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ABSTRAK

STUDI PENDAHULUAN PENENTUAN UKURAN BUTIR UO2 DENGAN METODE DIFRAKSI
SINAR-X. Telah dilakukan penentuan ukuran butir UO2 dengan metode difraksi sinar-x. Serbuk
UO2 yang diukur diperoleh dari proses sol-gel. Peralatan yang dipergunakan dalam percobaan ini
adalah difraktometer sinar-x dengan target tembaga yang memberikan panjang gelombang
karakteristik CuKcc sebesar 1,54433 Angstrom. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa harga
rata-rata ukuran butir UO2 presinter (temperatur 800°C) adalah 456,8500 Angstrom dan UO2

sinter (temperatur 1700°C) adalah 651,4934 Angstrom.

ABSTRACT

PRELIMINARY STUDY OF DETERMINATION OF UO7 GRAIN SIZE USING X-RAY
DIFFRACTION METHOD. The determination of UO2 grain size has accomplished using x-ray
diffraction method. The UO2 powder is obtained from sol-gel process. A copper target as radiation
source in the x-ray diffractometer was used in this experiment with CuKa characteristic
wavelength of 1.54433 Angstrom. The result indicate that the UO2 mean grain size on presintered
(temperature 800 °C) has the value 456.8500 Angstrom and the UO2 mean grain size on sintered
(temperature 1700°C) has the value 651.4934 Angstrom.

PENDAHULUAN

Pada umumnya bahan-bahan material
yang dipakai dalam industri, baik logam
maupun keramik dibuat dalam bentuk
agregasi polikristalin yang terdiri atas
kumpulan kristalit berukuran mikroskopis.
Bahan dengan ukuran butir yang halus
bersifat lebih keras dan kuat dibandingkan
dengan bahan yang berbutir kasar pada suhu
kamar !1] . Sifat ketergantungan bahan dan
ukuran butir merupakan faktor yang sangat
penting dalam proses pembuatan logam dan
keramik.

Serbuk UO2 dalam bentuk pelet banyak
dipergunakan pada reaktor daya sebagai
bahan bakar reaktor. Serbuk UO2 tersebut
kemudian diubah bentuknya menjadi pelet
mentah dalam mesin pres dan selanjutnya
disinter dalam tungku sinter. Beberapa sifat
fisis dan mekanis UO2 yang berperan dalam
pengendalian mutu sebagai bahan bakar
reaktor antara lain rapat massa, ukuran butir,
luas permukaan, regangan maupun tegangan
yang terdapat dalam bahan tersebut .
Ukuran butir merupakan salah satu
karakteristik bahan yang sangat penting,
karena hal ini dapat mempengaruhi
kekuatan, kekerasan, luas permukaan
maupun rapat massa bahan [1'2i3A '.

Penelitian Fisika dan Metalurgi di Pusat
Penelitian Teknik Nuklir - BATAN meliputi
penelitian pembuatan bahan bakar dari UO2

diperkaya 3%, pembuatan bahan bakar dari
UO2 dengan butiran bulat, dan pembuatan
bahan struktur. Pada penelitian pembuatan
bahan bakar nuklir dengan butiran bulat,
pembuatan butiran bulat dilakukan dengan
teknik sol-gel. Dalam teknik ini, terdapat
beberapa proses kimia dan fisika. Proses
tersebut meliputi pelarutan dan polimerisasi,
pembuatan sol, pembuatan gel butiran bulat,
dan pengubahan gel menjadi serbuk UO2

butiran bulat. Serbuk UO2 butiran bulat yang
diperoleh dari hasil proses sol-gel tersebut
kemudian dilakukan pengepresan dan
penyinteran. Dari hasil sinter kemudian
dilakukan pemeriksaan sifat fisik dan
mekaniknya, dan salah satu sifat fisis
tersebut adalah ukuran butir.

Penentuan ukuran butir tergantung pada
teknik pengukuran, parameter yang diukur,
dan bentuk butir. Biasanya ukuran butir
ditentukan dengan menetapkan dimensi
linear, dan untuk butir berbentuk bulat (bola)
parameternya hanya satu, yaitu diameter.
Apabila butir berbentuk lebih komplek, maka
ukuran butir tidak mungkin ditentukan dengan
hanya satu parameter saja. Untuk butir
berbentuk cakram misalnya, ada dua
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parameter paling sedikit yang diperlukan,
yaitu diameter dan tebalnya. Makin tidak
teratur bentuk butir, makin banyak parameter
yang mungkin, dan makin sukar dalam
menentukan ukuran tunggal.

Pola difraksi yang ditimbulkan oleh suatu
bahan tertentu merupakan hamburan dari
sejumlah kristalit-kristalit atom bahan yang
saling berinteraksi. Intensitas terintegrasi
yang dihasilkan oleh bahan tersebut untuk
suatu posisi adalah konstan. Untuk
menentukan ukuran butir suatu bahan,
diperlukan pola difraksi bahan dan dengan
menggunakan persamaan Scherrer dapat
ditentukan ukuran butir pada posisi puncak
difraksi tertentu. Pada penelitian pembuatan
serbuk UO2 butiran bulat melalui teknik
sol-gel merupakan studi pendahuluan dalam
penentuan ukuran butir menggunakan
metode difraksi sinar-x. Peralatan yang
digunakan dalam penentuan ukuran butir ini
adalah difraktometer sinar-x dengan logam
sasaran tembaga yang memberikan panjang
gelombang karakteristik CuKa sebesar
1,54433 Angstrom.

METODE

Metode yang digunakan untuk
menentukan ukuran butir suatu bahan, dalam
hal ini serbuk UO2 butiran bulat adalah
persamaan Scherrer sebagai berikut '4|:

f =
BxCos

(1)

dengan,
t = ukuran butir serbuk UO2 butiran bulat

(Angstom)
p = panjang gelombang sinar-x (Angstrom)
B = lebar dari setengah puncak pola difraksi

serbuk UO2 butiran bulat (radian)
9 = posisi puncak pola difraksi serbuk UO2

butiran bulat (derajat sudut)

Besaran B, 8, dan p dalam persamaan
(1) diperoleh dari hasil kurva difraksi sinar-x.
Besaran B dari kurva difraksi sinar-x
merupakan gabungan dari efek ukuran
butiran, efek peralatan dan efek regangan.
Efek regangan dapat diabaikan apabila
cuplikan yang digunakan mempunyai ukuran
cukup besar, yaitu 1000 - 10000 Angstrom,
sedangkan efek peralatan ditentukan dengan
menggunakan cuplikan standar11'2'31.

BAHAN, ALAT DAN TATA KERJA .

Bahan :
Serbuk UO2, Heksametilen tetramin

(HMTA), Urea, HNO3, NH4OH 7%.

Alat :
Difraktometer sinar-x, Tungku

panggang, Tungku sinter, Alat proses sol-gel.

Diagram alir untuk menghasilkan serbuk UO2

butiran bulat ditunjukkan pada Gambar 1.

Serbuk UO2 Butiran Tidak Beraturan

Pelarutan dan Polimerisasi

Sol UO2

Pengubahan Sol-Gel

Gel UO2 Butiran Bulat Basah

Pengeringan

Gel UO2 Butiran Bulat Kering

Oksidasi 800°C

Presinter H2 800°C

Sinter H21700°C

Serbuk UO2 Butiran Bulat

Gambar 1. Diagram alir teknik sol-gel untuk
menghasilkan serbuk UO2 butiran
bulat.

Dari Gambar 1, secara singkat dapat
diterangkan pembuatan serbuk UO2 butiran
bulat sebagai berikut : Serbuk UO2 butiran
tidak beraturan dilarutkan dengan HNO3

sambil dipanaskan, dan UO2(NO3)2 yang
terbentuk diubah menjadi polimer UO2 yang
berjembatan hidroksil agar dapat membentuk
koloid sol dengan cara penambahan Urea
sambil dilakukan pendinginan hingga
temperatur 10°C dan penambahan HMTA
sambil dilakukan pengocokan, yang nantinya
dapat berubah menjadi gel oleh pengaruh
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temperatur. Untuk mendapatkan butiran
bulat, koloid sol Uranium diteteskan ke dalam
parafin panas bertemperatur 90°C pada
sebuah kolom gelas yang dialiri air panas
bertemperatur 95°C. Gel Uranium butiran
bulat yang terbentuk distabilkan dengan cara
direndam dalam larutan NH4OH 7% kurang
lebih 8 - 1 2 jam. Gel Uranium butiran bulat
yang stabil dikeringkan pada temperatur
80°C, kemudian dipanggang (oksidasi) pada
temperatur 800°C. Hasil oksidasi dipresinter
pada temperatur 800°C dalam aliran gas
Hidrogen sehingga terjadi proses reduksi
U3O8 menjadi UO2. Hasil presinter
disempumakan sifat fisik dan kimianya
dengan cara disinter pada temperatur
1700°C dalam aliran gas Hidrogen [6|7].

Selanjutnya, ukuran butir serbuk UO2

ditentukan dengan menggunakan metode
difraksi sinar-x. Serbuk UO2 butiran bulat
hasil presinter dan sinter diambil secukupnya
untuk didifraksi dengan sinar-x, dan
pencacahari data intensitas dilakukan untuk
keseluruhan daerah puncak difraksi. Dari
pola difraksi yang diperoleh dilakukan
identifikasi dengan bantuan Tabel Hanawalt
untuk senyawa Uranium Oksida yang
mungkin terbentuk. Kemudian dari identifikasi
ini diukur lebar setengah puncak, dan dengan
menggunakan persamaan Scherrer dapat
dihitung ukuran butir masing-masing posisi
puncak dari masing-masing senyawa
Uranium Oksida.

L/ to \ i | < \ \

LJJIiil...jii
40 60 BO 100 120 140 160

2telha (sudul hamburan)

Gambar 2. Pola difraksi serbuk UO2

hasil presinter

0 20 40 60 80 100 120 140 160
2tetha (sudut hamburan)

Gambar 3. Pola difraksi serbuk UO2

hasil sinter

HASIL DAN BAHASAN

Pola difraksi yang diperoleh untuk
serbuk UO2 hasil presinter ditunjukkan pada
Gambar 2 dan hasil sinter ditunjukkan pada
Gambar 3. Dari Gambar 2 dan Gambar 3
berdasarkan Tabel Hanawalt dapat
diidentifikasi bahwa pada hasil presinter
terdapat UO2, U8O19, (UO2)I, (U3O7)a dan
(U3O7)p, dan pada hasil sinter terdapat UO2,
U8O19 dan (UO2)I. Hasil identifikasi tersebut
ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Sedangkan data hasil perhitungan
ukuran butir serbuk UO2 hasil presinter
ditunjukkan pada Tabel 3 dan hasil sinter
ditunjukkan pada Tabel 4.

Dalam Tabel 3 dan Tabel 4 ukuran butir
serbuk UO2 yang dihitung berdasarkan data
pola difraksi UO2 yang tidak tercampur
dengan senyawa lain (U8O19, (UO2)I, U3O7).
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut
diperoleh ukuran butir rata-rata serbuk UO2
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hasil presinter pada temperatur 800°C adalah
456,8500 Angstrom dan hasil sinter pada
temperatur 1700°C adalah 651,4934 A0.
Kenaikan ukuran butir yang terjadi ini
diakibatkan oleh pengaruh temperatur dan
kenaikan temperatur menyebabkan
terjadinya pertumbuhan butir.

Dari data yang terdapat dalam Tabel 3
dan Tabel 4 dapat dibuat kurva ukuran butir
terhadap posisi puncak (9) dan hasilnya
ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5.
Dari Gambar 4 dan Gambar 5 terlihat bahwa
harga ukuran butir berfluktuasi terhadap
posisi puncak. Hal ini terjadi kemungkinan
adanya variasi ukuran butir yang terdapat
pada serbuk UO2.
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Gambar 4. Kurva ukuran butir terhadap posisi
puncak UO2 pada presinter.

terjadinya kenaikan ukuran butir 'rata-rata
pada serbuk U02 butiran bulat dari hasil
presinter ke hasil sinter diakibatkan adanya
pertumbuhan butir. Sedangkan pertumbuhan
butir disebabkan adanya kenaikan
temperatur.

SARAN

Dari identifikasi pola difraksi hasil sinter
ternyata diketahui adanya senyawa lain
selain U02l yaitu UeO19 dan (UO2)I. Hal ini
menunjukkan bahwa teknik sol-gel untuk
menghasilkan serbuk U02 butiran bulat perlu
dilakukan penyempurnaan.

Penelitian ini merupakan studi
pendahuluan dalam penentuan ukuran butir
serbuk U02 butiran bulat sehingga harga
yang diperolehnya merupakan harga rata-
ratanya. Penelitian selanjutnya disarankan
untuk memvariasikan ukuran serbuk UO2

butiran bulat. Selanjutnya, hasil penentuan
ukuran butir dengan metode difraksi sinar-x
tersebut dibandingkan dengan hasil
penentuan ukuran butir dengan metode lain,
misalnya metode mikroskop elektron (SEM
dan TEM). Di samping itu, dalam perhitungan
besaran B harus dilakukan perhitungan efek
peralatan dan efek regangan.
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Gambar 5. Kurva ukuran butir terhadap posisi
puncak UO2 pada sinter

SIMPULAN

Harga ukuran butir berfluktuasi terhadap
posisi puncak pada serbuk UO2 butiran bulat.
Hal ini menunjukkan adanya variasi ukuran
butir pada serbuk UO2 butiran bulat dan
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TANYA JAWAB

Widjaksana
• Jelaskan skema pengukuran 6 dan Vz

lebar puncak ?
• Mengapa kesalahan dan atau

penyimpangan pengukuran tidak
ditampilkan ?

• Fluktuasi kesalahan terjadi akibat ukuran
butir atau bentuk butir ?

Tatang Mulyana
• Pengukuran 9 dan 1/2 lebar puncak

diperoleh dari data pola difraksi bahan
yang terdifraksi. Harga 9 puncak
ditentukan dari harga intensitas tertinggi.
Harga Vz lebar puncak ditentukan
posisinya pada pertengahan antara
intensitas terendah dan intensitas
tertinggi.

• Pada penelitian ini pengukuran pola
difraksi hanya dilakukan 1 kali, maka
kesalahan dan atau penyimpangan
pengukuran tidak dihitung.

• Fluktuasi ukuran butir UO2 dalam
penelitian ini terjadi apabila perhitungan
ukuran butir dilakukan pada posisi

puncak. Posisi puncak menyatakan
posisi bidang dimana butir UO2 berada
sehingga dapat diduga adanya fluktuasi
perhitungan ukuran butir yang
menunjukkan variasi ukuran butir UO2.
Dalam penelitian ini diasumsikan bentuk
butir UO2 adalah bulat sehingga
parameter yang terukur hanya satu yaitu
diameter butir.

Sugondo
• Pelebaran puncak suatu spektrum sinar-

x disebabkan oleh beberapa parameter
seperti tegangan sisa, sub grain, dan
ukuran butir. Mohon dijelaskan koreksi
pelebaran puncak tersebut untuk
tujuan pengukuran butir?

Tatang Mulyana
• Pelebaran puncak disebabkan oleh

ukuran butir, tegangan sisa, dan koreksi
alat pengukur. Faktor tegangan sisa
dapat diatasi dengan menggunakan
bahan yang mempunyai kemurnian
tinggi. Koreksi alat tidak dilakukan
karena pada penelitian ini pengukuran
dihitung pada bahan yang sama untuk
setiap posisi puncak. Meskipun
demikian, koreksi alat dapat ditentukan
dengan cara melakukan pengukuran
minimal 8 kali pada bahan yang sama.
Pada penelitian ini hanya dilakukan
pengukuran 1 kali karena keterbatasan
bahan.
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Tabel 1 : Identifikasi pola difraksi hasil presinter

uo2
29

28,28

32,78

47,15

55,85

58,52

68,72

75,95

78,30

87,50

94,20

106,05

113,35

115,85

126,55

135,65

139,00

l/lo(%)
100

48

49

47

13

9

18

15

13

15

6

15

8

9

7

7

u 8o 1 9
29

28,28

28,65

32,80

46,18

55,80

56,35

l/lo(%)
30

100

25

10

30

10

(UO2)I
29

28,65

47,25

56,72

70,00

76,24

77,30

87,10

l/lo(%)
100

100

80

10

30

55,98

10

(U3O7)a
29

28,45

32,95

33,25

47,25

47,47

20

l/lo(%)
100

30

20

20

25

(U3O7)P
29

28,55

55,90

76,35 .

77,70

l/lo(%)
100

20

16

10

Tabel 2 : Identifikasi pola difraksi hasil sinter

uo2
29

28,28

32,78

47,15

55,85

58,52

68,72

75,95

78,30

87,50

94,20

106,05

113,35

115,85

126,55

135,65

139,00

l/lo(%)

100

48

49

47

13

9

18

15

13

15

6

15

8

9

7

7

u Bo 1 9
29

28,28

28,65

32,80

55,80

l/lo(%)

30

100

25

30

(UO2)I

29

28,65

47,25

56,72

70,00

76,24

l/lo(%)

100

100

80

10

30
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Tabel 3. Data dan ukuran butir serbuk U02 hasil presinter

Posisi Puncak (0)

(derajat sudut)

29,260

34,360

37,975

39,150

43,750

47,100

53,025

56,675

57,975

63,275

67,825

69,500

Cos9

(tanpa satuan)

0,8724

0,8255

0,7883

0,7755

0,7224

0,6807

0,6015

0,5494

0,5303

0,4497

0,3774

0,3502

Lebar 1/2 Puncak (B)
(radian)

0,0035

0,0035

0,0040

0,0040

0,0045

0,0045

0,0050

0,0055

0,0055

0,0065

0,0080

0,0090

Ukuran Butir (t)

(Angstrom)

455,1975

481,0591

440,7903

448,3548

427,5563

453,7486

462,1446

459,9729

476,5399

475,4965

460,3537

440,9861

Tabel 4. Data dan ukuran butir serbuk UO2 hasil sinter

Posisi Puncak (0)
(derajat sudut)

29,260

34,360

37,975

39,150

43,750

47,100

53,025

56,675

57,975

63,275

67,825

69,500

Cos0
(tanpa satuan)

0,8724

0,8255

0,7883

0,7755

0,7224

0,6807

0,6015

0,5494

0,5303

0,4497

0,3774

0,3502

Lebar 1/2 Puncak (B)
(radian)

0,0026

0,0026

0,0028

0,0028

0,0030

0,0030

0,0035

0,0040

0,0040

0,0045

0,0055

0,0060

Ukuran Butir (t)
(Angstrom)

612,7658

647,5795

629,7004

640,0939

641,3344

680,6229

660,2066

632,4627

655,2423

686,8283

669,6054

661,4792
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