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ABSTRAK

STUDI PEMBUATAN BAHAN BAKAR URANIUM-SILISIDA DENSITAS TINGGI U3SI2-USS:
PENGARUH PENGERJAAN PANAS TERHADAP AS-CAST INGOT DAN PELAT ELEMEN
BAKAR. Dilakukan percobaan pengerjaan panas terhadap ingot bahan bakar baru U3Si2-Uss untuk
mempelajari perubahan mikrostruktural di dalamnya dalam rangka mendapatkan perbaikan ukuran
butir U bebas (lebih besar) yang diperlukan untuk meningkatkan laju reaksi interdifusi U-AI di
dalam meat pelat elemen bakar. Dilakukan pula percobaan pengerjaan panas terhadap pelat
elemen bakar berisi serbuk bahan bakar baru U3Si2-Uss untuk mengetahui pengaruh pemanasan
dan durasi pemanasan terhadap reaksi interdifusi U-AI dalam meat. Percobaan membuktikan
bahwa peningkatan ukuran butir U3Si2 dan sekaligus Uss terjadi secara drastik pada pemanasan
antara suhu peritektik dan peritektoid dari U3Si2 sementara pemanasan terhadap pelat elemen
bakar pada suhu di atas suhu fabrikasi menghasilkan berlangsungnya reaksi interdifusi secara
cepat.

ABSTRACT

PREPARATION OF HIGH-DENSITY URANIUM-SILICIDE U3SI2-USS: EFFECTS OF PRE-
IRRADIATION HEAT TREATMENT ON AS-CAST INGOT FUEL PLATES. Heat treatment
experiments upon U^i^U^ ingot have been carried out to obtain free uranium particle size
improvement which is required to enhance the U-AI inter-diffusion reaction in the fuel plate meat. .
Heat treatment experiments upon fuel plates containing dispersion of U3Si2-Uss in Al matrix have
also been carried out to study the effect of temperature and treatment duration on the extent of
inter-diffusion reaction between free uranium particle and aluminium matrix in the fuel plate meat.
Both the experiments indicate that a drastic size improvement has occured with the U3Si2 as well
as free uranium particles upon heat treatment at controlled temperature between the U3Si2
peritectic and peritectoid temperatures and that the inter-diffusion reaction between free uranium
and Al matrix occurs quite significantly at temperatures higher than that ordinarily used in the
fabrication procedure.

PENDAHULUAN

Studi pendahuluan prospek penggunaan
bahan bakar uranium silisida dengan silikon
hipostokiometrik (kadar Si dalam paduan <
3,7% telah dilakukan sebelumnya'11. Di dalam
studi tersebut dilaporkan keberhasilan
mensintesis bahan bakar dimaksud, yaitu
sebuah campuran berbasis uranium disilisida
U3Si2 dengan kesengajaan melebihkan kadar
U sedemikian sehingga proporsi Si di dalam
paduan menjadi hipostoikiometrik dipandang
dari komposisi U3Si2. Proses sintesis
dilakukan dengan melebur konstituen U dan
Si yang diikuti dengan pendinginan mendadak
sehingga tidak memberikan kesempatan

kepada ingot untuk mengalami reaksi
transformasi membentuk U3Si yang berjalan
lamban pada suhu cukup tinggi , yaitu antara
suhu transformasi peritektoid 925°C dan suhu
transformasi peritektik 985°C. Lebihan fasa
padat U dalam as-cast ingot menempati ruang
di antara dendrit U3Si2 dengan ukuran yang
lembut, rerata di bawah 10 nm (gambar 2.a).

Ditinjau dari densitasnya, bahan bakar
baru ini secara teoritik memiliki keunggulan
cukup jelas, apabila kelakuan iradiasinya
kelak terbukti baik seperti yang diprediksi,
yaitu bahwa dengan mengandung lebihan U
dari sekedar proporsi U3Si2 maka serta merta
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densitasnya lebih tinggi dari densitas U3Si2
yang pada gilirannya memungkinan pemuatan
U dalam pelat elemen bakar pada tingkat
yang lebih besar.

Namun terdapatnya U bebas akan
memberikan sifat iradiasi yang tidak
diharapkan mengingat U bebas tersebut akan
mengalami breakaway swelling selama
iradiasi. Jadi agar bahan bakar ini dapat
digunakan, maka jumlah lebihan U di dalam
bahan bakar yang sudah didispersikan harus
dapat disusut sedemikian sehingga dampak
swelling tidak merugikan. Penyusutan itu
secara teoritik masih sangat mungkin terjadi
di dalam sistem dispersi bahan bakar itu
sendiri, yaitu dengan adanya kemungkinan
reaksi interdifusi U dan Al yang diketahui
berlangsung sangat cepat di bawah pengaruh
suhu (tanpa iradiasi)13'41. Reaksi ini
diharapkan akan semakin cepat berlangsung
di bawah pengaruh iradiasi neutron dengan
mengambil kemiripan adanya irradiation
enhancement interdiffusionl5] serupa yang
terjadi antara Al dan U3Si2 atau Al dan U3O8.
Tanpa pengaruh iradiasi neutron, reaksi
interdifusi U3Si2 berjalan amat lamban, tetapi
menjadi cukup cepat di bawah pengaruh
iradiasi neutron141. Irradiation-enhanced
reaction seperti itu diharapkan berlangsung
lebih bagus pada sistem matriks Al dan U
bebas dari bahan bakar baru.

Upaya pemberian kondisi yang lebih" baik
bagi berlangsungnya reaksi interdifusi U
bebas dan Al matriks diharapkan akan
mengandalkan dua hal yaitu:

a. perlunya perubahan mikrostuktural
bahan bakar, yaitu untuk
meningkatkan ukuran butir U bebas
dalam struktur dendritik, sehingga
memberikan permukaan bebas yang
lebih luas bagi reaksi interdifusi U-AI.
Lebihan U dalam as-cast ingot yang
halus di antara dendrit U3Si2
diperkirakan tidak memberikan
kesempatan yang baik bagi reaksi
interdifusi antara U bebas dan
matriks Al. Perubahan ini harus
dilakukan sebelum bahan bakar
dirakit menjadi pelat elemen bakar
tipe dispersi.

b. perlunya pemberian kondisi termal
yang memadai untuk memungkinkan
dimulainya reaksi interdifusi U-AI di

dalam meat sebelum diiradiasi, yaitu
dengan pengaruh termal selama
fabrikasi. Berdasarkan percobaan
sebelumnya'11, dibuktikan bahwa
dalam suasana pengerjaan panas
selama fabrikasi (425°C selama « 1
jam ) belum terjadi reaksi interdifusi
U-AI yang diharapkan. Diperkirakan
pengerjaan panas pada suhu di atas
suhu pengerjaan panas normal
selama fabrikasi akan memberikan
dampak dimulainya reaksi yang
dimaksud.

Makalah ini melaporkan hasil-hasil
penelitian mempelajari perubahan
mikrostruktur bahan bakar sebagai akibat
pemanasan anaerobik (tanpa oksigen) dan
dengan suhu terkendali yang dilakukan
terhadap as-cast ingot. Makalah sekaligus
melaporkan hasil penelitian mempelajari
perubahan mikrostruktur partikel bahan bakar
U3Si2-Uss dalam lingkungan matriks Al
sebagai akibat pemanasan terhadap pelat
elemen bakar.

PERCOBAAN

Untuk percobaan ini digunakan bahan-
bahan berupa as-cast ingot paduan U-Si
dengan kandungan Si 3,0% dan 3,7%,
beberapa pelat elemen bakar berisikan
dispersi U3Si2-Uss dengan Si 3,7% as cast,
berbagai bahan untuk penyiapan spesimen
metalografi, dan gas argon kualitas teknis
untuk mengendalikan pengerjaan panas
secara anaerobik. Segenap uranium yang
digunakan adalah uranium dipermiskin
(terdeplesi).

Peralatan/perlengakapan penelitian
meliputi perangkat metalografi optikal, tungku
untuk pengerjaan panas yang dilengkapi
dengan pengendali suhu, dan krusibel baja.
Krusibel ini dibuat secara khusus untuk
percobaan ini dengan tujuan utama
memberikan fasilitas purging gas argon untuk
mengusir oksigen dan menjaga agar oksigen
tidak memasuki ruang krusibel selama
pengerjaan panas berlangsung. Sebuah
program aplikasi komputer (pemroses citra
metalografik) Image Processor Plus juga
digunakan untuk menganalisis perubahan
ukuran butiran fasa-fasa dalam bahan bakar.
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Gambar 1. Diagram fasa sistem paduan U-Si

Untuk percobaan perbaikan mikro-struktur
ingot, dilakukan pemanasan ter-hadap ingot
dalam krusibel anaerobik pada suhu sama di
antara suhu peritektik 985°C dan suhu
peritektoid 925°C, yaitu pada suhu 950°C ±
5°C. Durasi pemanasan divariasikan: 6, 12
dan 18 jam. Hasil pemanasan kemudian
dikenai pemeriksaan metalografik.
Percobaan pengerjaan panas terhadap pelat
elemen bakar dilakukan pada beberapa suhu
450°C, 500°C dan 550°C masing-masing
untuk durasi 12 dan 24 jam.

HASIL DAN BAHASAN

Pengerjaan panas terhadap ingot

Dalam percobaan ini pemanasan dilaku-
kan di dalam suasana anaerobik dengan
purging argon. Hal ini dilakukan mengingat
ingot sendiri, terutama U bebas yang di-
kandungnya sangat sensitif terhadap serang-
an oksigen, terutama pada suhu tinggi. Telah
digunakan sebuah krusibel baja dengan
desain sederhana.
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Pengendalian suhu selama pengerjaan panas
dilakukan dengan teliti mengingat kisaran
suhu untuk proses aniiing ini sempit, yaitu di
antara suhu peritektik 985°C dan suhu
peritektoid 925°C[1>Z|. Untuk maksud itu, gas
argon (suhu kamar) dimasukkan dengan laju
sangat kecil sekedar menghindarkan
masuknya oksigen ke dalam krusibel. Desain
krusibel terbukti baik dengan tidak terjadinya
oksidasi terhadap ingot yang dipanaskan
dalam waktu cukup lama. Pemanasan awal,
dari suhu ruangan hingga sekitar 700°C
dilakukan dengan cepat (10 menit) dan
selanjutnya dari 700°C sampai mencapai
suhu kerja aniiing sekitar 950°C dilakukan

(a)

(c)
Gambar 2. Mikrostruktur ingot U3Si2-US3 (Si
3,0%) setelah aniiing pada suhu 950°C
dengan durasi berbeda: (a) 0 jam/tidak
dianiling, (b) 6 jam dan (c) 12 jam.

secara pelan-pelan pada laju sekitar 50°C/30
menit. Tungku yang digunakan dapat disetel
beroperasi pada suhu tetap, S50°C dengan
kenaikan dan keturunan sekitar 5°C seperti
diamati dengan pencatat suhu manual.
Hasil pemotretan metalografik terhadap ingot
pada berbagai suhu dan waktu aniiing dapat
dilihat pada gambar 2 dan 3 berikut.

Dapat dilihat dari ketiga mikrograf bahwa
perubahan mikrpstruktur berlangsung cukup
cepat pada suhu di antara peritektik dan
peritektoid. Diamati pula terbentuknya fasa
ketiga, yaitu U3Si di antara fasa U3Si2 dan Uss.
Fasa U3Si menempati tepi (rim) dari grain
U3Si2. Hal ini merupakan konsekuensi logis
karena U3Si merupakan hasil reaksi
peritektoid dari

3 Us U3Si3Si2 2U,Si

(b)

Berlangsungnya reaksi itu tidak dapat
dihindarkan karena pemanasan selalu
melewati daerah suhu di mana difusi padat
mengikuti reaksi itu dimungkinan terjadi.
Namun reaksi ini dapat diminimasi dengan
memperbaiki pola pemanasan. Kenaikan
suhu pada daerah 700°C - 925°C harus
dibuat sangat cepat agar tidak memberikan
kesempatan terjadinya reaksi di atas.
Dengan menggunakan tungku yang memiliki
perlengkapan pengendali suhu yang baik,
maka kenaikan suhu secara cepat ini tidak
terlalu sulit dilakukan. Dengan laju kenaikan
sebesar 100°C/30 menit, telah dihasilkan rim
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U3Si sekitar 10% (dihitung dengan Image
Processor Plus).

Pemanasan Pelat Elemen Bakar

Pelat elemen bakar dengan meat
berisikan dispersi (U3Si2-Uss)-AI berkadar Si
3,7% dipanaskan di dalam tungku biasa tanpa
perlindungan atmosfer khusus. Pada
percobaan ini pelat dipanaskan untuk durasi
waktu tertentu, yaitu 24 jam pada suhu 450°C,
500°C dan 550°C. Pemilihan suhu dilakukan
dengan mempertimbangkan hasil percobaan
yang dilkakukan sebelumnya1 yang
menyimpulkan bahwa pada suhu 410°C, yaitu
suhu kerja selama fabrikasi pelat elemen
bakar tidak dapat diamati terjadinya reaksi
interdifusi U-AI yang diharapkan. Pemilihan
durasi juga dengan mempertimbangkan
bahwa durasi itu cukup jauh lebih lama
daripada durasi pemanasan pelat selama
fabrikasi normal yang hanya kurang lebih 1
jam.

Seperti diperlihatkan pada gambar 3 di
bawah yang mengutip hasil percobaan
terdahulu, sebelum diberi pengerjaan panas
tambahan, dispersi bahan bakar di dalam
meat tidak terlihat mengalami proses
interdifusi sebagai akibat dari proses perolan
panas pada suhu 410°C selama 1 jam.
Mikrostruktur dari tiap butir bahan bakar di
dalam dispersi masih sangat serupa dengan
mikrostruktur dari as-cast ingot seperti
diperlihatkan pada gambar 1.a.

^ J w v s •, }••-?.'A$Fk'z

Gambar 3. Mikrograf irisan pelat elemen
bakar berisi meat dispersi (U3Si2-Uss)-AI
berkadar Si 3,7% hasil langsung dari fabrikasi
yang menggunakan proses perolan panas
pada suhu 410°C dengan durasi pemanasan
selama proses 1 jam. (Perbesaran 100 X)

Gambar 4. Mikrograf butir bahan bakar dalam
dispersi setelah pemanasan selama 24 jam
pada suhu: (a) 450°C, (b) 500°C, dan ( c)
550°C. (Perbesaran 800x).

Hasil pengerjaan panas diperlihatkan
pada gambar 4.a, 4.b, dan 4.c. Pada gambar-
gambar tersebut terlihat jelas lenyapnya
kenampakan dendritik dari U3Si2 dan
kenampakan fasa-antara Uss, digantikan oleh
munculnya kenampakan kontinum seolah-
olah dari satu fasa bahan keras. Seperti
diketahui fasa Uss yang lunak dalam
mikrograf selalu tampak lebih gelap secara
optikal daripada fasa U3Si2 yang lebih keras,
karena fasa ini teretsa lebih banyak daripada
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U3Si2. Lenyapnya citra gelap pada contoh
hasil pemanasan menunjukkan bahwa telah
hadir fasa baru yang memiliki kekerasan
hampir sama dengan kekerasan U3Si2 dan
memiliki reaktivitas kimia hampir sama
terhadap larutan etsa. Fasa tersebut adalah
UAIX yang didominasi oleh komposisi UAI3.

Hal lain yang penting dikaji adalah
pengaruh suhu pemanasan. Hasil
pemanasan pada suhu 450°C sudah cukup
memperlihatkan uniformitas dari butir bahan
bakar. Jadi, pada dasarnya pada suhu 450°C
itu saja sudah cukup menghasilkan eliminasi
Uss. Sementara hasil pemanasan pada suhu
lebih tinggi menghasilkan rim lebih tebal dan
nyata di sekeliling butir bahan bakar yang
menampilkan citra gelap pada mikrograf.
Citra gelap ini diperkirakan adalah void yang
muncul karena Al meninggalkan ruang yang
ditempatinya dan beralih ke dalam badan butir
bahan bakar. Laju peralihan itu begitu besar
sehingga tidak memberikan kesempatan
kepada butir bahan bakar yang memuai
{swelling) untuk mengisinya seketika. Pada
suhu makin tinggi, reaksi ini makin cepat di
samping juga terjadi reaksi difusi Al ke U3Si2
pula [5]. Diperkirakan kehadiran void ini tidak
akan merugikan mengingat keberadaan
mereka diperlukan selama iradiasi untuk
mengkompensasikan swelling akibat iradiasi.

SIMPULAN

Perubahan mikrostruktur sangat mudah
berlangsung dengan tetap mempertahankan
eksistensi U3Si2 dan Uss dan meminimasi
kehadiran fasa ketiga U3Si. Perubahan itu
membutuhkan suhu transformasi
mikrostruktural di antara suhu peritektik
985°C dan suhu peritektoid 925°C. Di bawah
suhu itu, transformasi akan menghadirkan
fasa ketiga U3Si. Namun secara alamiah,
sesuai dengan kemampuan teknik
mengendalikan suhu, selalu saja terjadi fasa
ketiga tersebut sebagai rim pada batas butir
U3Si2 yang dikelilingi oleh Uss. Pengendaiian
pemanasan dalam bentuk pemberian laju
pemanasan cukup tinggi diperkirakan akan
mengurangi jumlah fasa ketiga tersebut.
Dengan demikian, upaya memberikan fasilitas
interdifusi USS-AI di dalam dispersi dengan
memberikan perluasan bidang interface di
antara keduanya melalui pengerjaan panas
terhadap ingot memenuhi harapan.
Pengerjaan ini dapat disisipkan di dalam

prosedur fabrikasi (tahap penyiapan serbuk
bahan bakar) apabila kelak diperlukan.
Pemilihan suhu dan durasi sudah barang
tentu akan mempertimbangkan faktor
ekonomik dari langkah penambahan proses
ini.

Pemanasan pada suhu di atas suhu
fabrikasi normal (410°C), yaitu pada suhu
450°C, 500°C, dan 550°C dengan durasi 24
jam berturut-turut berhasil mengubah
mikrostruktur butir bahan bakar as-cast di
dalam dispersi meat pelat elemen bakar.
Setelah pemanasan keberadaan
mikrostruktur dendritik as-cast hampir tidak
ada lagi. Diperkirakan segenap Uss telah
berubah menjadi UAI3 sebagai satu-satunya
kemungkinan yang ada mengingat reaksi Al
dan U3Si2 diketahui sangat lamban berjalan.
Jadi terbukti bahwa secara termal,
keberadaan Uss yang telah membantu
meningkatkan tingkat-muat bahan bakar,
dapat dengan mudah dieliminasikan dengan
memberikan kesempatan terjadinya reaksi
difusi USS-AI jauh sebelum iradiasi dilakukan.
Difusi termal ini berlangsung pada pilihan
suhu di atas suhu fabrikasi normal, yaitu pada
suhu > 450°C. Diperkirakan, durasi
berlangsungnya difusi termal ini akan
diperpendek apabila bahan bakar yang
digunakan sudah terlebih dahulu dikenai
pengerjaan panas yang mengubah
mikrostruktur. Pemilihan suhu dapat
dilakukan dengan pertimbangan munculnya
void yang harus pula dikendalikan secara
optimal.

Dengan demikian, dua macam proses
pengerjaan panas yang independen satu dari
lainnya di atas dapat saling melengkapi dan
masih dapat dioptimasikan, yaitu dengan:
a. melakukan perbaikan mikrostruktur

sampai tahap tertentu (dengan durasi
lebih pendek, misalnya hanya 6 jam)
sampai terjadi tingkat perbesaran tertentu
dari butir bahan bakar.

b. melakukan pemanasan di atas suhu
fabrikasi normal terhadap pelat elemen
bakar yang berisikan meat dengan bahan
bakar yang sudah dikenai pengerjaan
panas a. Durasi untuk pemanasan ini
bisa jauh lebih pendek dari 24 jam.
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TANYA JAWAB

I.Tumpal. P
Bagaimana hasil reaksi yang terjadi pada
interface antara meat dengan matrik Al
dan bagaimana pengaruhnya terhadap
kekuatan mekaniknya secara menyeluruh.
Apakah masih mungkin mencari jenis
bahan lain untuk matriknya.

• Adakah istilah swelling akibat timbulnya
reaksi U berlebihan dengan Al.

• Bagaimana pengaruh terhadap sifat
mekanik akibat hasil reaksi antara U3Si2
dengan Al yang sifatnya sangat getas.

Asmedi Suripto

. Al mendifusi ke U membentuk UAI3 yang
stabil terhadap radiasi tapi berdensitas
rendah. Perubahan neto dari volume
bahan yang terkait adalah positip
(swelling).

Pengaruh terhadap kekuatan mekanik
secara menyeluruh tidak/belum ditinjau.
Hanya dari fakta bahwa U yang duktil
lenyap digantikan oleh UAlx yang
getas/britel membuktikan adanya perubah-
an drastik dari sifat mekanik bahan. Tapi

perlu diingat, walau getas, struktur kristalin
UAlx terbukti amat stabil terhadap radiasi
dan tidak memberikan bukti munculnya
bubbles dengan ukuran besar. (Jadi
selama radiasi UAlx tidak ber-swelling).

• Dalam konteks ini, matriks Al yang
bereaksi dengan bahan bakar (sisa U)
justru sangat menstabilkan bahan
bakarnya. Beberapa pihak memang
memikirkan pemakaian matriks Mg, tetapi
dalam bentuk serbuk Mg sangat piroforik.
Dalam sistem U3O8-AI, sangat baik bila Mg
menggantikan Al sebagai matriks, karena
Al mengakibatkan amorfisasi partikel
bahan bakar karena munculnya AI2O3

yang seperti berikut. 1). tidak berdaya
retensi terhadap gas hasil fisi dan 2). tidak
memiliki plastisitas cukup untuk menahan
terbentuknya large bubbel (pillows).

• Saya tidak meninjau hal tersebut.

2. Budi Briyatmoko
• Bagaimana menentukan terjadinya

swelling pada material yang belum
mengalami iradiasi, karena sepengetahu-
an kami swelling tersebut terjadi atau baru
muncul setelan terjadi interaksi antara
neutron dengan materi.

Asmedi Suripto
• Istilah swelling digunakan secara umum

yang padanannya adalah pembengkakan.
Reaksi U bebas dan Al membentuk UAI3
yang menyebabkan swelling tersebut.
Swelling dapat diantisipasi dari modeling
berdasarkan pengetahuan akan sifat-sifat
matriks bahan yang terlibat (densitas
U3Si2, U, Al, UAI3 dan seterusnya). Dari
reaksi U+3 Al —> UAI3 maka volume
UAI 3 » volume Al dan U.

Selama iradiasi, UAI3 hampir tidak
mengalami swelling, sedangkan U3Si2
relatif sedikit mengalami swelling.

3. Eric Johneri
• Mohon penjelasan apa pengaruh struktur

dendrit dan granular terhadap unjuk kerja
bahan bakar.

• Menurut hemat saya pencegahan
terjadinya swelling dapat dilakukan dengan
mengatur temperatur perolan yang tepat.

• Mohon penjelasan dapatkah dijadikan satu
proses anil dengan proses perolan panas,
agar biaya operasi menjadi berkurang.
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Asmedi suripto
• Struktur dendritik mempersulit difusi Al ke

dalam U, karena secara mikrostruktur
bidang interface diantara keduanya
sangat terbatas. Dengan pembesaran
partikel menjadi membulat dan jauh
membesar, bidang singgung U-AI menjadi
lebih luas.
Swelling yang dibicarakan adalah akibat
perubahan kimia/metalurgi hasil reaksi U
(densitas tinggi) dan Al (densitas rendah)
menjadi UAI3 (densitas relatif rendah).
Volume UAI3 »(volume U + volume Al).
Perolan dan pengaturan suhunya tidak
dapat menghindari peristiwa alami ini,
dan menurut hemat saya apabila di-
paksakan dengan perolan akan meng-
akibatkan pelat pecah.

• Ini tidak mungkin dapat dilakukan, artinya
proses perolan diperlambat agar waktu
tinggal dalam tungku akan lebih panjang
dan agar memberi fasilitas aniling
disebabkan oleh karena level suhu
aniling adalah berkisar 950 °C pada
keadaan mana pelat elemen bakar
sudah meleleh.

4. Harini Sosiati
• Mohon penjelasan bagian yang berwama

putih yang tertera pada Gambar pelat
elemen bakar yang berstruktur dendrit.

• Perubahan sifat apa yang terjadi apabila
struktur dendrit telah berubah
sebahagian dan berubah seluruhnya.

• Mohon penjelasan bagaimana cara
membedakan proses terjadinya difusi Al
ke dalam U logam seperti yang ditunjuk-
kan pada Gambar mikrostruktur pelat
elemen bakar yang telah dianil.

Asmedi Suripto
• Bagian yang berwarna putih berstruktur

dendrit adalah fasa U3Si2.
• Mikrostruktur yang membaik memberi

fasilitas difusi lebih baik dan dengan
struktur butir lebih besar, pulverisasi
menjadi lebih mudah.

• Secara kualitatif tampak dari lenyapnya
dendrit dan secara semi-kuantitatif meng-
gunakan SEM dengan memanfaat-kan
EDAX yang dapat membedakan/meng-
identifikasi keberadaan unsur (konsen-
trasinya) sepanjang garis scanning.

5. Darwis Isnaini
• Apa kelebihan dan kelemahan dari bahan

bakar yang terbuat dari dispersi (U3Si2 -
U)-AI dibanding dengan bahan bakar
U3Si2 bila ditinjau dari segi neutronik dan
dari segi konduktivitas termalnya.

• Berapa jumlah penambahan Al sehingga
diperoleh dispersi (U3Si2 - U) - Al yang
optimum.

Asmedi Suripto
• Bahan bakar (U3Si2 - U)-AI memberi

peluang untuk meniru bahan bakar
densitas tinggi (misal U3Si) untuk men-
capai loading tinggi, tetapi tetap dengan
mempertahankan sifat kestabilan radiasi
dari U3Si2 dan UAI3, yang terakhir itu
terbentuk dari reaksi U-Ai. Dari segi
neutronik, pada dasarnya bahan bakar
(U3Si2 -U)-AI bersifat mirip dengan U3Si2,
hanya kadar Si lebih kecil dan kedudukan
Si seolah digantikan oleh Al. Sifat
termalnya amat baik, lebih bagus
daripada U3Si2 sendiri.

• Penambahan bervariasi tergantung
berapa tinggi loading U yang dikehendaki,
misalnya pada 55 % volume Al, loading U
mencapai sekitar 7,5 gU/cm3 untuk kadar
Si sebesar 3,7 % berat. Pada % volum Al
yang lain, didapatkan loading U lain lagi.

6. Gunanjar
• Dari hasil penelitian ini, mohon penjelasan

berapa loading (tingkat muat) yang
optimal dengan sifat fisis yang terbaik dan
swelling terrendah dengan memper-
timbangkan proses fabrikasinya.

Asmedi Suripto
• Dengan bahan bakar campuran yang U

bebasnya distabilkan oleh matriks Al
dapat dicapai loading cukup tinggi, yaitu
sekitar 7,6 gU/cm3 meat, tanpa menderita
swelling yang berarti (<5%). Sebaliknya,
dengan bahan bakar ini orang dapat
memfabrikasi loading menengah sekitar
4,8-5,2 gl)/cm3 dengan mudah tanpa
rejeksi yang berarti.
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