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ABSTRAK-

PENGARUH PENAMBAHAN U3O8 PADA PEMBUATAN PELET UO2. Penambahan U3O8

dalam pembuatan pelet UO2 bertujuan untuk membentuk pori-pori hingga berukuran 1-3 fim.
Pelet mentah hasil kompaksi 3 ton/cm2 merupakan suatu campuran serbuk UO2, TiCb (0,1%
berat) dan U3O8 dengan berbagai variasi berat dari 0% sampai 12,5%. Pelet mentah tersebut
dipresinter menggunakan atmosfir gas H2. Pelet hasil presinter diletakkan pada cawan-cawan
keramik dan dikemas dengan tabung SS 316 dalam suasana argon. Proses sinter dilakukan
sampai suhu 1400 °C dengan laju pemanasan dan pendinginan 150 °C/jam selama 3 jam. Pelet
UO2 dengan penambahan U3O8 paling banyak, 5 % (berat) mempunyai densitas 95,17 % dan
kekerasan 584,6 ± 6,57 VH. Dari identifikasi strukturmikro pelet tersebut belum memenuhi syarat
untuk bahan bakar nuklir, namun demikian ukuran butirnya 10,02 urn dan pori-pori tertutup ada
yang berukuran 1,3 urn. Hasil identifikasi dengan difraksi sinar X struktur kristal pelet adalah
kubus pusat muka dengan O/U = 2,08.

ABSTRACT

THE EFFECT OF U3Oa ADDITION ON THE UO2 PELLET. The purpose of varied U3Oe addition
on the UO2 pellet fabrication is to form 1-3 /jm pores. The green pellets, compacted with
3 ton/cm2, are a mixture powder of UO2, T/O2 (0,1% weight) and varied U3OS (0 -
12.5% weight). The green pellets were presintered by H2 atmosphere. The presintered pellets
were put on the ceramic crucibles and then those were put on the SS 316 tube with argon
atmosphere. The 1400 °C sintering was hold with the soaking time 3 hr and the same rate of
heating and coolling 150°C/hr. The UO2 pellet with 5% (weight) UsOe addition has 95.17%
of theorities density and 584.4 ± 6.57 VH. Based on the identification of microstructure of pellet,
it is not acceptable for nuclear fuel although pellet has 10.02 /jm on grain size and 1.3 pm on
closed pore size. By the diffractometer X-ray , crystal structure of pellet is face centered cubic
(FCC) with the O/U ratio is 2.08.

PENDAHULUAN

Unjuk kerja pelet UO2 sebagai bahan
bakar reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir
kecuali ditentukan oleh sifat mekanik, sifat
fisis. juga dipengaruhi struktur mikronya.
Kajian struktur mikro terdiri dari ukuran butir,
ukuran pori-pori serta distribusi pori-pori dan
cacat struktur mikro. Cacat tersebut dapat
berupa keretakan yang dapat berbentuk
keretakan itu sendiri tetapi juga berupa pori-
pori yang mempunyai bentuk memanjang.
Ukuran butir pelet UO2 untuk bahan bakar
reaktor daya harus sama dengan atau lebih
besar daripada 10 urn, dan ukuran pori-pori
di antara 1 hingga 3 p.m terdistribusi merata.
Syarat densitas pelet UO2 untuk bahan bakar
reaktor daya sama dengan atau lebih besar
dari 95 % densitas teoritis11'2'3'121.

Adanya pori-pori tertutup dengan
ukuran ( 1 - 3 urn) dan terdistribusi merata
berguna untuk menampung produk fisi pada

saat pelet UO2 digunakan sebagai bahan
bakar reaktor nuklir. Usaha untuk
memperoleh pori-pori berukuran lebih besar
dari 1 urn serta terdistribusi merata dilakukan
dengan cara membuat pelet dari campuran
UO2 dan U3O8 dengan komposisi tertentu
atau dengan melakukan sinter pelet UO2

dengan suhu tinggi. Menurut BRIAN
FROST161 , pelet dengan pori-pori berukuran
kurang dari 1 |am mudah berimigrasi ke arah
tengah pelet saat pelet digunakan sebagai
bahan bakar reaktor. Akibat selanjutnya pelet
mengalami perubahan bentuk yang akan
mengganggu integritas kelongsong <1'*". s.q

Pelet UO2 dengan penambahan U3O8

mempunyai pori-pori lebih banyak
dibandingkan dengan pelet tanpa
penambahan U3O8 sehingga densitas pelet
dengan penambahan U3OB akan lebih kecil
dibandingkan densitas pelet UO2 tanpa
penambahan U3O8. Selain hal tersebut,
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adanya penambahan U3O8 yang semakin
banyak dapat menyebabkan kekerasan pelet
menurun. Menurut WEIDINGERI4] , pelet
hasil sinter suhu tinggi dengan penambahan
U3O8 akan menghasilkan pelet U02 dengan
pori-pori yang lebih banyak dibandingkan
pelet tanpa penambahan U3O6. Gambar 1
yang mengacu pada WEIDINGER141,
menunjukkan pelet dengan penambahan
U3O8 akan sedikit mengalami densifikasi
dalam reaktor nuklir (bukan saat pelet
disinter) pada burn up tertentu karena pori-
pori lebih banyak dan ukurannya relatif
lebih besar.

Gambar 1: Pengaruh penambahan U3O8

terhadap densifikasipelet pada
saat pelet digunakan sebagai
bahan bakar reaktor nuklir.

Kajian perubahan struktur kristal UO2 dan
U3O8 merupakan salah satu alasan
terbentuknya pori-pori yang semakin banyak
terdapat pada pelet UO2. Struktur kristal
U3O8 adalah ortorombik dengan tetapan kisi
a = 6,71 ± 0,01 A, b = 11,96 ± 0,03 A , c =
4,15 ± 0,01 A dan a = p = y = 90°. Struktur
kristal UO2 adalah kubus pusat sisi bertipe
fluorite dengan tetapan kisi a = b = c = 5,44
A dan a = p = y = 90°. Campuran serbuk
U3O8 dan UO2 yang akan dikompaksi terdiri
dari butir-butir U3O8 dan butir-butir UO2 .
Tiap butir mempunyai struktur kristal tertentu
yaitu ortorombik atau kubus dengan orientasi
yang sama. Pada proses (pre) sinter-reduksi
butir U3O8 akan berubah menjadi butir UO2,
dimana perubahan ini akan menimbulkan
jejak pori-pori. Hal ini didukung adanya
pernyataan dari BRADFORD bahwa
perubahan U3O8 menjadi UO2 ada
penyusutan 36% ditinjau dari struktur
kristalnya. Menurut BRIAN FROST161,
terbentuknya pori-pori yang berukuran besar

dari pori-pori yang kecil dapat diperoleh
denqan melakukan sinter pelet pada suhu
t ingg i ' 4 ^ .

Menurut VAN VLACK181, pada proses
sinter pelet akan mengalami peristiwa
densifikasi dimana secara keseluruhan pelet
akan mengalami penyusutan (perubahan
dimensi) tetapi berat pelet relatif tetap.
Proses densifikasi diawali dengan adanya
titik kontak pada setiap partikel yang terdapat
dalam hasil kompakan. Adanya perbedaan
tegangan dan tekanan pada titik kontak
tersebut dan bagian cembung dari partikel
maka karena adanya pemanasan energi
internal yang paling tinggi pada' titik kontak
tersebut menyebabkan adanya difusi atau
perpindahan atom (massa) dan juga
kekosongan. Jadi dapat dikatakan bahwa
secara keseluruhan peristiwa densifikasi
didukung fenomena difusi. Menurut
ORLANDER19', kecuali fenomena difusi
ternyata gerak atom yang memperbesar
energi aktivasi juga didukung oleh fenomena
deformasi plastis. Peristiwa deformasi plastis
ini untuk kristal UO2 terjadi pada suhu
transisi > 1200 °C, karena pada suhu tersebut
sifat UO2 yang britle (getas) berubah menjadi
ductile (ulet). Oleh sebab itu gerak atom
semakin mudah dan energi aktivasi akan
semakin besar. Suhu transisi sifat getas
menjadi plastis pada keramik dapat lebih
awal terjadi apabila ada atom asing yang
terintertisi pada posisi tertentu pada bidang
slip sitem yang paling aktif. Pada persoalan
ini atom Ti4+ dapat terinterstisi pada posisi
(%; %; %) sehingga bidang-bidang {110}
bertambah aktif atau dengan kata lain UO2

mudah terdeformasi|10].

Titik kontak tersebut diatas lama-
lama berubah menjadi bidang kontak dan
selanjutnya makin melebar sehingga terjadi
pengurangan jarak antara pusat-pusat butir.
Pengurangan jarak ini akan diikuti dengan
penyusutan volume butir, secara keseluruhan
pelet akan menyusut atau terjadi peristiwa
shrinkage. Bila pengurangan jarak antara
pusat-pusat butir berhenti maka peristiwa
selanjutnya adalah pergerakan kurva batas
butir. Atom-atom yang melintasi batas butir
akan menimbulkan daya dorong adanya
pertumbuhan butir sehingga butir yang kecil
bergabung dengan butir yang besar. Pori-pori
akan terbentuk karena pengumpulan difusi
kekosongan tadi. Pada pembuatan pelet UO2

ini disebut sebagai pori-pori terbuka dan ini
yang tidak diinginkan. Pori-pori yang
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dikehendaki adalah pori-pori tertutup. Ukuran
pori-pori ini akan semakin besar bila suhu
sinter semakin tinggi. Terjadinya pori-pori
tertutup dapat diperoleh dengan adanya pori-
pori terbuka yang kemudian terjebak karena
adanya peristiwa pertumbuhan butir tetapi
dapat juga karena perubahan U3O8 menjadi
UO2 dimana adanya penyusutan secara
mikro mengakibatkan kekosongan yang
relatif besar dan juga terjebaknya oksigen
bebas. Karena adanya oksigen bebas ini
maka pada saat suhu sinter makin tinggi
seolah olah ada blocking. Secara skematis
pertumbuhan butir, gerak atom dibatas butir,
terbentuknya pori-pori dan pertumbuhan butir
dapat dilihat pada Gambar 2 |8lSl.

Gambar 2. a. Pergerakan atom dibatas butir
b. Pertumbuhan butir

Atas dasar uraian tersebut, penelitian
akan pengaruh perubahan komposisi U3O8

terhadap karakteristik pelet yang dihasilkan
cukup menarik. Dalam penelitian ini dapat
dihipotesakan bahwa pada komposisi U3O8

tertentu pelet UO2 yang dihasiikan akan
mampu memenuhi persyaratan yang
diinginkan. Di sisi lain dengan pembuktian
hipotesis tersebut diharapkan pemahaman
teknoiogi peletisasi dapat ditingkatkan.

Untuk membuktikan hipotesis
tersebut dipilih proses presinter-reduksi
kemudian pelet hasil presinter dikungkung
dalam atmosfer inert (gas argon) baru
kemudian dipanaskan. Proses tersebut tidak
seperti proses NIKUSI yang mengikuti pola
oksidasi terlebih dahulu baru reduksi atau
proses sinter oksidasi yang dialiri gas CO2

dan baru proses reduksi. Alasannya adalah
karena pertama tungku yang tersedia dan
yang dapat dimanfaatkan hanya dapat
digunakan seperti proses yang dipilih yaitu
reduksi terlebih dahulu baru dilanjutkan
dengan proses pemanasan pelet pada suhu
rendah dalam atmosfir inert dan terkungkung.
Kedua pelet mentah berasal dari campuran
serbuk UO2 dan U3O8 bukan serbuk yang

berupa UO2+X walaupun ditinjau dari
perbandingan O/U nya sama tetapi komposisi
serbuk mempunyai struktur kristal yang
berbeda. Oleh sebab itu untuk proses yang
dipilih, maka sebagian U3O8 yang
mempunyai kristal ortorombik diubah dulu
menjadi UO2 yang mempunyai struktur kristal
kubus pusat muka kpm (FCC). Ketiga , pelet
hasil presinter semua sudah menjadi UO2

yang berstruktur kristal kpm maka untuk
menjaga kestabilan struktur kristal dan pelet
tidak berubah menjadi serbuk maka pelet
tersebut harus disinter dalam suasana inert
bukan suasana oksidatif. Atmosfer inert yang
dipilih dalam kondisi terkungkung karena
tungku pemanas suhu tinggi yang tersedia
tidak ada yang memberikan fasiiitas untuk
gas inert tersebut mengalir. Untuk
mengantisipasi tidak terjadinya pertumbuhan
butir pada suhu rendah maka campuran
serbuk ditambah dopant TiO2 (0,1% berat).

TATA KERJA

A. Bahan

1. Serbuk UO2 dan U3O8 hasil granulasi
buatan PPNY-BATAN

2. Zn. Stearat
3. Serbuk TiO2 berderajat nuklir
4. Gas H2, gas argon.

B. Alat

1. Alat pencampur (mesin Turbulla)
2. Satu unit alat kompaksi
3. Tungku pemanas untuk presinter
4. Tungku pemanas Carbollite
5. Beberapa cawan porselin
6. Tabungbaja(SS316)
7. Mikrometer
8. Alattimbang
9. Mikroskop optik
10. Alat pengukur kekerasan dalam skala

Vickers
11. Scanning Electron Microscope

C. Tata Kerja (Metoda Penelitian)

Tahapan kerja penelitian dilakukan
seperti pada Gambar 3. Serbuk UO2, TiO2

(0,1% berat), Zn-stearat (0,3 % berat) dan
U3O8 dengan variasi tertentu dari 0%, 2,5 %,
5 %, 7,5 % dan 10 % (berat) dicampur
dengan mesin turbula. Waktu yang
diperlukan dalam pencampuran serbuk disini
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mencapai 3 jam. Campuran serbuk dikom-
paksi dengan tekanan kompaksi 3 ton /cm2.
Pelet mentah diukur dimensinya dan
ditimbang beratnya. Pelet mentah hasil
kompaksi dipresinter dengan laju pemanasan
dan pendinginan 150 °C/jam, waktu presinter
3 jam, sedangkan laju aliran gas H2 =
2 liter /jam. Pelet hasil presinter masing
masing diletakkan pada cawan porselin
berdiameter 12,5 mm. Cawan-cawan berisi
pelet kemudian disusun sehingga pelet-pelet
tadi terbungkus oleh porselin. Susunan

uo, u3
Zn.stearat (0,3% berat)

cawan dimasukkan kedalam pipa SS 316
yang bagian dasarnya telah dilas. Gambar
penampang irisan tabung SS 316 berisi pelet
dapat dilihat pada Gambar 4. Tindakan
selanjutnya adalah menutup pipa tersebut
dengan pipa yang mempunyai dua lubang
kecil sehingga pemvakuman dan pengisian
gas argon dapat dilakukan secara simultan.
Pengelasan pada 2 lubang kecil dilakukan
setelah yakin udara pada tabung SS 316
telah disubstitusi oleh gas argon.

TiO2 (0,1% berat)

J Pencampur
' t -

Kompaksi, 3 ton/cm

Pelet mentah

Presinter-reduksi
gasH2 :2/ / jam;T:850°C

Pelet
hasil presinter

T
Sinter

Tungku Carbollite
argon terkungkung; T: 1400°C

Densitas

Mikrometer
Alat timbang

Pelet hasil sinter

O/U Kekerasan

Ska la Vickers

Gravimetri

Mikrostruktur
* ukuran butir (metoda Hyen)
* ukuran pori (metoda Hyen)

X-RD'
Scanning Electron Microscope

Analisis Data dan Kesimpulan

1 X-RD = X-Ray Diffraction untuk identifikasi struktur kristal.

Gambar 3. Tahapan tata kerja penelitian.
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Tekanan dalam tabling sedikit dibawah
tekanan atmosfir, hal ini untuk mengantisipasi
pelepasan O2 yang mungkin saja terjadi
pada saat pelet UO2 disinter walaupun
jumlahnya sangat kecil. Tabung SS 316
berisi pelet dipanaskan pada tungku
Carbollite. Kondisi operasi pemanasan
(sinter) dapat diprogram dengan laju
pemanasan dan pendinginan 150 °C/ jam
serta suhu sinter 1400 °C ditahan selama
3 jam. Pelet hasil sinter diidentifikasi
densitas, perbandingan O/U, kekerasan,
struktur kristal dan struktur mikronya.
Penentuan densitas dengan cara menimbang
berat dan mengukur dimensi pelet,
kekerasan dengan skala Vickers, per-
bandingan O/U secara gravimetri, struktur
kristal diindentifikasi dengan difraktometer
sinar X (X-RD) dan identifikasi mikrostruktur
dengan mengukur ukuran butir dan pori-pori
menggunakan metoda Heyn dari hasi! foto
Scanning Electron Microscope (SEM).
Pengukuran kekerasan pelet UO2 hasil sinter
dilakukan dengan memotong pelet melintang
dan memanjang. Setiap spesimen dilakukan
beberapa kali pengukuran untuk mengetahui
ukuran kekerasan pelet di setiap titik terukur
sama atau tidak.

Tabel 1. Pengaruh penambahan U3O8(%berat)
terhadap densitas pelet UO2

......L$

in»

Gambar 4. Penampang irisan susunan pelet
dalam tabung SS 316.

HASIL DAN BAHASAN

1. Sifat fisis dan sifat mekanik

1.1. Densitas pelet UO2 hasil sinter

Pengaruh penambahan U3O8 dalam
pembuatan pelet UO2 ternyata berpengaruh
pada densitas pelet UO2. Data densitas pelet
UO2 hasil sinter tertera pada Tabel 1 dan
data tersebut dapat digambarkan pada
Gambar 5.

No

1.
2.
3.
4.
5.
6.

U3O8

(% berat)

0
2,5
5

7,5
10

12,5

Densitas
(g/ cm3)

10,21
10,18

10,174
10,13
10,02
9,89

densitas
teoritis

(%)
95,5

95,23
95,17
94,76
93,73
92,15

TiO2:0,1 % (berat);
Atmosfir argon terkungkung;
Suhu sinter
Waktu sinter
Laju pemanasan
Laju pendinginan

1400 °C ;
3 jam;
150°C/jam;
15O.°C/jam

Tekanan kompaksi pelet mentah : 3 ton/cm

Pada penambahan U3O8 yang semakin
banyak maka densitas pelet UO2 hasil sinter
semakin rendah. Berdasarkan data yang
diperoleh terlihat bahwa, densitas pelet yang
memenuhi syarat sebagai bahan bakar
reaktor adalah pelet dengan penambahan
U3O6 5 % ( berat).

Penurunan harga densitas pelet UO2

dengan adanya penambahan U3O8 yang
semakin banyak dapat dijelaskan sebagai
berikut. Seperti diuraikan dalam
pendahuluan, peluang pembentukan pori pori
karena keberadaan U3O8 cukup besar
dibandingkan tanpa adanya U3O8. Semakin
banyak U3O8 yang ditambahkan maka pori-
pori tertutup lebih banyak terjadi.
Terbentuknya pori-pori ini disebabkan baik
akibat dari perubahan U3O8 menjadi UO2

maupun akibat dari difusi kekosongan yang
bergabung menjadi satu akibat gerak atom
O2+ yang berlebih. Kelebihan ini karena
lepasnya O2+ dari U3O8 menjadi UO2.
Keadaan ini didukung pula dengan data
mikrograf pada Gambar 7.

1.2. Kekerasan.

Tidak banyak pustaka yang memberikan
data kekerasan pelet UO2 hasil sinter.
Namun demikian, dalam penelitian ini data
kekerasan disajikan mengingat pelet hasil
sinter dalam fabrikasinya mengalami
beberapa tahap pemrosesan. Tahap tersebut
diantaranya : penggerindaan, pengisian pelet
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dalam kelongsong sedemikian rupa sehingga
gap antara pelet dan kelongsong dibuat
sesedikit mungkin. Sebagai pembanding
kekerasan pelet untuk bahan bakar reaktor
TRIGA MARK Bandung-Indonesia terukur
dalam penelitian ini adalah 600 VH (Vickers
Hardness scale).

Penambahan U3O8 dalam pembuatan
pelet UO2 berpengaruh terhadap
kekerasannya. Ini terbukti dari data yang
terukur dari penelitian dan disajikan pada
Tabel 2 dan sekaligus dalam bentuk grafik
pada Gambar 6. Penambahan U3O8

semakin banyak ternyata kekerasannya
menurun. Penurunan kekerasan ini dapat
dimengerti karena pori-pori yang terbentuk
makin banyak akibat atom O yang berlebih
akibat proses sinter reduksi yang diawali
dengan perubahan struktur kristal U3O8

menjadi UO2.

Berdasarkan ANOVA diperoleh untuk
kedua potongan harga harga distribusi F
yaitu untuk potongan melintang sebesar
60,49 dan untuk potongan radial sebesar
38,78. Harga harga tersebut jauh lebih besar
daripada harga di tabel yaitu sebesar 4,49.
Hal tersebut menunjukkan bahwa, komposisi
U3OB sangat berpengaruh terhadap
kekerasan pelet yang dihasilkan. Pengaruh
tersebut ditunjukkan pula dalam Tabel 2 dan
Gambar 6 yang dapat dicermati bahwa harga
deviasi pengukuran pelet pada penambahan
U3O8 5%, 10% dan 12,5% (berat) cukup
besar. Hal ini disebabkan pori-pori tidak
cukup merata. Pori-pori yang tidak merata ini
kemungkinan besar disebabkan karena
pencampuran serbuk saat membuat pelet
mentah kurang homogen.

d
t)

5?

e
t

8.

*w

D
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i

OR n o /

95.5% 1

95.0% •

94.5% -
94.0% -

93.5%
93.0%

92.5% -
o? n% -,

^ ,„ .
. ^ " " • * » ~ ^

. y = 0.0001x4-0.0023x3 +

0.0% 2.5% 5.0%

0.0114x2-0.023x+"o^687

7.5%

Kompostsl U3O8

—•— Data pengukuran

\
I

10.0% 12.5%

Hasil perhitungan

Gambar 5. Pengaruh penambahan U3O8 (% berat) terhadap densitas pelet UO2.

600-

595

2.5%

i-4.3319x3-18.569x2

I ^ - 0 - 9 8 ^ 5 ^__

5.0% 7.5% 10.0%

Komposisl U3O8

12.5%

- Data pengukuran - Hasil pertiitungan

Gambar 6. Pengaruh penambahan U3O8 terhadap kekerasan pelet UO2

(kondisi operasi pembuatannya sama seperti pada Tabel 2).
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Tabel 2. Pengaruh penambahan U3O8 terhadap kekerasan (VH) pelet U02

No

titik
pengu
kuran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rerata

U 3 O 8

•

594
595
-
592
-
595
-
592
-

593,6
±1,28

0 %

O
595
595
597
598
-

590
-
594
-

594,8±
1.9

U 3O 8

•

590
587
-
590
-
587
-
592

589,2±
1,76

2,5%

O
588
590
586
589
587
-
590
590

588,6
±1,35

U 3O 8

•

585
580
-
584
582
-
586

584
583,5
±1,7

5%

o
585
582
-
582
-
584
-
590
-

584,6
±6,57

U 3O 8

•

582
580
-
575
-
576
580
-
580

578,9
±2,22

7,5 %

o
578
579
-

578
575
-
580
-
582

578,7
±1,7

U 3O 8

CD

580
575
576
578
-
580
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±2,9
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%

o
570
573
-
565
-
575
-
572
-

567±
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Catatan : pengukuran dengan skala Vickers ;
TiO2 :0,1%(berat) ;
Atmosfir argon terkungkung
Suhu sinter :1400°C ;
Waktu sinter : 3 jam
Laju pemanasan dan laju pendinginan : 150 °C

| | memanjang : melintang

Pelet mentah hasil kompaksi 3 ton/cm

2. Struktur Mikro

Gambar 7 merupakan gambar struktur
mikro pelet hasil sinter dalam atmosfir argon
terkungkung pada suhu 1400 °C dengan
soaking time (waktu sinter) 3 jam.

Perbesaran gambar hasil foto Scanning
Electron Microscope (SEM) sebesar 2400 x
untuk Gambar7.a. Disisi lain Gambar 7.b,
7.c, dan 7.d mempunyai perbesaran 1200 x.

Catatan:
Penambahan TiO2 = 0,1 % (berat) ; Atmosfir argon terkungkung; Suhu sinter: 1400 °C ;Waktu sinter: 3 jam;
Laju pemanasan dan laju pendinginan : 150 "C/jam; Pelet mentah hasil kompaksi: 3 ton/cm2

Gambar 7: Pengaruh penambahan U3Oe terhadap struktur mikro pelet UO2

a. Penambahan U3O8 = 2,5 % b. Penambahan U3O3 = 7,5 %
c. Penambahan U3O8 = 10 % d. Penambahan U3O8=12,5%
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2.1. Ukuran pori-pori

Terlihat dari Gambar 7.a, 7.b, 7.c dan 7.d
jumlah pori-pori makin banyak. Gejala ini
akibat penambahan U3O8 yang semakin
banyak. Adanya penambahan U3O8 yang
semakin banyak karena proses presinter
reduksi atom O2+ semakin banyak, akibatnya
kekosongan meningkat. Kekosongan itu
akan mengumpul menjadi satu saat
pertumbuhan butir mulai terjadi. Proses
pembulatan pori-pori terjadinya seperti
pertumbuhan leher pada titik kontak antar
butir yaitu akibat adanya perbedaan tekanan.
Berdasarkan pengukuran dengan metoda
Hyen, pori-pori yang bentuknya bulat dan
relatif besar mempunyai ukuran 1- 1,3 j.im
walaupun masih ada ukuran pori-pori yang
bentuknya bulat < 1|im. Dari kajian pori-pori
secara keseluruhan pelet UO2 hasil penelitian
ini belum memenuhi syarat karena pori-pori
terbuka (yaitu pori-pori yang terletak dekat
batas butir) belum sempurna pem-
bentukannya. Selain hal itu batas butir masih
terlihat kurang mampat. Kekurangan tersebut
diduga kompaksi pelet mentah kurang besar
penekanannya. Jadi pembuatan pelet
mentah disarankan dengan tekanan
> 3 ton/cm2. Pada proses sinter dengan
aliran gas atmosfir yang bergerak, peristiwa
blocking di titik tertentu pada pelet relatif tidak
ada. Sebaliknya, untuk pelet yang
pembuatannya pada atmosfer yang
terkungkung maka kelebihan atom oksigen
tersebut kemungkinan terperangkap pada
titik-titik tertentu saja sehingga terjadi
peristiwa blocking. Akibat hal tersebut maka
hal ini berpengaruh pada bentuk pori-pori
tertutup. Bentuk pori-pori tersebut didukung
dengan data gambar struktur mikronya.

2.2. Ukuran butir

Pada Gambar 7.a. terlihat bahwa besar
butir lebih kecil dibandingkan dengan besar
butir pada Gambar7.b; 7.c dan 7.d. Secara
berturut-turut hasil pengukuran dengan
metoda Hyen, besar butir untuk Gambar7.a,
7.b, 7.c dan 7.d adalah 5,3 \xm, 9,6 urn,
9,9 urn dan 10,02 |am. Perbedaan ukuran
tersebut akibat pengaruh potensial oksigen
yang mungkin terjebak pada pori-pori akibat
perubahan U3O8 menjadi UO2. Adanya O2+

yang banyak menyebabkan difusi atom U4+

semakin besar. Menurut KINGERY 19] ,
adanya O/U > 2,1 maka koefisien difusi U4+

lebih besar 2 kali dibandingkan dengan
O/U = 2. Jadi semakin besar penambahan

U3Oe , pertumbuhan butir akan lebih cepat
terjadi. Untuk mendukung kebenaran
pernyataan tersebut diatas, penelitian ini
mempunyai data perbandingan O/U pelet
mentah rata-rata 2,507 ; perbandingan O/U
pelet hasil presinter =2,14 (penambahan
U3O8 =2,5%) dan O/U pelet hasil sinter =
2.07 (penambahan U3O8 = 2,5 %), O/U =
2.08 (penambahan U3O8 = 5%) dan 2,1
(penambahan U3O8 = 7,5%).

3. Struktur kristal.

Identifikasi struktur kristal dengan
menggunakan difraktometer sinar X
mempunyai data dukung perbandingan O/U
diidentifikasi untuk mengetahui perkiraan
bentuk senyawa uranium oksida. Dari harga
perbandingan O/U ini dapat juga untuk
memperkirakan struktur kristal uranium
oksida. Metoda yang dilakukan untuk me-
nentukan perbandingan O/U adalah gravi-
metri menggunakan pemanasan biasa dan
sebagai pembanding digunakan alat TGA
{Thermal Gravimetry Analyzer). Rumus
yang digunakan adalah O/U = 17,54156 (a/b)
- 14,87489 dengan anggapan bahwa setelah
serpihan pelet dianalisa seberat a gram
semua menjadi U3O8 dengan memberikan
data seberat b gram

Perbandingan O/U untuk pelet yang
belum disinter adalah 2,5 sedangkan pelet
yang telah di presinter bervariasi dari 2,14.
Ini menunjukan bahwa masih ada sebagian
atom oksigen yang terdapat dalam pelet hasil
presinter, namun demikian struktur kristalnya
telah menjadi kubus pusat muka. Hal ini
terbukti dari hasil identifikasi menggunakan
difraksi sinar X ( Gambar 8). Berdasarkan
identifikasi index Miller pada Gambar 8a,
terlihat jelas ada 2 puncak 200 yang satu
merupakan puncaknya U3O8 pada
29 = 26,5 ° dan yang satu lagi merupakan
puncaknya UO2 dengan index Miller 200
pada 29 = 32,85°. Identifikasi kurva difraksi
Gambar8a menunjukkan bahwa pelet yang
belum dipanaskan merupakan campuran
UO2 dan U3O8 sedangakan TiO2 tidak
terdeteksi karena terlalu sedikit kompo-
sisinya. Pada Gambar 8a teriihat jelas
bahwa yang mendominasi adalah struktur
kristal ortorombik (U3O8), hal ini karena
parameter kisi U3O8 lebih besar dibandingkan
parameter kisi UO2. Ini sesuai dengan
pernyataan BRADFORD112' bahwa per-
ubahan U3O8 akan terjadi penyusutan
parameter kisi karena perubahan struktur
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kristal uranium oksida. Oleh karena
parameter kisi ortorombik, U3O3 lebih besar
maka kebnyakan puncak-puncak kurva
difraksi struktur kristal UO2 tidak nampak
atau terhalangi oleh puncak-puncak index
Miller kepunyaan U3OB.

Gambar 8.b merupakan kurva
difraksi pelet hasil sinter dengan atmosfir

argon pada suhu 1400 °C dengan
perbandingan O/U = 2,08. Ini sama dengan
kurva difraksi pelet hasil presinter.
Berdasarkan kurva tersebut dan hasil
identifikasi index Miller maka pelet hasil sinter
mempunyai struktur kristal kubus pusat
muka (FCC) secara keseluruhan.

a
o
X

T
3a 35 4 0 45 50

-> 29 s n g i e (<)e

a. Kurva difraksi sinar x untuk pelet campuran UO2, U3Oa dan TiO2 sebelum dipanaskan.

\
I

b. Kurva difraksi pelet hasil sinter 1400 °C dalam atmosfer argon

Gambar 8. Kurva difraksi pelet uranium oksida
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SIMPULAN

Penelitian pengaruh penambahan U3O8

pada pembuatan pelet U02 dapat disimpul-
kan sebagai berikut:

1. Densitas pelet U02 yang ditambah
dengan U3O8 5 % adalah 95,17 % dari
densitas teoritis. Ini memenuhi syarat
sebagai bahan bakar reaktor daya.

2. Kekerasan pelet U02 dengan
penambahan U3O3 5 % (berat) adalah
584,6 ± 6,57 VH. Data tersebut hampir
memenuhi syarat sebagai bahan bakar
reaktor daya.

3. Dari kajian struktur mikro pelet UO2

dengan penambahan U3O8 tidak me-
menuhi syarat sebagai bahan bakar
reaktor daya, terutama untuk pori-pori
terbuka. Namun demikian pelet tersebut
mempunyai ukuran butir 10,02 \im dan
pori-pori tertutup ada yang berukuran
1,3 fam.

4. Dari identifikasi struktur kristal pelet hasil
sinter mempunyai struktur kristal kubus
pusat muka dengan perbandingan
O/U = 2,08 untuk pelet dengan pe-
nambahan 5 % (berat).
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TANYA JAWAB

Tri Yulianto
• Penambahan TiO2 sebanyak 0,1% pada

penelitian ini apakah sudah optimum
yang pernah dilakukan atau dari suatu
acuan ?

Tunjung Indrati Y.
• Penambahan TiO2 sebanyak 0,1 % berat

dipilih berdasakan acuan, dimana TiO2 =
0,1% berat akan memberikan densitas
paling tinggi dan ukuran butir paling
besar.

Widjaksana
• Jelaskan pengertian densitas teoritis ?
• Agar ditinjau kembali penggunaan proses

NIKUSI ?
• Pori terbuka tidak diinginkan dalam pelet.
• Data homogenitas pencampuran U3O8

• Data rasio O/U perlu ditampilkan
• Bagaimana apabila digunakan gas

oksidatif untuk menurunkan temperatur
sinter ?

Tunjung Indrati Y.

• Densitas teoritis diperoleh dengan cara
menghitung hunian atom pada satu
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satuan luas struktur kristal sehingga
diperoleh berat atom per unit volume
struktur kristal. Pada proses NIKUSI,
atmosfir yang digunakan adalah CO2.
Pemanfaatan atom 0 pada proses
NIKUSI berasal dari CO2. Pada penelitian
ini memanfaatkan O yang berasal dari
senyawa U3O8 akibat proses reduksi
yang disertai dengan proses termal.
Atom O sebagian dapat hilang
terbawa gas H2 tetapi sebagian
terjebak pada pori-pori dan berperan
aktif dengan fenomena difusinya

Pori-pori terbuka tidak diinginkan dalam
pembuatan pelet UO2 karena pori -pori
terbuka tidak dapat menampung produk
fisi pada saat pelet digunakan sebagai
bahan bakar nuklir.

Data homogenitas pencampuran serbuk
UO2 dengan U3O8 diperoleh dari
pengukuran difraksi sinar-x terhadap
serbuk campuran atau pelet mentah dan
pelet hasil sinter. Dari hasil data yang di-
peroleh menunjukkan bahwa TiO2 tidak
nampak . Hal ini disebabkan TiO2sangat
sedikit.
Rasio O/U pelet hasil sinter akan
ditampilkan dalam lampiran makalah.
Metoda yang digunakan adalah
gravimetri secara konvensional
(pemanasan biasa) dan gravimetri
menggunakan STA {Simultan Thermal
Analysis).
Sinter oksidasi merupakan suatu
pemikiran yang bagus untuk me-
nurunkan temperatur sinter. Hal ini
mengingat pemanfaatan oksigen secara
potensial dalam proses sinter. Sinter

oksidasi belum dapat diaplikasikan
karena konstruksi tungku sinter yang
ada terbuat dari Molybdenum.

Sugondo
• Senyawa apa yang terbentuk apabila UO2

dan U3O6 dicampur kemudian dipanaskan
pada temperatur 1400° C ?

Tunjung Indrati Y.
• Senyawa yang terbentuk adalah UO2

karena U3O8 tereduksi menjadi UO2

pada saat proses presinter reduksi.
Atom O2" masih berperan dalam proses
presinter karena sebagian terjebak pada
pori-pori atau masih berupa senyawa
UO2+X dengan harga x relatif besar untuk
pelet presinter. Pelet hasil sinter
mempunyai senyawa UO2+X dengan
harga x relatif kecil.

Meniek Rachmawati
• Kenapa penambahan U3O8 akan

menurunkan kekerasan pelet UO2 ?
Mengingat hasil penelitian sebelum-nya
menunjukkan bahwa penambah-an U3O8

akan memperbaiki kekuatan mekanik
pelet UO2.

Tunjung Indrati Y.
• Harga kekerasan pelet UO2 merupakan

hasil pengukuran mikromekanik yang
belum tentu mewakili sifat makro-
mekaniknya. Pada umumnya pengukuran
makromekanik berupa uji kekuatan.
Namun demikian untuk penelitian
berikutnya perlu dilakukan uji makro-
mekanik terhadap pelet UO2 agar data
yang diperoleh lebih akurat
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