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ABSTRAK

PENGARUH SUHU PEMANASAN TERHADAP PEMUAIAN DAN MIKROSTRUKTUR PELAT
ELEMEN BAKAR MINI U3Si2-AI DENGAN TINGKAT MUAT URANIUM 3,6 g/cm3. PEB mini
U3SJ2-AI dengan TMU 3,6 g/cm3 dengan ukuran 50x20 mm telah dianalisis besar pemuaiannya
dengan menggunakan dilatometer. Analisis dilakukan pada variasi suhu pemanasan 170°C,
350°C dan 550°C dengan waktu tunda (delay time) selama 4 hari dalam media gas Argon. Hasil
analisis menunjukkan bahwa PEB mini U3SJ2-AI dengan TMU 3,6 g/cm3 mempunyai koefisien
muai yang relatif stabil dengan waktu pemanasan tetapi mengalami pemuaian yang cukup besar
dengan naiknya suhu pemanasan. Pada suhu 170°C PEB U3SJ2-AI mengalami pemuaian sebesar
83 hingga 212 nm dengan koefisien muai panas 24,2x10"6/°C hingga 24,3x10'6/oC, sedangkan
pada suhu pemanasan 350°C mengalami pemuaian 333 hingga 475 nm dengan koefisien muai
panas ^S.S^IOVC hingga 26,2x10"6/°C. Pemanasan hingga 550°C, PEB mini U3S12-AI
mengalami pemuaian sebesar 433 hingga 724 ^m dengan koefisien muai panas 26,6x10'V'C
hingga 28,6x10"Vc. PEB mini U3S12-AI dengan TMU 3,6 g/cm3 setelah dipanaskan di dalam
tungku dilatometer pada variasi suhu di atas kemudian dianalisis mikrostruktumya dengan
menggunakan SEM-EDS. Hasil analisis mikrostruktur menunjukkan bahwa pada pemanasan
170°C tidak terlihat perubahan mikrostruktur, tetapi pada pemanasan 350°C dan 550°C terlihat
interaksi kelongsong AIMg2 dengan daging elemen bakar yang cukup besar. Data pemuaian dan
perubahan mikrostruktur ini dapat digunakan sebagai asupan kepada fabrikator elemen bakar
reaktor riset dalam membuat elemen bakar jenis silisida dengan TMU yang lebih tinggi.

ABSTRACT

EFFECT OF TEMPERATURE ON THE EXPANSION AND MICROSTRUCTURE OF U3Sii-AI
MINIPLATE FUEL OF3,6 g/cm3 URANIUM LOADING. Expansion analysis has been conducted
to 50x20-mm I/3S/2-/V miniplate of3,6g/cm3 uranium loading using dilatometer. The analysis was
carried out at various temperatures of 17CPC, 35(fC and 55(fC in Argon medium with delay time
4 days. The result showed that the fuel plate was relatively stable with increasing of heating time
but underwent significant expansion. Heating at 170° C, 35<fC and 55(fC resulted in the
expansion of the U3S/2-A/ fuel plate up to 83 -212 fim, 333 - 475 pm, and 433 - 724 fjm with
coefficient expansion of 24.2 x1Cr/'C - 24.3x1(ffC, 25.5x10~e/pC - 26.2x10'e/3C and
26.6x10 fC - 28.2x1O*fC respectively. Microanalysis of the UsSiz-AI mini plate fuel with SEM-
EDS upon heating at those temperature variation showed that microstructure change didn't occur
at 17&C, mean while interaction between AIMg2 cladding and the fuel meat appeared to take
place at 35<fC and 550°C. Data on the expansion and microstructure change of U3S12-A! fuel
plate upon heating are ofgreat important forthe manufacture/fabrication of research fuel plate to
produce siliside fuel element for higher uranium loading.

PENDAHULUAN

Dalam peningkatan dan pemahaman
tentang elemen bakar reaktor riset dengan
menggunakan bahan bakar dispersi U3Si2-AI
tingkat muat uranium (TMU) tinggi,
diperlukan pengetahuan penunjang untuk
memahami sifat fisis dan metallografi dari
elemen bakar. Sifat fisis yang perlu dipahami
adalah konduktivitas panas, kapasitas panas
.entalpi dan pemuaian sedangkan sifat
metalografinya adalah perubahan

mikrostruktur pelat elemen bakar (PEB)
U3Si2-AI yang disebabkan oleh interaksi
kelongsong AIMg2 dengan daging (meat)
elemen bakar. PEB mini U3Si2-AI dengan
TMU 3,6 g/cm3 sebelum digunakan sebagai

elemen bakar di dalam reaktor harus
diketahui lebih dulu sifat fisis dan sifat
metalurginya karena diduga PEB U3Si2-AI
sesudah diradiasi di dalam reaktor akan
mengalami perubahan sifat fisis dan sifat
metalurginya. Tujuan diketahuinya sifat fisis
dan sifat metalurgi tersebut adalah untuk
membandingkan dan memahami perubahan
karakter yang dialami PEB U3Si2-AI sebelum
dan sesudah diradiasi.

Pada penelitian sebelumnya telah
dilakukan penentuan karakteristik termal
yang mencakup konduktivitas panas,
kapasitas panas dan entalpi dari PEB U3Si2-
Al dengan TMU 2,9; 3,6; 4,2; 4,8 dan 5,2
g/cm3. Untuk melengkapi data-data tersebut,
pada penelitian ini akan dilakukan analisis

277



Prosiding Presentasi llmiah DaurBahan BakarNuklir V
P2TBDU dan P2BGN-BATAN Jakarta, 22 Pebmari 2000

ISSN 1410-1998

pemuaian (AL) yang dialami PEB U3Si2-AI
dengan TMU 3,6g/cm3. Penentuan
pemuaian PEB U3Si2-AI dilakukan dengan
menggunakan alat dilatometer pada simulasi
suhu operasi reaktor 170°C dan di atas suhu
operasi reaktor 350°C dan 550°C dengan
waktu tunda 4 hari. PEB U3Si2-AI 3,6 g/cm3

setelah dipanaskan di dalam tungku
dilatometer kemudian dilakukan analisis
mikrostruktur dengan menggunakan alat
SEM-EDS.

Pemilihan variasi suhu pemanasan di
atas berdasarkan kepada suhu operasi
reaktor pada 170°C sedangkan suhu 350°C
adalah suhu titik rekristalisasi dari AIMg2
dimana pada suhu tersebut kelongsong
AIMg2 akan mengalami perubahan fasa dan
pemanasan pada suhu 550°C adalah suhu
mulai terjadinya peristiwa peleburan
kelongsong AlMg2 dan matriks Al.
Perbedaan suhu pemanasan diduga PEB
mini U3Si2-AI dengan TMU 3,6g/cm3 akan
mengalami pemuaian dan perubahan
mikrosrtuktur yang berbeda karena
mengalami interaksi AIMg2 dengan daging
elemen bakar yang berbeda-beda, sehingga
dipandang perlu untuk melakukan suatu
penelitian pengukuran besamya pemuaian
dan perubahan mikrostruktur yang dialami
oleh PEB mini U3Si2-AI TMU 3,6 g/cm3 dan
sekaligus untuk membuktikan hipotesa di
atas.

Data sifat fisis dan data metalogafi
yang diperoleh dapat digunakan untuk
mempelajari fenomena yang dialami oleh
PEB U3Si2-AI yang disebabkan oleh
pemanasan serta dapat digunakan untuk
membandingkan dalam usaha mempelajari
fenomena yang disebabkan oleh radiasi[11.

TATA KERJA

Pengukuran pemuaian dan koefisien
muai panjang dilakukan di laboratorium
Bidang Teknologi Daur Ulang dan Pasca
Iradiasi BATAN dengan menggunakan alat
dilatometer. Dalam melakukan pengukuran
disiapkan data kalibrasi dari sampel standar
Saphir dengan kondisi pengukuran yang
sama dengan sampel uji. Sampel PEB
U3Si2-AI mini dengan TMU 3,6 g/cm3 dengan
ukuran 50x20 mm dimasukkan ke dalam
tungku dilatometer, kemudian chamber
tungku dilatometer divakumkan sampai
tekanan 10"2 bar. Setelah tekanan vakum
tercapai, chamber dilatometer dialiri gas
Argon secara terus menerus selama

pengukuran berlangsung. Pengukuran
pemuaian PEB U3Si2-AI mini dengan TMU
3,6 g/cm3 dilakukan dengan variasi
temperatur yaitu pada suhu operasi reaktor
170°C dan di atas suhu operasi reaktor yaitu
pada suhu 350cC dan 550°C dengan waktu
tunda selama 4 hari. Dari hasil pengukuran
diperoleh besarnya pemuaian yang dialamai
oleh PEB U3Si2-AI tersebut.

PEB U3Si2-AI yang telah dipanaskan
dengan DHatometer dipotong searah
horizontal, kemudian dilakukan preparasi
metalografi yang mencakup pemotongan,
mounting dengan resin, grinda, poles dan
etsa. Kemudian dilakukan analisis perubahan
mikrostruktur dengan menggunakan alat
SEM-EDS. Dari analisis mikrostruktur
tersebut diketahui interaksi kelongsong
dengan daging elemen bakar akibat
pemanasan .

HASIL DAN BAHASAN

PEB mini U3Si2-AI dengan TMU
3,6 g/cm3 telah dianalisis besar pemuaian
dan koefisien muai panasnya dengan
menggunakan dilatotneter. Pengukuran
pemuaian dilakukan dengan variasi suhu
yaitu pada 170°C, 350°C dan 550°C dengan
waktu tunda selama 4 hari dalam media gas
Argon. Hasil pengukuran yang disajikan pada
Tabel-1 dan Gambar-1 menunjukkan bahwa
pada suhu 170°C dengan waktu tunda 4 hari
PEB mini U3Si2-AI mengalami pemuaian
sebesar 83 \xm pada 0,1 hari hingga 212 \xm
pada hari ke 4 dengan koefisien muai panas
sebesar 24,2x10"Vc hingga 24,3x10"*/°C.
Sedangkan pemanasan pada 350°C yaitu
suhu rekristalisasi kelongsong AIMg2, PEB
U3Si2-AI mengalami peningkatan pemuaian
sebesar 333 jim hingga 475 nm dengan
koefisien muai panas sebesar 25,5x10 /°C
hingga 26,2x1 OTC. Pada pemanasan hingga
550°C mengalami pemuaian sebesar 433 nm
hingga 724 nm dengan koefisien muai panas
sebesar 26,6x1 o V c hingga 28,4x10"6/°C. Bila
ditinjau dari perubahan nilai koefisien muai
panas pada pemanasan 170°C, maka PEB
mini U3Si2-AI dapat dikatakan relatif stabil
terhadap pemanasan dan waktu pemanasan
karena tidak terjadi peningkatan nilai koefisien
muai panas (a) yang besar. Tetapi pada suhu
pemanasan 350°C dan 550°C terjadi
pemuaian yang lebih besar dengan
peningkatan koefisien muai panas yang besar.
Hal ini terjadi karena peningkatan suhu
pemanasan yang menyebabkan peningkatan
energi yang memungkinkan atom-atom
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bergetar pada jarak atom yang lebih besar121

sehingga terjadi proses pemuaian yang
menyebabkan pertambahan panjang (A|_) yang
lebih besar.

Terjadinya pemuaian yang dialami
oleh PEB mini U3Si2-AI dengan TMU 3,6
g/cm3 juga didukung oleh data mikrostruktur
seperti yang ditunjukkan pada gambar 2-9.
Analisis mikrostruktur terhadap PEB U3SJ2-AI
mini segar (tanpa perlakuan) terlihat dengan
jelas posisi bagian kelongsong AIMg2 dan
bagian daging elemen bakar U3SJ2-AI dan
dapat diamati juga besarnya butir dari
kelongsong AIMg2 seperti yang terlihat pada
gambar 2. Sedangkan mikrostruktur PEB
U3SJ2-AI pada pemanasan 170°C dengan
waktu tunda 4 hari tidak terlihat dengan jelas
interaksi kelongsong AIMg2 dengan daging
elemen bakar seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 3. Mikrostruktur PEB U3Si2-AI hasil
pemanasan pada suhu 350°C jelas terlihat
interaksi kelongsong AIMg2 dengan daging
elemen bakar. Analisis mikrostruktur PEB
U3SJ2-AI dilakukan dengan cara pemetaan
(mapping) terhadap unsur Al, Mg dan
Uranium. Pada gambar 4, 5 dan 8 jelas
terlihat unsur Al telah berinteraksi ke dalam
daging elemen bakar, sedangkan unsur Mg
berada pada batas bingkai (frame) dari
kelongsong AIMg2 dengan daging elemen
bakar dan unsur uranium sebagian telah
berinteraksi ke bagian kelongsong AIMg2

Tabel 1. Hubungan waktu dengan AL PEB
mini U3Si2-AI TMU 3,6 g/cm3 pada
suhu pemanasan 170°C, 350°C dan
550°

Waktu
Pemanasan

(Hari)
0.1
0.25
0.5
1.0
1.5
2.0
2,5
3.0
3.5
4.0

a= 24,2 - .

Pemuaian
170°C
(WTO

83
158
167
176
184
191
197
202
205
212

24,3x10
<x= 25,5 -

(Au Pada Suhu
350°C
(Wn)
333
370
416
423
432
441
455
463
471
475

/ ° c |
26,2x10"*

550°C
0*m)
433
625
678
683
691
697
704
711
717
725

/°C>

PwanasanP«jiSuhul7O3C

Penanas3iPa<JaSutxi35OoC

Penunasai Pada Suhu 5S0JC

1 1,5 2 2,5 3 3,5
Waktu Pemanasan (hari)

-1,5

GambarlPemuaian PEB mini L)3Si2-AI TMU
3,6 g/cm3 variasi suhu pemanasan

Gambar2. PEB LJ3SJ2-AI (tanpa pemanasan)

<x= 2 6 , 6 - 28,4 x10"6/°C Gambar3. PEB U3SJ2-AI hasil pemanasan
170°C
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Gambar 4. Mapping unsurAI hasil pemanasan Gambar 7. Mapping unsur Mg
pada suhu 350°C pemanasan pada 55Q°C

hasil

Gambar 5. Mapping unsur Mg
pemanasan pada 350°C

hasii Gambar 8. Mapping unsur U hasil pemanasan
pada suhu 350°C

Gambar 6. Mapping unsur Al hasil pemanasan
pada suhu 550°C

Mikrostruktur PEB mini U3Si2-AI hasil
pemanasan pada suhu 550°C dapat diamati
bahwa interaksi kelongsong AIMg dengan
daging elemen bakar terjadi lebih besar jika
dibandingkan dengan PEB mini U3Si2-AI
pada suhu pemanasan 350°C seperti yang
ditunjukkan pada gambar 4 dan 6. Analisis
ini menunjukkan bahwa peningkatan suhu

Gambar 9. Mapping unsur U hasil
pemanasan pada suhu 550°C

pemanasan selain meningkatkan pemuaian
juga meningkatkan interaksi kelongsong
AIMg2 dengan daging elemen
bakar.Pemanasan PEB mini U3Si2-AI pada
suhu 550°C menunjukkan bahwa unsur Al
semakin banyak berinteraksi dengan daging
elemen bakar dan unsur uranium juga
semakin banyak berinteraksi ke bagian
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kelongsong AIMg2. Sedangkan unsur Mg
semakin banyak terdapat di batas bingkai
(frame) PEB. Hal ini menunjukkan bahwa
pemanasan dapat menyebabkan terjadinya
ikatan logam (intermetalik) antara unsur
uranium dengan Al sedangkan unsur Mg
tidak mengalami interaksi dengan unsur
uraniumI1 .

KESIMPULAN

Suhu pemanasan pada suhu 170°C
dengan waktu tunda 4 hari di dalam tungku
dilatometer tidak mengalami perubahan
koefisien muai panjang dan perubahan
mikrostruktur dari PEB mini U3Si2-AI dengan
TMU 3,6 g/cm3. Sedangkan pada
pemanasan 350°C dan 550°C PEB mini
U3Si2-AI tersebut mengalami perubahan
koefisien muai panjang dan pemuaian yang
cukup besar. Disamping terjadi pemuaian
yang besar PEB mini U3Si2-AI juga
mengalami interaksi kelongsong AIMg2
dengan daging elemen bakar.

SARAN

Data termal dari PEB U3Si2-AI ini
dapat digunakan sebagai masukan kepada
fabrikator bahan bakar reaktor riset jenis
silisida dalam merancang bahan bakar
dengan tingkat muat uranium yang lebih
tinggi untuk menunjang keselamatan operasi
reaktor.
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TANYA JAWAB

Soedardjo
• Mengapa yang diteliti hanya muai

panjang? Bagaimana dengan muai
volume?

• Mengapa dipilih suhu 170, 350 dan
550°C? Bagaimana dengan suhu di atas
550°C?

• Apa ada pertambahan butir
(pembesaran) pada paduan U3Si2 Al,
kalau ada pada unsur apa?

Aslina
Pada penelitian ini yang dianalisis hanya
muai panjangnya saja karena alat
Dilatometer yang ada di laboratoriurm DUPI
hanya dapat menganalisis AL (pertambahan
panjang) dan a (koefisien muai panjang).
Dari nilai tersebut dapat ditentukan AV
(pertambahan volume) dan y (koefisien muai
volume) dengan cara mencari korelasi antara
AL dan AV. Hal ini akan dilakukan pada
penelitian selanjutnya.
• Pemilihan penentuan pertambahan

panjang pada suhu 170, 350 dan 550°C
didasarkan pada:
a. Suhu 170°C adalah suhu operasi

reaktor, berapa besar pemuaian
yang terjadi pada PEB U3Si2-AI mini,
jika dipanaskan pada suhu 170°C
sebelum bahan bakar diiradiasi.

b. Suhu 350°C adalah suhu titik
rekristalisasi matrik Al, diduga pada
suhu ini mulai terjadi interaksi
kelongsong AIMg2 dengan meat
U3Si2.

c. Suhu 550°C adalah suhu titik
mendekati titik cair matrik Al dan
kelongsong AIMg2. Suhu >550°C
tidak dianalisis karena pada suhu
tersebut kelongsong AIMg2 dan
matrik Al sudah mencair dan nilai
pemuaian tidak dapat dianalisa lagi.

• Pertambahan butir atau pembesaran
butir tidak terjadi pada paduan U3Si2-AI
akibat pemanasan tetapi pengaruh
pemanasan tersebut akan menyebabkan
interaksi kelongsong AIMg2 atau matrik Al
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dengan meat elemen bakar U3Si2
membentuk senyawa baru Ualx (UAI2,
UAI3 dan UAU). Pembentukan senyawa
ini telah dianalisis dengan alat XRD pada
penelitian sebelumnya.
Jika pemanasan hanya dilakukan
terhadap kelongsong AIMg2 maka terjadi
pembesaran butir, karena akibat proses
perolan dalam fabrikasi masih ada
tegangan sisa di dalam kelongsong
AIMg2. Adanya tegangan sisa tersebut
akan menyebabkan pengintian dan
akhirnya tumbuh menjadi butir baru dan
menjadi bertambah besar akibat
pemanasan.

Nudia Barenzani
• Dalam analisis pemuaian dengan

Dilatometer mengapa dilakukan dalam
media gas Argon?

Aslina
• Analisis pemuaian harus dilakukan dalam

media gas Argon, karena gas Argon
adalah gas inert yang tidak akan
memberi pengaruh reaksi terhadap
pemuaian PEB mini U3Si2-AI sehingga
yang terukur adalah nilai pemuaian yang
sebenarnya tanpa pengaruh dari media
sekitamya.
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