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KARAKTERISASI SERBUK U02 (CAMECO) UNTUK FABRIKASI PELET UO2

TIPE CANDU

Meniek Rachmawati
Pusat Elemen Bakar Nuklir - BATAN

ABSTRAK

Penelitian karakterisasi serbuk UO2 untuk fabrikasi pelet UO2 tipe Candu dilaporkan dalam
makalah ini. Penelitian dilakukan dengan mengkarakterisasi mampu sinter, mampu kompak, dan
mampu tekan dari serbuk UO2 (Cameco) tanpa pengompakan awal dan serbuk UO2 hasil
pengompakan awal. Pengompakan awal serbuk UO2 dilakukan untuk mendapatkan ukuran
partikel serbuk UO2 lebih kecil 150 \im, (150-800) urn, dan lebih besar 800 urn serta
memvariasikan distribusinya. Mampu sinter (sinterability) dari masing-masing kelompok serbuk
UO2 tersebut dianalisis menggunakan Thermogravimetri-Differential Thermal Analysis (TG-DTA).
Setelah itu dilakukan pengompakan dengan tekanan pengompakan dari 1 MP sampai 4MP
untuk mendapatkan tekanan optimum dengan mengukur kerapatan dan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2. Kedua pengukuran tersebut berturut-turut dilakukan menggunakan mikrometer dan
Universal Testing Machine. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok campuran serbuk
UO2 tanpa pengompakan awal dengan ukuran partikel lebih kecil 150 nm dengan distribusi 60%
dan (150-800) urn dengan distribusi 40 % memberikan pelet sinter UO2 dengan harga kerapatan
dan kekuatan mekanik pelet sinter UO2 yang memenuhi persyaratan.

Kata kunci: Distribusi ukuran dan ukuran partikel, serbuk UO2, pelet UO2l Universal Testing
Machine, Kekuatan mekanik, TG - DTA, mampu sinter, kerapatan pelet UO2,
peletisasi.

ABSTRACT

A characterization research of of UO2 powder for UOi pellet fabrication of Candu type is reported
in this paper. The research has been conducted by characterizing sinterability, compactibility,
and compressibility of UO2 (Cameco) without a pre-compacting and UO2 powder the result of a
pre-compacting. The pre-compacting UO2 powder has been done to have particle size of less
than 150 /MV, (150 - 800) pm, and more than 800 jum with distribution varied. Sinterability of each
group of particle sizes is analyzed using Thermogravimetri-Differential Thermal Analysis (TG-
DTA). Then the final compacting to the powder is done using compaction pressure varied from
1 MP to 4 MP to the all groups of the particle sizes to find the optimum pressure by measuring
the density and mechanical strength of the UO2 green pellet. Both measurements are performed
using Micrometer and Universal Testing Machine respectively. The result of this investigation
shows that the group of UO2 powder with no pre-compacting with particle size of less than
150 fjm with 60% distribution and (150 - 800) pm size with 40% distribution are the UO2 pellets
which are eligible in tenvs of their density and mechanical strength.

Key words: Particle size and size distribution, UO2 powder, UO2 pellet, Universal Testing
Machine, Mechanical strength, TG - DTA, sinterability, UO2 pellet density,
pelletisation.

PENDAHULUAN

Seperti telah diketahui bahwa
kualitas pelet UO2 akan sangat ditentukan
oleh karakteristik serbuk UO2 yang
digunakan[1l2l3! dan proses fabrikasinya'4'5'61.
Oleh karena itu, pemahaman yang kritis dari
karakteristik serbuk UO2 tersebut dan
kaitannya terhadap proses fabrikasi
dirasakan semakin penting dengan

meningkatnya kapasitas produksi suatu
pabrik bahan bakar nuklir. Hal ini untuk
menghindari atau mengurangi kegagalan
pelet UO2 sehingga dapat mengurangi biaya
fabrikasi pelet UO2. Hal-hal tersebut yang
mendorong dilakukannya penelitian ini.
Karakterisasi ekstrinsik (dalam hal ini
distribusi ukuran dan ukuran partikel) dan
intrinsik (dalam hal ini kekerasan partikel)
adalah merupakan faktor penting tersebut.
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Pada fabrikasi pelet U02 (Gambar 1),
distribusi ukuran dan ukuran serta kekerasan
partikel serbuk akan sangat mempengaruhi
mampu tekan (compressibility), dinyatakan
dalam kerapatan kompakan {green density)
dan mampu kompak {compactibility),
dinyatakan dalam kekuatan mekanik {green
strength), di dalam proses pengompakan
(Gambar 2,3)'3'6'. Kerapatan dan kekuatan
mekanik pelet mentah ini akan mempunyai
pola yang sama dengan kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet sinter17'81. Kerapatan
dan kekuatan mekanik pelet mentah yang
tinggi akan memberikan kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet sinter yang tinggi
pula. Pada proses sintering, distribusi ukuran
dan ukuran partikel serbuk akan
mempengaruhi kerapatan dan kekuatan
mekanik pelet UO2 (Tabel 1)I9I,serta mampu
sinternya (sinterability), dinyatakan dalam
activeness[ \

Granulating and Sieving I

Final Pressing

Sintering

Grinding

Perakitan Pin

Gambar 1. Diagram alir proses fabrikasi pelet
UO2.
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1 1 1 \ 1
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COMPACTION PRESSURE (BAR)

Gambar 2. Mampu tekan (compressibility)[4]

MECHANICAL
STRENGTH
(diN)

4000 5000 ««0 7000

COMPACTION PRESSURE (I!AR)

Gambar 3. Mampu kompak {compactibility)w

Tabel 1. Kerapatan dan kekuatan mekanik
pelet U02 yang disinter pada suhu
1750°C|9).

Material
Powder

Treatment

As received
Sieved
through 325
mesh
Dry milled

Average
particle

size (u.m)
25
9

5

Bulk density
(g/cm3)

9,1
9,3

10,2

Fracture
Strength

(psi)
5.400
6.090

2.320

Pada proses pengompakan,
distribusi ukuran dan ukuran partikel rata-rata
yang semakin halus akan mempunyai jumlah
dan luasan kontak antar partikel yang
semakin besar. Deformasi lokal dan cold
welding terjadi di daerah tersebut yang mana
hal ini akan berkontribusi pada kekuatan
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mekanik kompakan yang dihasilkan. Serbuk
dengan distribusi ukuran dan ukuran partikel
rata-rata yang sangat halus tidak diinginkan
karena adanya friksi antar partikel yang
cukup besar[1'61 dan mampu alir yang tidak
baik1 . Hal ini akan menurunkan mampu
tekan dan mampu kompak serta reproducible
die fill dari serbuk.

Pada proses sintering serbuk yang
tersusun dari partikel agak lunak {fairly soft
particles) dengan ukuran partikel yang sangat
halus dan mempunyai luas permukaan
partikel besar akan mempunyai mampu
sinter yang baik[111. Mampu sinter juga
ditentukan oleh ukuran dan tingkat
kesempurnaan baik internal maupun
permukaan dari suatu kristal penyusun
serbuk1111. Mampu sinter atau keaktifan
(activeness) direfleksikan dengan kecepatan
dan temperatur dimana serbuk bereaksi
dengan udara. Apabila serbuk dipanaskan di
dalam udara dengan kecepatan tetap, pada
temperatur dimana kecepatan maksimum
oksidasi UO2-»U3O7->U3O8 terjadi akan
memberikan karakteristik berbeda untuk
serbuk yang berbeda. Mampu sinter serbuk
UO2 yang bagus akan mempunyai pola
Thermogravimetri - Differential Thermal
Analysis yang menunjukkan temperatur
dimana kecepatan oksidasi maksimum
ditandai dengan adanya puncak U3O7

antara 155 °C sampai 180 °C!31. Apabila
temperatur puncak tersebut lebih tinggi dari
180°C maka mampu sinter serbuk tersebut
semakin menurun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas,
jelas terlihat peran distribusi ukuran dan
ukuran partikel serbuk UO2 pada proses
pengompakan dan sintering pelet UO2. Pada
proses pengompakan, serbuk UO2 yang
terlalu halus tidak diinginkan; sedangkan
serbuk UO2 yang semakin halus akan
mempunyai mampu sinter semakin baik.
Berdasarkan kepentingan kedua proses
tersebut, diduga ada kondisi optimum serbuk
UO2 yang akan memberikan kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet sinter UO2 yang
memenuhi persyaratan. Permasalahannya
adalah bagaimana hal tersebut dapat
digunakan untuk kuantifikasi dan identifikasi
sehingga pengambilan keputusan pemilihan
serbuk UO2 dan parameter proses fabrikasi
yang optimum dapat dilakukan. Di dalam
penelitian ini dilakukan upaya tersebut
dengan melakukan karakterisasi mampu
sinter, mampu kompak dan mampu tekan
dari serbuk awal UO2 dan serbuk hasil

pengompakan awal
optimasi harga-harga
kepentingan proses
sintering.

serta melaKukan
tersebut dilihat dari
pengompakan dan

PROSEDUR PENELITIAN

A. Persiapan Sampel.
1. Penyiapan Serbuk UO2.
1.1 Penentuan distribusi ukuran dan

ukuran partikel serbuk UO2 (Cameco)
tanpa pengompakan awal. Dilakukan
proses pengayakan (sieving) terhadap
serbuk UO2 yang sebelumnya telah
dicampur dengan Zn-Stearat 0,3%.
Frekuensi pengayakan 40 Hertz
selama 30 menit. Hasilnya ditampilkan
dalam Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk UO2 dari Cameco.

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ukuran Partikel

(M-m)

>710
600 - 700
500 - 600

425 - 500
355 - 425
300 - 355

212-300

150-212

<150

Distribusi
Ukuran

Partikel (%)
0,3
0,48

0,87
3,12

7,5
12,62
10,77

30,52
33,80

Tabel 3. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk UO2 (Cameco) dengan
distribusi ukuran partikel halus yang
lebih besar.

No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ukuran Partikel

(U-m)

>710
600 - 700
500 - 600
425 - 500
355 - 425
300 - 355
212-300
150-212

<150

Distribusi
Ukuran

Partikel (%)
0,25
0,25
0,5
1
1
3
4
30
60

1.2 Dilakukan pengompakan awal serbuk
tersebut dengan tekanan 2MP dan
3MP. Setelah itu dilakukan granulasi
dan pengayakan (sieving) untuk
memperbaiki mampu alir serbuk UO2

dan mendapatkan serbuk dengan
distribusi ukuran partikel lebih kecil
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150 jam, (150 - 800) u,m, dan lebih
besar 800 urn Komposisi dari ketiga
kelompok ukuran partikel tersebut
divariasikan serta ditambah dengan Zn-
Stearat untuk masing-masing
komposisi sebanyak 4% berat dan
ditampilkan dalam Tabel 4.

2. Pengujian mampu sinter serbuk UO2

dari masing-masing distribusi ukuran
partikel tersebut menggunakan
Differential Thermal Analysis (TG-
DTA). Serbuk UO2 dipanasi dari 30°C
sampai 900°C di dalam atmosfir udara
dengan kecepatan pemanasan
10°C/menit.

3. Pengompakan akhir.
Dilakukan pengompakan akhir dengan
variasi tekanan 1 MP - 4 MP untuk
mendapatkan tekanan pengompakan
optimum.

Tabel 4. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk UO2

No.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Ukuran Partike! (U.m)

(150-800), P=2MP.

(150-800) + 10%>800,
P=2MP.

(150-800) + 30%>800,
P=2MP.

(150-800) +40% < 150,
P=3MP

100% < 150, P=3MP
Serbuk awal UO2 Cameco

(Tabel 2), tanpa pre-
compacting.

Serbuk UO2 tanpa pre-
compacting dengan

distribusi ukuran partikel
halus lebih besar (Tabel 3).

Nama
Kelompok

(150-800)(2)

10 K (2)

30 K (2)

40 H (3)

100 H (3)

T2(0)

T3(0)

B. Pengukuran kerapatan dan pengujian
kekuatan mekanik pelet UO2.
Kerapatan pelet UO2 diukur
menggunakan mikrometer dan kekuatan
mekaniknya (fracture strength) diuji

menggunakan Universal Testing-Machine
dengan metoda diametral compression
strength dengan kecepatan loading
0,1 mm/menit.

C. Penyinteran pelet UO2 hasil
pengompakan dengan suhu sintering
1750°C dengan kecepatan pemanasan
250°C/jam.

D. Pengukuran kerapatan dan kekuatan
mekanik pelet sinter UO2 seperti pada B.

E. Penyiapan sampel untuk pengamatan
struktur mikro menggunakan mikroskop
optik dan SEM.

HASIL DAN BAHASAN.

1. Distribusi ukuran dan ukuran serta
kekerasan partikel dengan mampu sinter
serbuk UO2.

Hasil analisis mampu sinter
memperlihat-kan bahwa mampu sinter
serbuk UO2 akan semakin bagus untuk
serbuk dengan ukuran partikel yang
semakin halus (Tabel 5, no. 1,2,3).
Penambahan serbuk kasar akan
menaikkan suhu puncak U3O7.
Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa
pengompakan awal (pre-compacting)
akan nnempengaruhi mampu sinter
serbuk UO2 disamping distribusi ukuran
dan ukuran partikelnya. Hal ini terlihat
dari temperatur puncak dari serbuk halus
UO2 (100% < 150 |am, Tabel 5, no. 5)
yang lebih tinggi dari temperatur puncak
U3O7 dari serbuk awal tanpa
pengompakan awal yang mempunyai
ukuran partikel yang lebih kasar (Tabel 5,
no.6). Berdasarkan penelitian mengenai
mampu sinter serbuk sebelumnya, yang
menyatakan bahwa serbuk yang cukup
lunak (soft agglomerate) akan
mempunyai mampu sinter yang baik'111,
maka proses pre-compacting akan
menambah kekerasan dari serbuk
sehingga mengurangi mampu sinternya.
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Tabel 5. Hasil analisis mampu sinter dari masing-masing kelompok serbuk UO£

No.

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

Ukuran Partikel (u.m)

(150-800), P=2MP.
(150 - 800) + 10%>800, P=2MP.
(150 - 800) + 30%>800, P=2MP.
(150 - 800) + 40% < 150, P=3MP

100%<150,P=3MP
Serbuk UO2 Cameco (Tabel 1), tanpa pre-

compacting.

Suhu puncak U3O7

294°C
297°C
299°C
350°C
307°C
180°C
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Gambar 4. Pola karakteristik Thermo Gravimetri-Differential Thermal Analysis (TG-DTA) yang
menunjukkan puncak U3O7 sebagai indikator dari mampu sinter serbuk U02

|111.
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Gambar 5. Pola karakteristik Differential Thermal Analysis (DTA) dari serbuk U02
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Gambar 6. Pola karakteristik Differential Thermal Analysis (DTA) dari serbuk UO2 (tanpa
pengompakan awal), dengan distribusi ukuran dan ukuran partikel seperti
pada Tabel 3.
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Tabel 6. Kerapatan pelet mentah U02 (g/cm3) pada berbagai tekanan pengompakan dan
distribusi ukuran partikel.

P(MP)

2

3

4

T-3(0)

5,3573

5,6031

5,8479

T-2(0)

5,2198

5,5162

5,7890

100H(3)

4,9733

5,3436

5,6899

40H(3)

4,9187

5,1206

5,5513

(150-800)(2)

5,0847

5,4392

5,5885

10K(2)

5,9153

5,1748

5,5171

30K

4,8940

5,1187

5,4042

Tabel 7. Kekuatan mekanik pelet mentah UO2 (psi) pada berbagai tekanan pengompakan dan
distribusi ukuran partikel.

P(MP)

2

3

4

T2(0)

498

1001

1998

100H(3)

409

793

1691

40H(3)

441

853

1712

(150-800)(2)

546

901

1673

10K(2)

361

780

1401

30K(2)

303

583

841

Distribusi ukuran
partikel serbuk UO2

Kerapatan pelet
sinter (g/cm3)

Kekuatan mekanik
pelet sinter (psi)

T-2(0)

10,3372

4205.71

100H(3)

10,085

3766,4

40H(3)

10,0513

3804,75

(150-800)(2)

10,0415

3513,3

10K(2)

9,9082

3012,15

30K(2)

9,7633

1892,3

Gambar 7. Seramografy Optik dari pelet sinter UO2 dengan distribusi ukuran partikel
(150-800) urn + 30% lebih besar 150 urn (a), dan 100 % (150-800)nm. (200x).
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Gambar 8. Mikrograf SEM dari pori besar, ke-
dalaman dan takik yang tajam dari
pori besar dapat diamati pada
pertemuan butir yang dapat
berfungsi sebagai crack initiation
akibat stress concentration pada
saat fracture stress. (900x).

2. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk dengan kerapatan pelet mentah
UO2.

Pengaruh komposisi ukuran partikel
terhadap harga kerapatan pelet mentah UO2

hasil pengompakan terlihat pada Tabel 6.
Pada setiap harga tekanan pengompakan,
kerapatan pelet mentah UO2 semakin besar
dengan ukuran partikel rata-rata yang
semakin halus (kelompok serbuk UO2: (150-
800)(2), 10K(2), 30K(2)). Hal ini akibat
persentase porositas yang lebih besar
didapatkan pada kompakan dengan distribusi
ukuran partikel yang lebih besar. Disamping
itu, besarnya tekanan pengompakan awal
juga akan mempengaruhi kerapatan
kompakan (Tabel 6). Pada Tabel 6, kelompok
serbuk dengan distribusi ukuran partikel yang
lebih halus (100H(3)) mempunyai harga
kerapatan yang lebih rendah dibandingkan
dengan harga kerapatan dari kelompok
serbuk distribusi ukuran partikel yang lebih
besar ((150-800)(2)). Hal ini akibat
penggunaan besar tekanan pre-pressing
yang lebih tinggi pada (100H(3) sehingga
kekerasan partikel serbuk akan bertambah.
Kekerasan partikel yang tinggi akan
menurunkan kerapatan kompakan akibat
friksi antar partikel yang tinggi sehingga
diperlukan gaya tekan yang lebih besar untuk
mengatasi friksi antar partikel yang semakin
besai43'7. Hal ini mengakibatkan tekanan
pengompakan yang dibutuhkan terlalu tinggi
untuk mendapatkan kerapatan yang
dipersyaratkan. Kondisi ini tidak diinginkan
karena akan menaikkan ejection force
sehingga akan terjadi keretakan/delaminasi.

Keretakan tersebut disebabkan .adanya
perbedaan stress dan strain sepanjang
kompakan131.

3. Distribusi ukuran dan ukuran partikel
serbuk UO2 dengan kekuatan mekanik
pelet mentah UO2.

Harga kekuatan mekanik pelet UO2

menurun dengan semakin besarnya
komposisi ukuran partikel lebih besar 800 jam
yang ditambahkan ke dalam serbuk dengan
ukuran partikel (150 - 800) urn (Tabel 7).
Fenomena ini akan dibahas dari aspek
struktur mikro dari pelet tersinternya.

Pada spesimen yang menggunakan
serbuk dengan ukuran partikel yang lebih
besar akan memberikan pelet tersinter
dengan distribusi ukuran partikel yang lebih
besar (Gambar 7a.), demikian pula
sebaliknya (Gambar 7b). Hasil penelitian
sebelumnya10i12'13' telah didapatkan bahwa
kekuatan mekanik akan menurun dengan
bertambahnya ukuran partikel serbuk. Hal ini
disebabkan luas kontak antar partikel yang
lebih besar pada partikel yang lebih halus,
yang mana pada daerah tersebut deformasi
lokal dan cold welding terjadi. Daerah ini
berkontribusi terhadap naiknya kekuatan
mekanik dan berperan sebagai crack
stoppers. Dalam hal ini, serbuk yang
semakin halus akan memberikan kekuatan
mekanik kompakan yang semakin rendah
(Tabel 7, bandingkan kolom 3 dan 4). Hal ini
disebabkan oleh friksi antar partikel yang
relatif besar pada partikel yang lebih halus,
sehingga akan terjadi distribusi kerapatan
sepanjang kompakan. Kondisi ini terjadi
akibat adanya variasi besarnya tekanan
pengompakan sepanjang kompakan. Dengan
demikian structural integrity kompakan akan
turun yang mengakibatkan turunnya kekuatan
mekanik kompakan. Kekerasan serbuk
merupakan faktor yang juga memberikan
pengaruh yang sama (Tabel 7, bandingkan
harga kekuatan mekanik pada kolom 4 dan
5). Disamping itu serbuk yang sangat halus
akan menurunkan mampu alir (free flowing)
dari serbuk UO2 sehingga akan mengakibat-
kan pengisian die yang tidak reproducible
[unreproducible volumetric die fill) '3l?l. Pada
proses pengompakan, hal ini sangat
diperlukan untuk kendali ukuran/dimensi
kompakan.

Kekuatan mekanik dari keramik UO2

yang rapuh ini juga tergantung pada jumlah
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pori [12J, ukuran pori I14J5) dan bentuk
pori!H16'171. Pada spesimen dengan distribusi
ukuran partikel yang lebih halus (Gambar 7b)
banyak terdapat pori kecil berbentuk bulat
(spherical) yang terdispersi hampir homogen
di dalam matrik. Sedangkan pada spesimen
dengan distribusi ukuran partikel yang lebih
besar, pori kecil hampir tidak ada pada
interior partikel (Gambar 7a). Sebagai
gantinya yaitu pori besar berbentuk elipsoidal
yang terdapat pada batas butir. Kekuatan
mekanik pada pelet UO2 dengan pori besar
ini akan rendah, karena pada saat fracture
test terjadi stress concentration pada pori
besar dan pori ini akan berlaku sebagai crack
initiation menghasilkan keretakan didekatnya
dan memudahkan penyebaran keretakan
dibandingkan dengan pori halus yang
tersebar hampir homogen pada matriks.

Pori berbentuk elipsoidal akan lebih
berkontribusi terhadap turunnya kekuatan
mekanik dibandingkan dengan pori berbentuk
sferis/bulat akibat adanya efek takik (notch
effect).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas
dapat disimpulkan bahwa terjadi kontradiksi
di dalam kriteria pemilihan karakteristik
serbuk UO2 dilihat dari kepentingan proses
pengompakan dan penyinteran. Mampu
sinter akan semakin baik pada serbuk UO2

yang semakin lunak (soft agglomerate) yang
mempunyai ukuran partikel rata-rata yang
semakin halus. Jadi apabila dilihat dari
karakteristik mampu sinter atau kepentingan
proses sintering maka serbuk UO2 dengan
ukuran partikel rata-rata yang semakin halus
dan lunak akan lebih diinginkan. Hal ini
mengingat driving force dari proses sintering
adalah energi aktivasi permukaan yang akan
bertambah besar pada serbuk dengan ukuran
partikel semakin halus. Pada proses
pengompakan, kondisi tersebut tidak
diinginkan mengingat serbuk dengan ukuran
partikel rata-rata semakin halus dan iunak
akan mempunyai mampu kompak yang tidak
baik. Disamping itu, serbuk yang sangat
halus dan lunak akan menurunkan mampu
alir (free flowing) dari serbuk UO2 sehingga
akan mengakibatkan pengisian die yang tidak
reproducible (unreproducible volumetric die
fill) '3|71. Pada proses pengompakan, hal ini
sangat diperlukan untuk kendali ukuran/
dimensi kompakan. Oleh karena itu perlu
dilakukan optimasi di dalam pemilihan

karakteristik serbuk. Kondisi optimum serbuk
diberikan oleh kelompok serbuk T-3(O)
(Tabel 3). Kondisi tersebut memberikan pelet
sinter dengan kerapatan 10,34 g/cm3 dan
kekuatan mekanik 6300 psi.

Disarankan untuk melakukan
penelitian untuk karakterisasi sifat-sifat
mikromekanik (hardness, fracture toughness)
dan teknik pengukuran densitas lokal
sepanjang kompakan untuk pembuktian
identifikasi struktur mikro terlemah yang
berkontribusi terhadap turunnya kekuatan
mekanik (fracture strength) di dalam
penelitian ini. Sedangkan untuk penentuan
kondisi operasi proses selanjutnya (sintering),
dilakukan sintering pelet mentah UO2 terpilih
menggunakan dilatometer.
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TANYA JAWAB

Sugondo
• Mohon dijelaskan, mengapa pada

temperatur 175°C serbuk UO2

mempunyai mampu sinter yang baik ?

Meniek Rachmawati
• Karakterisasi serbuk UO2 diiakukan pada

temperatur kamar sampai dengan 900°C.
Menurut standar ASTM (referensi 9),
serbuk UO2 akan mempunyai mampu
sinter yang baik apabila puncak
spektrum DTG-DTA untuk U3O7 terjadi
pada rentang temperatur 155 - 180°C.
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