang tinggi
masing-masing sebesar 15,2 dan
12,2 g/cm3, sehingga pemuatan uranium
dalam bahan bakar dapat ditingkatkan hampir
2 kali pemuatan uranium bahan bakar U3O8

(8,3 g/cm3) yang hanya mampu memuat
uranium maksimum sebesar 3,20 g/cm3.
Penggunaan bahan bakar uranium silisida
sangat menguntungkan karena fabrikasinya
mudah dengan tingkat rejeksi yang rendah,
dan stabil terhadap iradisi dalam waktu yang
lama berada di dalam reaktor(2). Kualifikasi
perubahan sifat material elemen bakar selama
fabrikasi dan iradiasi sangat diperlukan untuk
mengetahui keandalannya.

Indikator terpenting dalam penentuan
sifat elemen bakar dari bermacam jenis bahan
bakar akibat iradiasi, adalah kenaikan tebal
pelat elemen bakar yang disebabkan oleh
swelling bahan bakar. Pembentukan swelling
dapat terjadi oleh reaksi bahan bakar dengan
matriks Al, reaksi oksidasi terhadap matriks
dan kelongsong Al, dan gelembung gas
produk fisi."3'41

Pada fabrikasi elemen bakar dispersi tipe
pelat, proses perolan panas pelat elemen
bakar dilakukan pada suhu antara 400 s.d.
500°C. Selama proses tersebut kemungkinan
sudah terdapat partikel bahan bakar (U3Si
atau U3Si2 atau U) berinteraksi dengan logam
matriks Al membentuk fasa U ( Al, Si )2. Fasa
yang terbentuk terdistribusi secara heterogen
di daerah batas butir U3Si atau U3Si2, dan
bereaksi lebih lanjut membentuk fasa
U(AI,Si)3. Contoh difusi antar muka U3Si dan
Al ditunjukkan pada Gambar 2. Secara teoritis,
terbentuknya fasa U(AISi)3 yang bercampur
didalam bahan bakar akan menurunkan
kekerasan dan densitas bahan bakar secara
keseluruhan, karena berat jenis UAI3 hanya
6,8 g/cm3.|2|3A6] Pembentukan UAI3
memberikan kontribusi pembntukan swelling
tetapi tidak merupakan faktor dominan.
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Adanya oksigen yang terperangkap pada
proses perolan panas kemungkinan selama
iradiasi bereaksi dengan Al matriks mem-
bentuk lapisan boehmite (AI2O3 ( H2O )) di
dalam / luar zona bahan bakar. Selain itu
lapisan (AI2O3(H2O)) juga terbentuk
dipermukaan kelongsong bahan bakar yang
bersinggungan dengan air pendingin, yang
pada akhirnya memeberikan kontribusi
kenaikan tebal kelongsongnya. Tidak ada
perubahan panjang atau lebar pelat, dan tidak
terjadi perubahan berat jenis kelongsong atau
matriks Al didalam meat PA]

Swelling partikel bahan bakar terjadi
akibat reaksi antara partikel U3Si atau U3Si2
atau U dengan serbuk matriks Al membentuk
fasa U(AI)3 dengan Si terlarut, nampak
tersebar disekitar bahan bakar seperti terlihat
pada Gambar 3. Partikel uranium silisida beru-
kuran <20 jam, seluruhnya habis bereaksi
dengan matriks Al membentuk fasa
aluminida.'4'61

Produk fisi berbentuk gelembung gas
ternyata lebih dominan pada pembentukan
swelling dibanding padatannya. Gelembung
gas fisi berukurah antara 1 sampai dengan
10 urn terdispersi secara acak di dalam
partikel bahan bakar, sedang sebagian kecil
tersebar di lapisan antar muka. Iradiasi bahan
bakar pada tingkat muat uranium dan burn-up
yang sama, swelling bahan bakar U3Si-AI
lebih besar dibanding swelling bahan bakar
U3Si2-AI. Dengan kenaikan tingkat muat U
dan fraksi halus, perbedaan swelling cukup
jelas.[4lBl Swelling U3Si2-AI tidak terlihat jelas
dan tergantung pada distribusi ukuran partikel,
sedang swelling bahan bakar U3Si-AI naik
seiring kenaikan pemuatan uranium dan fraksi
halus seperti ditunjukkan pada Gambar 4.
Pada burn-up 93 % atom, swelling meat
bahan bakar U3Si2-AI berkisar antara 4,2
s.d 4,7 % volum, sedang U3Si-AI berkisar
antara 5,8 s.d 6,8 % volum. Ini menunjukkan
bahwa kenaikan volume linier dengan burn-
up.1*1

Dalam penggunaannya sebagai bahan
bakar tipe pelat, bahan bakar dengan berat
jenis makin tinggi temyata memiliki sifat
swelling yang tidak stabil. Dengan
membandingkan swelling dari densitas bahan
yang bervariasi (Gambar 5.), senyawa U3Si
menunjukkan kecepatan swelling yang tinggi,
sedang L)3Si2 dan USi lebih stabil. Perbedaan

swelling dapat diamati dari pembentukan
gelembung gas hasil fisi selama iradiasi.
Gambar 6, menunjukkan morphologi
gelembung di dalam U3Si yang nampak
sangat besar dan akhirnya bergabung,
sedang gelembung gas pada L)3Si2 nampak
kecil-kecil pada perbesaran foto yang sama.
Kecepatan pertumbuhan gelembung gas fisi di
dalam U3Si terlihat jelas merupakan indikasi
difusivitas dan plastisitas tinggi senyawa ini,
sehingga menjadi amorf selama iradiasi. Sifat
plastis ini berakibat menurunkan kekuatan
mekaniknya.13'61

Pada burn-up 93 % atom, swelling bahan
bakar U3Si tidak sampai tahap pecah dan
gelembung gas produk fisi berukuran besar
kemungkinan ditentukan oleh difusi gas fisi
yang menghalangi penggabungan gelembung.
Ini merupakan indikasi Mikrostruktur bahwa
daerah penghalang kecepatan pertubuhan
gelembung bertambah. Pada daerah
pertumbuhan gelembung tersebut sangat
jelas mengandung Al. Aluminium berdifusi dari
matriks dan kemungkinan U3Si murni berubah
membentuk kembali U3Si-AI, sama seperti
sifat gas fisi. Pada kenyataannya, hampir
semua U-235 terbakar, hal ini kemungkinan
disebabkan oleh gas fisi yang tidak cukup
mampu mendorong U3Si tahap kerusakan
swelling. Morphologi gelembung pada bahan
bakar U3Si2 terlihat sangat stabil dibanding
bahan bakar U3Si. Pengintian gelembung
gas fisi terlihat sangat uniform dibandingkan
dengan bahan bakar U3Si. Ini kemungkinan
letak pengintian tidak tidak efektif berada
dibatas butir dan atau sub batas butir di dalam
U3Si2. Kemungkinan lain pengintian gas fisi
pada batas butir atau difusi Al tinggi
sepanjang kerusakan kristal.

Mobilitas gas fisi di dalam U3Si2 mungkin
lebih rendah dan masing-masing gelembung
mempunyai batasan tangkapan gas fisi.
Selama tidak terjadi overlaping, semua
gelembung akan tumbuh pada kecepatan
yang sama. Tidak terjadi distribusi ukuran
gelembung yang besar sehingga tidak tentu
terjadi swelling.

Perbedaan sifat antara U3Si dan U3Si2
mungkin karena perbedaan struktur kristal,
dan bagaimana hubungan antara struktur
kristal ini dengan kelarutan gas fisi dan
mobilitas. Substitusi Si dengan Al di dalam
kisi U3Si akan menaikkan mobilitas atom gas
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fisi. Pencegahan difusi Al kedalam U3Si murni
akan memperbaiki morphologi gelembung gas
di dalam bahan bakar ini.[5)

SIMPULAN

Selama iradiasi terjadi reaksi oksidasi
dengan matriks maupun kelongsong Al
membentuk boehmite AI2O3{H2O), sedang
uranium bebas bereaksi dengan U3Si2
membentuk U3Si, dan dengan matriks Al
mebentuk UAI3 dengan Si terlarut di
dalamnya. Bahan bakar U3Si2 lebih stabil
terhadap iradiasi dibandingkan dengan bahan
bakar U3Si-AI. Stabilitas ini tercapai karena
gelembung gas produk fisi bahan bakar U3Si2
berukuran kecil dan terdistribusi merata,
sedangkan gas produk fisi bahan bakar U3Si
berukuran besar dan sebagian gelembung
mengumpul membentuk gelembung yang
lebih besar. Pertumbuhan gelembung di
dalam bahan bakar U3Si selama iradiasi
menyebabkan perubahan sifat bahan menjadi
amorf dan difusifitas gas fisi di dalam paduan
amorf bertambah dan berakibat penurunan
kekuatannya.
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Gambar 1. Skema Struktur Bahan Bakar Dispersi

Gambar 2. Difusi Antar Muka Partikel U3Si dan Al Pada Suhu 510°C, 48 jam
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1. MatriksAI,
2. Uranium Aluminida hasil reaksi
3. Partikel uranium silisida yang mengandung gelembung gas fisi
4. Tidak ada gelembung gas fisi di dalam bahan bakar U3Si2-AI,

kemungkinan UAI3dengan Si terlarut

Gambar 3. Mikrostruktur: a) Bahan Bakar 64,0 % berat U3Si2-AI, b) Bahan Bakar 61,4 % berat
U3Si-AI, di iradiasi hingga Burn-up 80 %
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Gambar 4. Swelling Bahan Bakar dispersi Uranium Silisida

222



ISSN 1410-1998 Prosiding Pesentasi llmiah Daur Bahan Bakar Nuklir II
PEBN-BATAN Jakarta, 19-20 Nopember 1996

I
CQ

OH

too
.£

1
00

150

00

50

I I
® U J S I 1 5
O U 3 S i l 3

- OU3SI1.6
SIWONE

ex-o

1 1 1

Ju3si

:

1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7

Densitas fisi dalam fasa bahan bakar (10 m" )

Gambar 5. Swelling Pelat Bahan Bakar

Gambar 6. Morphologi Gelembung di dalam U3Si dan U3Si2 pada 5 x 1027 f/m3
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