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MEKROGRAFISERBUK UO2 PPNY dan PERANCIS
MENGGUNAKAN JSM T-20

Kasilani NoorS, Hidayatr, Prisfi Hnrtati
PPNY-BATAN, Jl Babarsari P.O.Box 1008 Yogyakarta 55010

ABSTRAK

MIKROGRAFI SERBUK UO2 PPMY DAN PERANCIS MENGGUNAKAN JSM T-20. Sebagai
kontrol mutu proses pembuatan bahan bakar menggunakan serbuk UO% diperlukan sifat karakteristik
fisis serbuk yakni bentukfukuran butir, setta kondisi struktur pennukaannya. Sifat-sifat Jlsis ini
berpengaruh terhadap laju alir serbnk dan rapat massa pelet. Mikrografi menggunakan mikroskop
elektron, dipengaruhi faktor alat.faktor bahan/sediaan danfaktor ketrampilan dalam pemroses gambar.
Alat JSM T-20 bertegangan bervariasi dari 5 hingga 20 Kv, menggunakan kamera diafragma 11 dan 8,
film hitam putih, sifat bahaw'sediaan harus kering dan bersifat menghantar listrik. Pemrosesan
menghasilkan optimasi gambar. Telah dihasitkan mikrografi serbuk UOi PPNY dan Perancis, diperoleh
bentuk butiran yang sama struktur permukaan butiran berbeda, dan ukuran butiran serbuk antara 0,5
hingga 1,0 p.m.

ABSTRACT

MICROGRAPHY OF UO: POWDER OF PPNY AND FRANCE USING JSMT-20. As a quality
control ofprocessing toproduce afuel element using UOipowdzr, its necessary to be known the physical
characteristic ofthe shape, size and surface condition o/.parlicle. This physical character influence the
flow abillity ofpowder particles and density of pellet. To create photomicrograph used an electron
microscope, influenced by the condition oftools, specimen, and the skilled oftha processing ofpictures.
Tke current o/JSM T-20 is aboiit 5 urttil 20 Kv, iised 11 and 8 camera diaphragm with black and white
films, specimen must-be dried with ekclrical conduaor property. The processing resulted an optimai
photomicrograph. Micrography ofUOipowder o/PPNYandFrance was investigated,yieldasamegrain
form, surface structure are different, andrange ofsize ofparticie is 0,5 - 1,0 \xm.

PENDAHULUAN

Sifat fisis dan sifat kimia suatu padatan seperti
UO2 sebagian besar ditentukan dari metoda

preparasi pembuatannya, oleh berbagai sifat
komponen pembentuk, kondisi suhu reaksi,
kondisi oksidasi, reduksi dan lain-lainnya. Semua
itu akan memberikan hasil karakteristik serbuk
tertentu. Untuk menetapkan preparasi prosedur
pembuatan hingga diperoleh produksi akhir sebaik
yang diinginkan, diperlukan pertimbangan kontrol
dari bentuk ukuran partikel, struktur permukaan
partikel, ukuran distribusi partikel, serta kondisi
fists lainnya (J.Belle, 1).

Untuk menentukan serbuk JO2 yang baik
bagi pengembangannya, karakteristik fisis dan
kontrol sifat-sifat adalah penting sebagai faktor
utama dalam mencapai keseragaman perbedaan
serbuk UO2. Karakteristik fisis ini meliputi
density, mikrostruktur, sifat permukaan, distribusi,
ukuran kristal, sifat optik dll.

Bentiik butir berkaitan erat dengan efisiensi
proses produksi terutama bagi yang menggunakan
mesin otomatis. Proses dimaksud adalah proses
pengisian serbuk UO2 kedalam dies. Konsistensi
akandiperolehapabila serbuk mempunyai Iaju alir
yang baik, dalam bentuk bola atau elipsoida.

Ukuran butir akan menentukan tinggi
rendahnya rapat massa pelet hasil pengompakkan.
Serbuk dengan ukuran butir yang kecil akan
menghasilkan pelet dengan rapat massa rendah,
sebaliknya serbuk dengan ukuran besar akan
menghasilkan pelet dengan rapat massa tinggi.
Sifat fisis pelet dipengaruhi oleh kondisi
permukaan butir, karena halus/kasar butiran
menentukan ikatan yang terbentuk pada peletnya
(DaniG. dan-SafeiP.,2,3).

Dalam kesempatan ini, diteliti sifat
mikrostruktur ser buk UO2 dari PPNY dan Perancis
untuk memperoleh data pernbanding yang
membedakan sehingga dapat memberikan koreksi
mutu serbuk. Percobaan dilakukan memakai alat
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mikroskop elektron yang ada di Lakfip UGM, jakni
JSM T-20.

TEORI

Pengukuran mikrografi dapat dilakukan
dengan 2 cara yakni (1) dengan menggunakan
mikroskop optik dan (2) •dengan mikroskop
elektron. Cara kerja kedua alat tersebut adaiah
sangat berbeda, demikian pula gambar yang
dihasilkan. Mikroskop Elektron (ME) merupakan
salah satu alat bantu optik yang mempunyai daya
pisah sangat tinggi, sehingga dapat digu nakan
urituk mengamati struktur halus (ultrastruktur) dari
sediaan-sediaan. ME menggunakan berkas
eiektron sebagai cahaya yang menyinari sediaan,
sedangkan MO (mikroskop optik) menggunakan
berkas cahaya tampak. Maka dari itu susunan
bagian cara kerja, penyiapan sediaan sangat
berbeda dengan MO.

Interaksi sediaan dengan berkas eiektron
adalah sebagai berikut: berkas elektron yang
menumbuk sediaan berinteraksi dengan sediaan,
kemudian elektron diubah menjadi (l)elektron
tembus (transmitted electron), (2) elektron hilang
energi (energy ioss electron), (3) elektron terbaur
(diffracted electron), (4) elektron terserap (absorbed
electron) (5) elektron turunan (secondary electron),
(6) elektron pantulan(backscattered electron), (7)
elektron "Auger"(Auger elec tron), (8) sinar x dan
(9) sinar katodaluminesen. Skerna interaksi berkas
elektron dengan sediaan ditampilkan pada Gambar
1., diacu dari PJ.Grundy (4).

Pada dasarnya ME dapat dibedakan menjadi
4 jenis, yaitu mikroskop elektron • tembus TEM
(Transmission Electron Microscope), mikroskop'
elektron skening SEM ( Scanning Electron
Microscope), mikroskop elektron skening tembus
3TEM ( Scan ning Transmission Electron
Microscope), dan Electron Probe Microanalyzer
(EPMA).

Dengan prinsip skening, sinyal dideteksi
dari elektron pantulan dan elektron turunan, akan
menghasilkan gambar topografi permukaan yang
dapat diamati, ini digunakan dalam SEM. Elektron
tembus dapat ditnanfaatkan membentuk citra
gambar, adalah prinsip dalam TEM (Transmission
electron microscope).

Sedangkan detektor menangkap elektron
terbaur yuig membawa informasi tentang susunan
atom dan strukturrenik suatu sediaan adalah prinsip
STEM. Dan suatu SEM yang dilengkapi detektor
sinar x akan dapat mengukur panjang gelombang

dan energi sinar x yang dipancarkan oleh sediaan.
Dengan suatu spektrometer sinar x dapat dilakukan
analisis kualitatip atom-atom penyusun, ini prinsip
EPMA.

Mikroskop elektron skening (SEM), sesuai
dengan r.amanya adaiah gerakan berkas eiektron
dari satu titik ke titik yang lain pada sediaan, mirip
dengan "gerakan membaca"(scanning). Gerakan
membaca ditimbulkan oleh suatu scanning coil,
sedangkan sinyal pantulan dideteksi oieh
photomultiplier. Data sinyal kemudian diperkuat
oleh video amplifier, selanjutnya setelah
disinkronkan oieh jala-jala skening ( scanning
circuit) digambarkan pada layarCRT (ContrastRay
Television). Terjadtnya penyinaran dan
pembentukan bayangan pada SEM digambarkan
pada Gambar 2. ME terdiri atas bagian-bagian: (1)
kolom mikroskop, (2) pan.il kendali dengan
janngan jala-jala listrik, (3) sis tem pengamatan dan
(4) sistem penghampaan udara (O.C.Wells, 5).
Sumber elektron terdapat pada bagian atas kolom,
berupa filamen vvolfram membentuk huruf V,
runcing atau Lanthanus Heksaboride (LaB6) yang
membentuk katode. Filamen-filamen tersebut
mempuyaiumurpakaidanmenghasilkansinaryang
berlainan. Katode ditutupi dengan pelindung atau
perisai •Wehnnelt dari disisi yang lain dipasang
anoda. sehingga apa bila aliran listrik diperbesar,
maka berkas elektron akan melintas cepat.
Tegangan pemercepat berkisar antara 20-120 kv.

Lensa-lensa elektromagnit berfungsi
mengatur lintasan "sinar"elektron sehingga dapat
dikumpulkan atau dipencarkan, dan kekuatan
masing-masing lensa dikendalikan dengan menga
tur besamya aliran listrik pada lensa-lensa itu.

Borkaa Elefctro»
. A.naOlala

Gambar 1. SUema Interaksi berkas elektron
(lengan sediaan
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Gambar2. Penyinaran elan pembentukan
bayangan pada SEM

(1) Lensa kondensor berguna untuk memfokuskan
berkas sinar elektron yang mengenai sediaan,
sehingga pencahayaan tepat optimum untuk
pengamatan dan memperoleh bayangan. Lensa
kondensor dari ME merupakan lensa yang
lemah dengan panjang titik api (fokus) beberapa
sentimeter.

(2) Lensa obyektif bersama-sama dengan lensa
proyektor merupakan bagian sistem
pengamatan ME. Lensa obyektif akan
membentuk bayangan awal yang diperbesar
oleh lensa proyektor. Lensa ini sangat penting
bagi ME sehingga mutu ME tergantung pada
mutu lensa obyektifnya. Lensa sangat kuat
dengan panjang titik api pendek 1-5 mm.

(3)Lensa proyektor, digunakan untuk
memproyeksikan bayangan akhir yang
diperbesar ke Iayar atau emulsi fotografi (film
potret), Dapat pula dipasang lensa antara
(intermediate lens) yang dipasang diantara lensa
obyektif dan lensa proyektor. Adanya lensa ini
bayangan dari lensa obyektif akan diperbesar
sebelum akhirnyadiperbesarkembali oleh lensa
proyektor.

Sistem penghampaan yang diterapkan
adalah 10"5 s/d '0*6 Torr menggunakan potnpa
vakum putar atau difusi. Layar CRT pada SEM
mempunyai daya pisah sangat besar. Daya pisah itu
lebih besar dari daya pisah mata manusia.
Keunggulan lain adalah dalam lingkup luasan
(depth of field) yang besar, sehingga topografl

gambar pada Iayar CRT akan tampak seperti
keadaan sediaan aslinya.

Jenis sediaan yang dapat diamati dengan
SEM sangat beragam baik ditinjau dari jenisnya
(hayati , logam, polimer) maupun bentuk,
ukurannya (bulksample, serat, partikel dll.)-
Syarat yang harus dipenuhi oleh sediaan SEM
adaiah : harus kering sempuma dan harus bersifat
menghantar listrik.

Salah satu cara mengeringkan sediaan, digunakan
pengeringan titik kritis (Critical point drying' =
CPD), adalah metode menggunakan gas cair
misalnya karbon dioksida, nitrogen oksida. dan
freon. Sediaan yang bukan penghantar listrikharus
dilapisi dengan logam (emas, paladium, platina),
pelapisan dilakukan dengan menggunakan alat
penguap hampa atau pensputer ion (ion sputtering
device).

Pemrosesan cuci cetak gambar.

Proses ini dilakukan didalam kamar gelap.
Setelah film semuanya terpakai, maka perlu
dilakukan pencucian untuk memperoleh film'
negatif. Cara mencuci film dapat dilakukan sesuai
petunjuk pada wadah developer maupun fbcemya.
Kemudian film dikeringkan dan siap untuk dicetak.
Pencetakan film harus memperhatikan penetapan
diafragma dengan ketajaman bayangan serta lama
vvaktu penyinaran dan pemrosesannya dalam
developer dan fixer.

Perlu diperhatikan pula cara penyimpanan
negatip filrn dan gambar hasil, untuk menghindari
kerusakan.

TATAKERJA

Peralatan yang dipakai:

- SEM dari JSM T-20
- PelapisIonSputterJFC-1100
- Alat pencetak gambar
- Lemari pengering negatif film dan gambar

- Alat-alat gelas, pemanas dan stirer

Bahan yang dipergunakan:

- Serbuk UO2 dari PPNY dan Perancis
- Film hitam pitih ukurari 6x6
- perekat selotip dua muka
- holder kuningan bentuksilinder- 1 cm

- Developer, fixer, kertas gambar dll.

Cara kerja:
I. Alat ME dihidupkan supaya potnpa vakum

bekerja.
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2. Sediaan direkatkan pada holder dengan perekat
selotip, diusahakan butiran tidak bertumpuk

3. Apabila perlu dilakukan pelapisan logam
menggunakan alat pelapis ion sputer

4. Sediaan siap diamati dimasukkan dalam kolom
ME, cari kepekaan gsmbar yang paling bagus
dan jelas dengan mengatur tombol lensa,
tegangan, dan pcmbesaran gambarnya.

5. Setelahlayarmenampilkangr.m'oardenganjelas
dan bagus kamera dipasangkan dan dibidikkan.

6. Film siap dicuci dan dicetak.

Metode

- Mencari kondisi tegangan listrik alat JSM T-20.

Pengamatan dan pemotretan sediaan dengan
pelapisan dan tanpa pelapisan Au.

- Pengamatan, pemotretan serbuk UO2 dari
PPNY dan Perancis serta evaluasi gambar.

- Pengukuran butiran serbuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dalam pengujian
mikrostruktur adalah:

1. Lampiran 1. Gambar-gambar pengamatan
serbuk pada berbagai tegangan operasi dan
perbesaran gambar.

2. Lampiran 2. Gambar pengamatan serbuk tanpa
pelapisan dan dengan pelapisan AU.

3. Lampiran 3. Gambar pengamatan serbuk UO2

PPNY dan Perancis.

4. Lampiran 4. Gambar ukuran butiran.
--.-•' Pada pengamatan dengan variasi tegangan
dimaksudkan untuk memperoleh hasil pantulan
gambar yang tampak paling jelas pada layar CRT.
Karena besar tegangan pada kolom mikroskop
adalah merupakan tegangan pemercepat berkas
elektron mengenai sediaan, sehingga elektron
pantulan dan turunan dapat ditangkap oleh
lensa-lensa elektromagnit dan diteruskan oleh
sinyal pantulan ke vidioamplifler untuk tampil
dilayar TV. Dari hasil pengamatan.menggunakan
berbagai tegangan alat diperoleh hasil gambar pada
layar terbagus, sesuai urutan sebagai berikut: 20,
12,5 dan 5Kv. Dari hasil pengamatan ternyata
serbuk UO2 membutuhkan tegangan besar agar
berkas elektron dapat berinteraksi dengan sediaan
sehingga menghasilkan gambar visual pada layar
secara optimal. Gambar5adan5bmemperlihatkan
beda kondisi permukaan serbuk PPNY dan
Perancis.

Pengamatan dan pemotrctan sediaan tanpa
pelapisan dan menggunakan pelapis AU (iihat
lampiran 2). Hasil yang diperoleh menunjukkan

Tabel 1. Pcnampakan gambar pada variasi
tcgangnn.

No.
"Kinbar

5b

Ttgangan
Kv

5

12.5

20

20

r'cnamnfikan
gambar

sinar tcrlalu terang,
gambartidakjelas

sinarcukup.
gambarcukupjelas

Sinar cukup,
gambarsanaatjelas

sinar cukup.
gambar cukup jelas

b
a
h

Kcterangan

sediaan PPNY •
pcrbesaran 500 x

idem

idem

sediaan
Perancis,
perbesaran500x

enggunakan pelapisan tampak lebih jelas daripada
tanpa pelapisan. Sediaan tanpa pelapisan kurang
konduktif sehingga elektron pantulan kurang
terdeteksi oleh detektor, maka gambar tidak jelas
dan agak gelap dilayar. Pada penggunaan lapisan
Au, elektron pantulan cukup terdeteksi, sehingga
tampak jelas gambar dari ben tuk, kondisi
permukaan serbuk serta sifat aglomeratnya.

Hasil pengamatan mikrografi serbuk UO2
antara PPN Y dan Perancis dapat dilihat pada tabel
2. (hasil lampiran 3).

Tabel2. Mikrografi scrbuk UO2 PPNY dan
Pcrancis. ' •

H
a
S

Perbe

saran

500

5000

500

5000

Pcnampakan serbuk UO2 dari

Bcntuk

oval/kurva,
tdk.runcing,
tak bcraturan

idcm

idem

idcm"'

Pcrmukaan

kurangjelas

rata, tdk
berpori &
tampak
rapuh

kurangjelas

raia, tdk
bcrpori &
tanipak
pejal/masif

Ukuran

-

butiran
0,5<<(><I,0

-

butiran

Keterangan

asal PPNY
sifat
aglomerasi
besar

asal PPNY
topografi
jelas
aglomerasi
besar

asal Prancis
sifat
aglomerasi
besar

asai Prancis
topografi
jelas
aglomerasi
besar

dalah seba«ai berikut:
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Butir serbuk U02 tidak bulat penuh tetapi
oval/kurva tidak runcing dan tidak beraluran.
Topografi tampak jelas pada perbesaran 5000 X.
Bentuk permukaan ini dapat memberikan laju alir
yang baik walaupun dalam aglomerasi yang kuat.
Pada serbuk PPNY, terlihat permukaan butiran
rata, tidak berpori dan tampak rapuh. Stniktur
permukaan butiran dari Pcrancis tampak lebili kuat
dan pejal (masif)- Serbuk UO2 mempunyai sifat
aglomerasi yang kuat, terlihat jeias pada gambar
(lihat lampiran 3).

Ukuran butiran serbuk secara teiiti sukar
ditentukan karena sifat aglomerasinya yang sangat
besar, seh ingga diukur secara rata-rata (lam pi ran 4).
Hasil pengukuran menunjukkan ukuran diameter
serbuk rata-rata adalah 0,5 hingga 1,0 jitn. Menurut
Zaidy, S.M.H.,(8), daftar standart sifat fisis partikel
dari CANDU adalah meliputi perbandingan O/U ;
luas muka; rapat curah; ukuran partikel, dan kadar
air. Tertulis batas ukuran partikel antara 0,2 hingga
800 jim. Dari ukuran partikel butir serbuk UO2
PPNY dan Perancis keduanya memenuhi syarat
untuk diproses lanjut. Untuk memenuhi sintering
selain bentuk, ukuran dan struktur permukaan
partikel juga ditentukan karakteristik permukaan
yang lain (D.S.Stenquist, dkk., 9).

KESIMPULAN

Mikrografi serbuk UO2 diamati dengan alat
JSM T-20 pada tegangan 20 Kv, gambar tampak
jelas pada perbesaran 5000 X dan sediaan periu
dilapis dengan pelapis logam Au. Perbedaan
mikrostrukturserbukUOadari PPNY dan Perancis
ada pada kondisi permukaannya, serbuk PPNY
tampak lebih rapuh, sedangkan Perancis terlihat
pejal (masif). Bentuk butiran serbuk
masing-masing sama yakni tidak bulat membentuk
kurva tidak runcing dan tidak beraturan. Ukuran
butiran serbuk tampak tidak berbeda, dengan
diameter rata-rata antara 0,5 sampai 1,0 mikroa
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TANYA JAWAB

Tunjung I

1. Bahan "coating" apakah yang. digunakan
dalam hal ini ?

2. Bagaimana cara untuk memperoleh hasil
"coating" sempitrna, sehingga diperoleh
bahcm sediaan yang baik ?

3. Dari hasil iiknran butiran serbuk antara 0,5
hingga 1,0 mm, saya kira kurang mewakili
unciik sifat-sifat serbnk dalam membenluk
pelet, bagalmana bila dinyatakan dalam
dislribnsi (secara Statistik) ?
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Kasilani NS

1. Bahan "coating" yang digunakan disini
adalah Au (etnas)

2. Caranya : Sediaan pada holder dimasukkan
sungkup alat ion sputter, dijepit dengan
susunan melingkar & setiap melakukan
pelapisan, dimasukkan sediaan. Pelapisan
dilakukan sesuai juklak dengan waktu
pelapisan I menit (sampai preparat
berwarna keemasan). Hasil pengamatan
darLSEM memperlihatkan gambar yang
cukup jelas, (bentuk, struktur permukaan
butirannya)

3. Memang lebih baik dinyatakan dalam
distribusi partikel. Tetapi untuk ini
memerlukan banyak sekali' butiran yang
diukur. Apabila dinyatakan dalam distribusi
frekuensi, rumusnya sbb:

dengan :
d(F,) : deviasi standar yang dinyatakan
sebagai % total, Ft ; frekuensi partikel di
dalam range ukuran yang diberikan, n, :
jumlah total partikel yang diukur ukuran
butiran yang kami tampilkan tersebut; cukup
mewakili sifat-sifat serbuk untuk
membentuk pelet, karena untuk membentuk
pelet tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran
butiran saja tetapi dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain (lihatjawaban Ir Setyaji no

»•>
M. Setyadji

1. Rekomendasi apakah yang akan saudara
berikan dari hasil pengamatan mikrografi
serbuk UO2 PPNY-Perancls, dalam
kaitannya dengan peletisasi s.erbuk

2. Mengapa tidak dilaknkan pengamatan
mikrografi dari serbuk UO2 (PPNY,
Perancis) dengan spesifikasi yang
berbeda-beda.

3. Apakah sudah ada standar gambar yang
baik/memenuhi syarat

Kasilani NS.

1. Dari peugamatan mikrografi serbuk UO2
PPNY dan Perancis bisa diperoleh informasi
mengenai ukuran partikel, aglomerasi, serta
bentuk partikel dan struktur permukaan
butiran. Kaitannya dengan peletisasi serbuk
haras dibarengi dengan penentuan sifat-sifat
fisis maupun sifat kimia yang lain seperti;

densitas, luas permukaan, reaktivitas kimia
dsb. Hal ini karena sebagian sifat-sifat
tersebut saling mendukung, melengkapi dan
saling mempengaruhi. Misalnya serbuk
yang permukaannya mempunyai pori
(keropos), ukurannya lebih kecil, luas
pennukaan akan lebih besar, densitasnya
akan lebih rendah serta lebih reaktif terhadap
oksidasi. Dengan sendirinya hal ini tidak
diharapkan, disamping itu keberhasilan
pembuatan pelet tidak hanya oleh sifat-sifat
serbuknya (faktor-faktor dalam), tetapi juga
dipengaruhi oleh sifat-sifat faktor luar
misalnya, penambahan aditif, perekat dsb.

2. Pengamatan seperti yang dimaksud dalam
pertanyaan, telah dilakukan oleh peneliti

., iain sebagai lanjutan dari penelitian ini.

. - 3. Mengenai standar gambar yang baik untuk
sementara menggunakan UO2 Perancis yang
selalau berhasil bila dibuat pelet.

Wardaya

1. Telah diperoleh bahwa mikrografi UOz
PPNYdan Perancis memiliki bentukbutiran
sama, strukltur permukaan berbeda. Apa
manfaat besaran di atas dari segi proses
pengolahan lebih lanjnl dari serbnk UO2 ?

2. Apakah kedua serbnk tersebut memberikan
hasiiyang berbeda pada proses lebih lanjut
dari serbnk tersebut ?

3. Upaya apa yang harus dilakukan untuk
menyamakan sifat-sifat kedua serbuk
lersebut ? :r

Kasilani NS

1. Manfaat yang diperoleh dari segi bentuk
butiran yang bulat/oval (tidak runcing) akan
memperlancar proses alir serbuk (dari segi
proses pengaliran bahan/materinya).
Sedangkan struktur permukaan bisa
mempengaruhi rapat masa hasil pemeletan,
ini yang perlupengkajian lebih lanjut
hasilnya.

2. Untuk proses la.njut belum bisa diramalkan
perbedaannya, akan tetapi dari ukuran
butiran kedua butiran sudah masuk dalam
spesiflkasi standar yang diperlukan. Masih
diperlukan karakter sifat fisis lainnya.

3. Upaya yang masih diperlukan adalah
karakterisasi fisik lain yakni, luas muka,
distribusy, density, dll. Ini telah dilakukan
peneliti lain.
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1. Apakah hasil pengamatan bntir ini
memberikan hasil uknran bulir, neniluk,
kondisi struktur permukaan yartg
memberikan hasilpasti bisa dipelel ?

2. Apa kelebihan UO2 lctngsung dipelet, jika
dibandingakan dengan UOi yang melalui
kontrol mutu ?

Kasilani NS.

1. Hasil yang diperoleh masih memerlukan
sifat fisis lainnya untuk proses peletisasi.
(Analisis fisis l'ain meliputi : Ratio 0/4;

Density; luas permukaan; distribusi). (iihat
jawabaa pcrtanyaan Ir Setiaji no. 1)

UO2 kluisus PPNY, sebaiknya melalui
kontrol mutu sifat ftsis sebelum proses pelet.
Karena selain menghindari pemborosan
pengiriman serbuk ke PPTN Bandung
(untuk pemeletan) berulang-ulang, juga bisa
menetapkan preparasi terbaik untuk
menghasilkan pelet nuklir grade. jadi
serbuk U02 dengan pengontrolan mutu jelas
lebih menguntungkan dari segi persiapan
bahan berdasar sifat-sifat fisisnya.

ISSN 0216-3128 Kasilani NS dkk.


