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ABSTRAK

KARAKTERISASI PROSES PENGOMPAKAN PADA PELETISASI SERBUK UO2. Telah
dilakukan penentuan besarnya tekanan pengompakan yang didasarkan atas kerapatan pelet mentah
[green density) dan kekuatan mekaniknya {green strength). Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan serbuk UO2 dari Cameco. Sebelum pengompakan, dilakukan pencampuran serbuk UO2

dengan Zn-stearat. Tekanan pengompakan divariasikan dari 2 Mp sampai 6 Mp. Pengukuran
kerapatan dan pengujian kekuatan mekanik pelet UO2 dilakukan untuk masing-masing tekanan
pengompakan. Kekuatan mekanik diukur dengan diametral compression strength dengan kecepatan
loading 0,1 mm.menif1. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa green strength pelet UO2 yang
maksimum akan diperoleh pada 5 Mp. Sedangkan kerapatan pelet UO2 yang maksimum dicapai pada
tekanan 5,7 Mp. Kekuatan mekanik maksimum pelet LJO2(+TIO2) diperoleh pada penambahan fraksi
T\O2 0,25% dan kerapatan pelet mentah maksimum diperoleh pada penambahan fraksi TiO2 0,125%.
Penentuan tekanan pengompakan didasarkan atas besamya tekanan pengompakan yang memberikan
kekuatan mekanik pelet mentah (green strength) yang maksimum dengan kerapatan pelet mentah yang
masih memenuhi persyaratan.

ABSTRACT

CHARACTERIZATION OF COMPACTION PROCESS ON UO2 POWDER PELLETISATION.
Determination of compaction pressure of pelletization which is based on density characterisation in
conjunction with satisfactory green strength of the UO2 pellet, is carried out in this experiment. Cameco
UO2 powder has been mixed up with Zn-stearate lubricant prior to compaction process. The
compaction pressure is varied from the range of 2 Mp up to 6 Mp. The mechanical strength is
determined using diametral compression strength with the speed of loading of 0.1 mm.min'1. The
density measurement and compression strength test are performed on each of the applied pressure.
The result shows that compaction at 5 Mp gives the maximum green strength of UO2 pellet, while the
maximum density is achieved at 5.7 Mp. The maximum green strength andgreen density of UO^+TiOs)
pellets is achieved at the addition of 0.25% and 0.125% TiO2 respectively. The compaction pressure
which is showing the maximum pellet green strength but still having the required density, is chosen to
be the determinant compaction pressure in condition of pelletization.

PENDAHULUAN

Pemenuhan persyaratan kualitas pelet
UO2 yang antara lain kerapatan dan kekuatan
mekanik, akan sangat ditentukan oleh proses
peletisasinya. Salah satu tahapan proses
peletisasi adalah pengompakan. Besar
tekanan pengompakan adalah salah satu
faktor yang berpengaruh terhadap kerapatan
dan kekuatan mekanik dari pelet mentah
[green strength) UO2. Oleh karena itu
diperlukan karakterisasi proses pengompakan
untuk penentuan besarnya tekanan
pengompakan daiam rangka pemenuhan
persyaratan kualitas pelet UO2.

Penentuan besarnya tekanan
pengompakan yang didasarkan atas

kerapatan pelet UO2 yang dihasilkan telah
dibahas secara luas oleh peneliti
sebelumnya.I1l2l3! Kerapatan saja tidak dapat
menjadi faktor penentu kualitas kompakan,
akan tetapi harus dikaitkan dengan kekuatan
mekanik (mechanical strength) dari pelet UO2

yang dihasilkan.'45'6'71 Hal ini untuk
menghindari kemungkinan fracture dari pelet
UO2 selama pengoperasiannya di reaktor
yang akan mengakibatkan terjadinya interaksi
mekanik antara pelet UO2 dengan kelongsong
atau PCM! {pellet-cladding mechanical
interaction), pelepasan gas hasil fisi dan
penggembungan (swelling).

Oleh karena itu, di dalam penelitian ini
akan ditentukan besarnya tekanan

225



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

ISSN 1410-1998

pengompakan yang didasarkan atas
kerapatan pelet mentah UO2 dan kekuatan
mekaniknya.

Diskripsi secara singkat tentang
fenomena, dasar teori dan parameter yang
berpengaruh dari proses pengompakan akan
diberikan untuk pemahaman interrelasi antara
besarnya tekanan pengompakan dengan
kerapatan dan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2.

FENOMENA DAN DASAR TEORI PROSES
PENGOMPAKAN.

1. Fenomena Pengompakan.

Fenomena dari proses pengompakan
serbuk keramik UO^ adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penggabungan partikel
(packing).

2. Deformasi elastik (elastic deformation).
3. Cold working dan fragmentasi.

Pada tahap awal (packing), distribusi
ukuran dan bentuk partikel serta karakteristik
kimia dan mekanik dari permukaan partikel
adalah faktor yang paling berpengaruh.
Mekanisme dari proses packing ini meliputi:
1. pengisian ruang kosong 8 (void) antara

partikel yang lebih besar oleh partikel yang
iebih kecil,

2. pemutusan jembatan {break down of
bridging),

3. interelasi partikel dengan cara
menggelincir maupun rotasi.

Gaya/tekanan dari iuar pada tahap ini
sebagian besar dikonsumsi untuk mengatasi
friksi antar partikel {interparticle friction).
Selanjutnya pada tahap kedua, friksi yang
ditimbulkan oleh dinding dies dan partikel
adalah yang paling dominan. Gaya / tekanan
dari luar pada tahap ini sebagian besar
digunakan untuk mengatasi friksi tsb. Tahap
ke tiga, coid working akan menghasilkan high
residual stress yang mungkin akan
menyebabkan kegagalan setelah
pengompakan di satu sisi tetapi akan sangat
menguntungkan pada proses sintering.

2. Dasar Teori Proses Pengompakan.

Permasalahan pokok pada proses
pengompakan yaitu adanya friksi antara
dinding die dengan serbuk yang dikompakkan
dan friksi antar partikel serbuk itu sendiri. Ada

banyak karakteristik intrinsik dari serbuk yang
akan dikompakkan yang akan mempengaruhi
hubungan tekanan, kerapatan, dan kekuatan
mekanik (strength) dari pelet hasil kompakan.
Karakteristik intrinsik ini meliputi sifat serbuk
seperti kekerasan, kecepatan strain
hardening, friksi antar partikel dan ikatan
(bonding) antar partikel. Faktor penting
lainnya yaitu faktor ekstrinsik seperti bentuk
partikel, pelumasan dan model pengompakan.
Pada proses pengompakan, adanya friksi
antar dinding dies dengan partikel akan
memberikan gradien tekanan sepanjang
kompakan (lihat Gambar 1 dan 2).
Kesetimbangan gaya-gaya tersebut
dirumuskan sebagai berikut (dilaporkan oleh
John dan Lambert)71:

SF = 0 = A .(P-Pb) + uFn (1)

dengan:
Fn = gaya normal.
u = koefisien friksi antara serbuk dengan

dinding dies.
A = luasan yang dikenai gaya.
P = besartekanan yang dikenakan pada

elemen bagian atas.
Pb = besar tekanan tekanan yang diteruskan

ke elemen bagian bawah.

Besarnya gaya normal dapat dinyatakan ke
dalam tekanan yang dikenakan sbb:

Fn = TtzPdH. (2)

dengan :
tegangan arah radial

tegangan arah axial

sedangkan gaya friksi
sebagai:

Ff = UTtzPDdH

tekanan A = 7 t D 2 / 4
yang digunakan

l \.
\ ~ - - f

tekanan
yang diteros:

• ^.

dH * - ^ ;

can

dapat

p

1

T
F, =uF„

dP = P - Pt

dinyatakan

(4)

Gambar 1. Kesetimbangan gaya-gaya
lama pengompakan.

se-
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Kesetimbangan gaya-gaya selama
pengompakan menunjukkan adanya
perbedaan antara besar tekanan yang
dikenakan dengan yang diteruskan akibat
adanya gaya friksi pada dinding dies.l7]

Perbedaan tekanan antara bagian atas dan
bawah dari elemen dP dapat dinyatakan
sebagai berikut:

(5)

Dari persamaan (5) dapat dilihat bahwa
besarnya tekanan akan berkurang pada
posisi x yang semakin jauh dari punch.
Kejadian tersebut dapat dilihat pada
Gambar 2.

0.2

Gambar

0.4 0.6 0.8 1.0
Jarak relatif, x

sepanjang2. Gradien tekanan
kompakan.'71

Dari persamaan (5) dan Gambar 2 dapat
dilihat bahwa friksi dinding dies berkontribusi
terhadap turunnya tekanan. Demikian pula
dengan H/D, H/D yang semakin kecil akan
memberikan gradien tekanan yang semakin
kecil. Untuk double acting, tegangan rata-rata
dapat dinyatakan:

o = P(l-uzH / D). (6)

Dari persamaan (6) dapat dilihat bahwa
tegangan rata-rata akan dipengaruhi oleh
geometri dan H/D, friksi antar partikel (z) dan
friksi dinding dies (u). Tegangan yang tinggi
rata-rata yang tinggi akan akan diperoleh
pada H/D yang kecil dan dengan dinding dies
yang dilumasi.

Pada dasarnya ikatan antar partikel
(bonding) adalah faktor utama yang
berkontribusi terhadap strength dari
kompakan. lkatan pada batas partikel ini
akibat deformasi luasan kontak antar partikel.
Jadi, kerapatan ketuk dari serbuk yang tinggi
akan menaikkan ikatan antar partikel. Ikatan
ini akan dipengaruhi oleh gaya elektrostatik
antar atom. Ikatan tersebut dapat
dikelompokkan sebagai berikut:

1. Gaya-gaya antar atom (interatomic forces)
yaitu adesi permukaan {surface adhesion),
cold welding, dan surface tension.

2. Liquid surface cements.
3. Mechanical interlocking.

Akan tetapi mechanical interlocking adalah
faktor yang berkontribusi paling besar pada
kenaikan green strength. Serbuk dengan
bentuk partikel bulat tak beraturan akan
memberikan mechanical interlocking yang
optimal. Proses terjadinya mechanical
interlocking dapat dilihat pada Gambar 3.

r>
<',•'-

Tahap 1 Tahap2 Tahap3

Gambar 3. Skema mechanical interiocking
pada proses fragmentasi.

3. Interrelasi Parameter

Pemahaman yang baik dari interrelasi
parameter yang penting pada pengompakan
adalah sangat penting.Yang pertama, adalah
interrelasi antara kerapatan kompakan
dengan tekanan pengompakan. Yang kedua,
interrelasi antara kekuatan mekanik dengan
kerapatan pelet mentah maupun tekanan
pengompakan.

a. Kerapatan kompakan versus Tekanan
Pengompakan.

Kenaikan kerapatan kompakan dan
pengosongan pori-pori akan terjadi pada
pemakaian tekanan yang semakin besar. Hal
ini akan berhubungan dengan kompatibilitas
dari partikel dan dapat dinyatakan sebagai
berikut'71:

dP

dengan

(7)
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P = besar tekanan yang digunakan
E = fraksi porositas
K = konstanta.

Integrasi dari persamaan (7):

(8)

dengan
Ea = porositas awal pengompakan.

Persamaan (8) mengabaikan
mekanisme pengompakan. Apabila
mekanisme pengompakan diperhatikan
persamaan (8) menjadi:

ln(E) = B - K,P - K2P (9)

Kh K2 = konstanta karakteristik densifikasi.
B = rearrangement

Pengaruh kekerasan serbuk telah
dipelajari. Kekerasan yang tinggi akan
menurunkan kerapatan kompakan. Untuk
pelet mentah keramik UO2 yang relatif keras
dan rapuh, deformasi elastik dan fragmentasi
terjadi. Fragmentasi terjadi pada tekanan
yang relatif tinggi dan deformasi elastik terjadi
pada tekanan yang relatif rendah. Oleh
karena itu, yield strength dan kekerasan
serbuk keduanya berkontribusi pada
hubungan tekanan dan kerapatan sebagai K,
dan K2. Pada serbuk keramik fragmentasi
lebih dominan dibandingkan dengan wor/c-
hardening.

Pelumasan memberikan pengaruh pada
hubungan tekanan dan kerapatan kompakan.
Sejumlah kecil pelumas akan membantu
proses pengompakan dengan gaya-gaya
friksi antar partikel maupun dinding dies. Akan
tetapi pada tekanan yang lebih tinggi, jumlah
optimal pelumas harus dikurangi. Hal ini
karena serbuk pelumas akan mengisi pori dan
hasilnya akan menurunkan kerapatan
kompakan.

b. Kekuatan mekanik (green strength)
versus Kerapatan Kompakan

Kekuatan mekanik adalah masalah
penting ke dua setelah kerapatan pada
proses pengompakan. Porositas mengurangi
luasan kontak antar partikel sehingga akan
mengurangi bulk strength. Disamping itu,
porositas dapat berlaku sebagai konsentrator

tegangan dan akan sangat efektif sebagai
crack initiation. Permasalahan utama yang
terjadi pada proses pengompakan yaitu
kurangnya integritas struktural (structural
integrity) dari kompakan. Hal ini dapat berupa
crack, laminasi, gradien kerapatan dan
strength kompakan yang terlalu tinggi dan
penanganan green pellet yang kurang
memenuhi persyaratan. Oleh karena itu,
interrelasi antara green strength dengan
kerapatan adalah empirik dan dinyatakan
sebagai berikut'7':

G = C ( T 0 f ( P ) . (10)

dengan,
a = kekuatan mekanik (strength).
C = konstanta.
a = kekuatan tnekanik pada porositas nol.
(p) = fungsi kerapatan.

Beberapa teori yang berusaha
menghubungkan kekuatan mekanik dengan
(p) hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Model korelasi green strength
dengan kerapatan kompakan
(German Model).[7]

c = Caof(p).

f(p)

2.3 2.3) 2.3

(1 -Ce)(1 -me).
1 -Ce.

(1-Ce)23.
[ (P - Po) (1 " Po)l2-
1 - Cexp.[ -mp].

Luasan kontak antar partikel dan kualitas
kontaknya keduanya akan menentukan green
strength. Pada hampir semua kasus,
hubungan green strength dengan kerapatan
fraksional dapat dituliskan sebagai berikut:

ff = Caop (11)

Green strength yang tinggi tergantung dari
derajat kontak antar partikel selarna proses
pengompakan. Dengan bertambahnya
kekasaran permukaan akan menaikkan green
strength karena kekasaran permukaan
partikel akan berkontribusi terhadap
mechanical interlocking dari partikel. Partikel
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lebih halus akan memberikan luasan kontak
antar partikel lebih besar sehingga akan
mempertinggi green strength. Di sisi lain,
partikel lebih halus akan memberikan friksi
lebih besar sehingga akan memerlukan
tekanan yang lebih besar untuk mendapatkan
kerapatan kompakan yang relatif tinggi.

c. Green strength versus Tekanan
Pengompakan.

Diskusi mengenai keterkaitan strength
dengan kerapatan kompakan, dan kerapatan
kompakan dengan tekanan pengompakan
akan dapat dipakai untuk mendapatkan
keterkaitan strength dengan tekanan
pengompakan. Keterkaitan keduanya akan
dapat didekati dengan dua cara. Yang
pertama adalah kombinasi persamaan (9)
dengan (11) yang akan memberikan model
keterkaitan green strength dengan tekanan
pengompakan. Alternatif lain, keterkaitan
green strength dengan tekanan pengompakan
dapat didekati secara empiris sebagai
berikutm:

B G 0 P . (12)

TATA KERJA

Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan serbuk UO2 dari Cameco.
Dilakukan karakterisasi serbuk UO2 untuk
mendapatkan kerapatan ketuk (tap density)
dan distribusi ukuran partikel.

1. Penyiapan Serbuk.

Disiapkan dua macam serbuk yang
akan dikenakan proses pengompakan. Yang
pertama, serbuk awal UO2 dari cameco tanpa
penambahan additives untuk dikenakan
proses pengompakan langsung. Yang kedua,
serbuk awal UO2 yang dikenakan proses
pengompakan awal yang kemudian
ditambahkan additive serbuk TiO2 sebelum
dikenakan pengompakan akhir.

1.1. Penyiapan serbuk UO2.
Serbuk awal setelah dikarakterisasi

distribusi ukuran partikel dan kerapatan
ketuknya (tap density) dicampur dengan
pelumas Zn-stearat 0,4% berat. Untuk
mendapatkan campuran yang homogen,
kecepatan putaran optimal didekati sebagai
berikut[9]:

No = 32/d05 (13)

dengan : d = diameterdrum, m.
No = kecepatan putaran, rpm.

Waktu pencampuran ditentukan dengan cara
pemeriksaan visual dari serbuk h o e i l

pencampuran.
hasil

1.2. Penyiapan campuran serbuk UO2

dengan TiO2

Setelah dilakukan pengompakan awal
dan granulating and sieving untuk
mendapatkan distribusi ukuran partikel 150-
800fim, serbuk UO2 kemudian dicampur
dengan TiO2 dengan fraksi TiO2 0.1 %, 0.2 %,
0.3 %, 0.4 %, 0.5 %.

2. Pengompakan akhir

Dilakukan variasi tekanan
pengompakan dari serbuk awal dari 2 Mp
sampai 6Mp untuk serbuk UO2 tanpa
penambahan additives untuk mendapatkan
green strength yang maksimum (1 Mp = 0,585
ton.cm'2, untuk pelet dengan diameter 14,75
mm). Sedangkan pengompakan pada serbuk
UO2 dengan penambahan TiO2 dilakukan
dengan tekanan 4 Mp. Setelah itu dilakukan
pengukuran kerapatan kompakan pelet
mentah UO2.

3. Pengujian kekuatan mekanik pelet
mentah UO2 (green strength).

Pengujian kekuatan mekanik pelet UO2

dilakukan dengan teknik diametral
compression strength (Gambar 4) untuk

p

Gambar 4. Metoda Pengujian green strength
dengan teknik diametral
compression strength.

masing masing tekanan pengompakan dan
campuran
kecepatan
strength
berikut!8!:

UO2 dengan
loading
maksimum

TiO2 dengan
0,1 mm.menif1. Green

ditentukan sebagai

= (2P)/7iDL

Dengan : P = beban yang dipergunakan, N.
D = diameter pelet, m.
L = panjang pelet UO2l m.
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Penentuan tekanan pengompakan
didasarkan atas tekanan pengompakan yang
memberikan green-strength yang optimum
dengan kerapatan kompakan pelet UO2 yang
masih memenuhi persyaratan.

HASIL dan BAHASAN

Hasil Percobaan

Pengaruh tekanan pengompakan
terhadap kerapatan dan kekuatan mekanik
pelet mentah UO2 dan UO2(+TiO2) dapat
dilihat pada Gambar 5 dan 6. Pada Gambar 5
dapat dilihat bahwa penggunaan tekanan
yang semakin besar akan memberikan
kerapatan kompakan pelet UO2 yang semakin
besar. Kerapatan kompakan maksimum 6.4
g.crrf3 (titik A) dengan kekuatan mekanik 222
kgf tercapai pada tekanan 5.7 Mp.
Penggunaan tekanan lebih besar 5.7 Mp akan
menurunkan kerapatan kompakan pelet UO2.

kerapatan dan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2(+TiO2). Kenaikan kerapatan pelet

Tekanan pengompakan (Mp)

Gambar 5. Korelasi antara besarnya tekanan
pengompakan, kerapatan dan
kekuatan pelet mentah UO2.

Kecenderungan yang sama untuk
pengaruh tekanan pengompakan terhadap
green strength. Pada tekanan 5 Mp akan
diperoleh green strength maksimum (227 kgf)
dengan kerapatan pelet mentah UO2 sebesar
6.1 g/cc (titik B). Pada penggunaan tekanan
lebih besar dari 5 Mp akan terjadi penurunan
green strength. Pada setiap 20 pelet UO2

yang dikompakkan akan terdapat 8 pelet yang
pecah.

Hasil yang berbeda terlihat pada
pengompakan serbuk UO2 dengan
penambahan sejumlah tertentu TiO2 (Gambar
6). Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa
penambahan fraksi TiO2 akan mempengaruhi

5.75
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i 5.5-
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/
/

< \/f
/\

I

K--Air—

\ , -

N—
5

" 1
\

1 1

v

v

1

"• 1

«
1—,—:

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

1.8

1.7

1.6 5

1.5 *

s

1.3 S

a
1.1

1

Gambar 6. Korelasi antara besarnya teka-
nan pengompakan, kerapatan
dan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2,(+TiO2).

mentah UO2 akan terjadi dan mencapai
maksimum pada penambahan TiO2 0.125%
(titik C). Pada penambahan fraksi TiO2 lebih
besar 0,125% akan mengakibatkan turunnya
kerapatan kompakan dan mencapai minimum
pada penambahan fraksi TiO2 0,425%. Pada
penambahan 0,425 % < TiO < 0,5 %,

kerapatan pelet UO2 akan mengalami
kenaikan lagi. Green strength maksimum
tercapai pada penambahan fraksi TiO^ 0,25%

(titik D) dengan kerapatan 5,59 g.crrf3.

Dari Gambar 5 dan 6 terlihat bahwa
harga kerapatan dan kekuatan mekanik yang
maksimum tidak diperoleh pada kondisi yang
sama. Hal ini karena kerapatan dan kekuatan
mekanik ditentukan oleh karakteristik serbuk
yang berbeda. Kerapatan akan ditentukan
oleh compressibility serbuk yang terutama
akan ditentukan oleh distribusi ukuran dan
bentuk partikel. Sedangkan kekuatan mekanik
akan ditentukan oleh compactibility serbuk
yang terutama akan ditentukan oleh koefisien
friksi antar partikel dan plastisitas dari serbuk.
Harga kerapatan pelet mentah pada green
strength yang maksimum tersebut masih
memenuhi persyaratan yaitu 50% dari
kerapatan teoritis serbuk UO2.

Bahasan

Dari hasi! percobaan dapat dilihat
bahwa pada penggunaan tekanan
pengompakan yang semakin tinggi sampai
5,7Mp, akan memberikan kenaikan kerapatan
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pelet U02 (Gambar 5). Akan tetapi pada
tekanan pengompakan yang semakin tinggi,
mechanical interlocking antara kompakan
dengan dies akan semakin tinggi pula. Hal ini
akan menyebabkan gaya pengeluaran
kompakan (ejection force) semakin tinggi.
Ejection force yang terlalu tinggi akan
menyebabkan delaminasi atau retak (crack)
pada partikel serbuk sebagai akibat adanya
perbedaan tegangan stress dan strain di
dalam pelet UO2. Hal ini akan menyebabkan
turunnya green strength pelet UO2 yang
akibatnya akan pecah. Dilaminasi lebih sering
terjadi dari pada retak (fracture) pada tekanan
5,7 Mp < P < 6 Mp. Hal ini disebabkan oleh
elastic relaxation dari pelet UO2 yang terlalu
tinggi. Biasanya elastic relaxation lebih kecil
0,3% dari dimensi dies.[7] Tegangan (stress)
maksimum selama pengeluaran {ejection)
diberikan oleh Thompson[9^:

(13)

Penurunan kerapatan pada tekanan lebih
besar daripada 5,7 Mp mungkin disebabkan
oleh terjadinya blocking yaitu
terperangkapnya sejumlah pori pada
kompakan yang terlalu tinggi. Hal ini juga
dapat dilihat pada rendahnya green strength
pada daerah ini (Gambar 4) karena porositas
dapat berlaku sebagai konsentrator tegangan
{stress) dan crack initiation.

Kenaikan green strength akan terjadi
pada penggunaan tekanan sampai 5 Mp.
Pada penggunaan tekanan yang lebih besar 5
Mp akan menurunkan green strength. Hal ini
disebabkan oleh terjadinya proses
fragmentasi lebih lanjut yang berakibat
turunnya mechanical interlocking antar
partikel (lihat Gambar 3). Turunnya
mechanical interlocking ini disebabkan oleh
berkurangnya bentuk partikel bulat yang tidak
beraturan. Dengan kata lain meskipun proses
fragmentasi akan meberikan luas kontak yang
lebih besar, akan tetapi kualitas bonding tsb
menurun akibat pengikisan bentuk partikel
yang tidak beraturan yang berakibat turunnya
mechanical interlocking.

Pengompakan serbuk UO2 dengan
penambahan sejumlah TiO2 akan
memberikan hasil yang berbeda. Hal ini
disebabkan oleh serbuk TiO2 akan membantu

proses pengompakan dengan mengurangi
friksi antar partikel maupun dinding dies.
Akibatnya kenaikan kerapatan pelet UO2 akan
terjadi dan mencapai maksimum pada
penambahan TiO2 0,125%. Pada
penambahan fraksi TiO2 lebih besar 0,125%
akan mengakibatkan turunnya kerapatan
kompakan dan mencapai minimum pada
penambahan fraksi TiO2 0,425%. Hal ini
karena sebagian serbuk TiO2 mulai mengisi
pori-pori sehingga terjadi fragmentasi yang
memberikan distribusi ukuran partikel serta
bentuk partikel baru yang mengurangi
kemampuan partikel untuk berdekatan pada
saat pengompakan. Pada penambahan
0,425% < TiO2 < 0.5%, kerapatan pelet UO2

akan mengalami kenaikan lagi. Hal ini
disebabkan oleh semakin luasnya daerah
TiO2 - TiO2 pada batas butir dan pada pori
atau dengan kata lain terjadinya segregasi
butir halus TiO2 dari butir lebih besar UO2.
Akibatnya akan terjadi fragmentasi lebih
lanjut. Hai ini menyebabkan terjadinya
pengaturan kembali partike! yang
memungkinkan penempatan partikel TiO2

pada batas butir UO2 sehingga akan
mereduksi friksi antar partikel dan distribusi
ukuran/bentuk partikel yang akan membantu
proses densifikasi.

Di lain pihak pengisian TiO2 ke dalam
pori pada penambahan TiO2 antara 0,125 -
0,25% yang menurunkan green density akan
menaikkan green strength karena pengisian
pori akan mengurangi porositas yang dapat
berfungsi sebagai crack iniation. Akan halnya
green strength yang mengalami penurunan
pada kondisi ini (lihat Gambar 6) disebabkan
oleh turunnya ikatan akibat turunnya
mechanical interlocking. Hal ini disebabkan
oleh terjadinya pengikisan lebih lanjut bentuk
partikel tak beraturan/asperitis akibat
terjadinya fragmentasi lebih lanjut.

SIMPULAN

Dari hasil percobaan dapat disimpulkan
bahwa metoda karakterisasi tekanan
pengompakan yang didasarkan atas green
strength yang optimum dengan harga
kerapatan kompakan pelet UO2 yang masih
memenuhi persyaratan, adalah sangat tepat.
Karakterisasi pengompakan yang didasarkan
atas kerapatan pelet mentah saja, tidak
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menjamin didapatkannya pelet hasil
kompakan dengan kekuatan mekanik pelet
mentah yang baik.

Pada penambahan fraksi TiO2 sampai
0,125% akan memperbaiki kerapatan pelet
mentah UO2, sedangkan penambahan TiO2

sampai 0,25% memperbaiki sifat mekaniknya
walaupun terjadi penurunan kerapatan.
Penurunan kerapatan pada kondisi ini masih
memenuhi persyaratan fabrikasi.

SARAN

Untuk mendapatkan kondisi optimal
proses selanjutnya (proses sintering), perlu
dilakukan penelitian lanjut mengenai kelakuan
panas (thermal behaviour) pelet mentah UO2

dan UO2(+TiO2) terpilih menggunakan
kombinasi TG-DTA dan dilatometer.
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Tanya Jawab

1. A. Suripto

• Apakah saudara punya atau
mengharapkan ada korelasi yang
menjamin bahwa perbaikan sifat green
pellet dengan TiO2 itu akan memperbaiki
pula sifat pelet tersinter?.

M. Rachmawati

• Perbaikan kualitas green pellet, dalam hal
ini kerapatan dan kekuatan mekanik pelet
mentah akan memperbaiki kualitas pelet
tersinter. Kedua hal tersebut akan
memperbaiki sinterability dari pelet UO2.
Pertama, kekuatan mekanik pelet mentah
yang tinggi akan mengurangi
kemungkinan terjadinya pelet pecah/
cracking akibat pemanasan pada proses
sintering. Kedua, di dalam proses
sintering TiO2 akan membentuk solid
solution dengan UO2, yang di dalatn
atmosfir pereduksi TiO2 akan tereduksi
menjadi TiO dan memberikan kelebihan
oksigen pada sistem uranium oksida. Hal
ini akan menyebabkan lattice distortion
yang akan menaikkan mobilitas ion
sehingga membantu proses difusi.
Karena itu penambahan akan
menurunkan suhu dan waktu sintering
dan memperbaiki sifat mekanik pelet UO2

2. Fathurrachman

• Penyaji tidak mempertegas berapa
sebenarnya TiO2 yang akan ditambahkan
dari hasil kesimpulan percobaannya.
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Apakah 0,125 % atau 0,25 %. Mohon
diteliti lebih lanjut, karena keduanya
mempunyai keunggulan seperti yang
diterangkan dalam tulisan ini.

M. Rachmawati

• Sesuai prosedur karakterisasi yang sudah
ada, maka akan dipilih penambahan fraksi
TiO2 0,25 % yang akan memberikan pelet
UO2 dengan kekuatan mekanik pelet
mentah UO2 yang maksimum dengan
kerapatan yang masih memenuhi
persyaratan (>50 %). Akan tetapi pada
penambahan TiO2 0,125 % akan
memberikan kerapatan pelet mentah
yang maksimum dengan kekuatan
mekanik yang cukup baik. Dengan
demikian, diperlukan waktu dan suhu
sintering yang lebih pendek. Untuk itu,
perlu diiakukan analisa panas pelet
mentah pada kedua kondisi tersebut.

3. Gunanjar

yangBerapa % TiO2 maksimum
dipersyaratkan dalam pelet UO2?
Bagaimana kandungan TiO2 proses
sintering, apakah terjadi penguapan
seperti halnya Zn-stearat?
Apa keunggulan TiO2 dibandingkan Zn-
stearat sebagai additive?
Mengapa kondisi /hasil pelet yang optimal
diambil pada penambahan TiO2 0,1 %,
bukan titik potong kurva kerapatan dan
kekuatan mekanik (strength) yaitu sekitar
0,125%?
Secara teoritis, kerapatan tertinggi (maks)
terjadi bila semua partikel tersusun
secara teratur dengan ikatan antar
partikel maksimum dan jarak antar
partikel terkecil. Kondisi ini akan
memberikan pula kekuatan yang
maksimum. Jadi kurva kekuatan dan
kerapatan pelet mentah secara teoritis
akan mempunyai puncak yang sama
pada kondisi yang sama. Pergeseran
puncak yang diperoleh pada penelitian
saudara dimungkinkan karena adanya
kesalahan pengukuran. Bagaimana
pendapat penyaji?
Bagaimana jika additive yang digunakan
adalah kombinasi Zn-stearat + TiO2?

M. Rachmawati

• Dari hasil penelitian terdahulu,
penambahan fraksi TiO2 maksimum yang
masih diijinkan 0,5 %.

• Pada proses sintering, TiO2 akan
membentuk larutan padat dengan UO2

dan akan tertinggal dalam matrik. Tidak
terjadi penguapan seperti halnya Zn-
stearat.

• Zn-stearat adalah lubricant bukan additive
karena akan menguap pada suhu kurang
lebih 400 °C. Sedangkan TiO2 disamping
sebagai lubricant juga sebagai additive
yang akan tertinggal dan memperbaiki
sinterability dari pelet mentah.

• Titik potong kurva kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet mentah UO2

bukan merupakan nilai optimal.
• Penulis kurang setuju dengan pendapat

Bapak, karena dalam proses
pengompakan kerapatan serta kekuatan
mekanik pelet mentah akan ditentukan
oleh karakteristik serbuk yang berbeda.

• Peran campuran Zn-stearat dengan TiO2

dalam memperbaiki kerapatan dan
kekuatan mekanik pelet mentah lebih
jelas. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6,
kerapatan pelet mentah dengan Zn-
stearat saja 5,53 g.cnrf3 dengan kekuatan
mekanik 1,01kN sedangkan dengan
campuran TiO2 dengan Zn-stearat akan
terjadi kenaikan kerapatan yang sangat
jelas (titik C dan D).

4. B. Herutomo

• Apa hubungan green strength, green
density dan pelet hasil sinter dengan
spesifikasinya?

• Mengapa setelah mencapai harga tertentu,
kemudian green density turun sedangkan
green strength naik ?

• Gambar-gambar uji struktur mikro
sebaiknya juga disertakan di dalam
makalah.

M. Rachmawati

• Green strength yang tinggi akan
mengurangi kemungkinan terjadi pelet
sinter yang pecah akibat pemanasan pada
proses sintering. Sedangkan green density
yang tinggi akan menurunkan waktu dan
suhu sintering untuk mendapatkan
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kerapatan pelet sinter yang memenuhi
persyaratan (95% theoriticat density).
Kenaikan green strength dan penurunan
green density pada daerah penambahan
TiO2 antara 0,125 - 0,25 % disebabkan
oleh sebagian TiO2 yang mengisi pori
sehingga jumlah porositas berkurang.
Berkurangnya porositas akan menaikkan
green strength karena porositas dapat
berperan sebagai crack initation. Akan
tetapi karena TiO2 mengisi pori, fungsinya
sebagai pereduksi friksi (pelumas)
berkurang. Akibatnya green density akan
menurun.

Karena green strength adalah sifat
mekanik rata-rata secara keseluruhan,
maka informasi struktur mikro dapat
diabaikan. Kecuali apabila ingin menjawab
struktur mikro yang berkontribusi terhadap
naik/turunnya strength yaitu dengan
pengujian sifat mikromekaniknya
[hardness, fracture toughness). Penulis
akan melakukannya pada penelitian
selanjutnya.
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