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ABSTRAK

KAJIAN SIFAT-SIFAT FISIS HASIL PENINGKATAN KUALlTAS SERBUK U°1- Telah di/akukan aktivasi
serb uk uranium dioksida (UOJJ denganjalan reoksidasi kembali VO] menjadi VJO" don reduksi kemba/i
menjadi VO] dengan variasi suhu reduksi 850 °C. dan 900 °C se/ama 3 jam. Sifat fisis dari serb uk yang
dihasilkan dibandingkan. Ternyata oksidasi kembali serbuk VO] menjadi VJO" pada tingkat ke-4 dan
reduksi jJada suhu 900 °C, 3 jam memberi hasil densitas curah 1,32 gram/ml, densi/as goyang = /.60
gram/ml don densitas sejati 9,08 gram/ml don perbandingan OIU = 2,04. Untuk reduksi kembali pada
suhu 850 °C. 3 jam, diperoleh densilas curah 1,30 gram/ml, densitas goyang 1.58 gram/ml don densi/as
seja/i 9.04 gram/ml don perbandingan OIU = 2,09.

ABSTRACT
STUDY OF PHYSICAL PROPERTIES OF UOl QUALITY IMPROVEMENT RESULT. Activation of
uranium dioxide (UO) by reoxidation to UJOa and reduction to uranium dioxide (VO) by temperature
reduction variation of 850 "C and 900 "C for 3 hours has been studied. The physical properties before and
after treatment are compared. It proved that the oxidation-reduction cycle increased the physical
properties. It can be Concluded that the reoxidation of UO1toU JOa on fourth cycle and reduction at 900
°C for 3hours result in a density of 1,32 gram/ml a tap density of 1,60 gram/ml, true density of 9,08
gram/ml and O/U ratio.. 2,04. Rereduction at 850 "C, for 3 hours result in the bulk density of 1,30
gram/ml, tap density of 1,58gram/ml. true density of 9, 04 gram/ml and O/U ratio 2,09.

PENDAHULUAN
D alam pembuatan elemen bakar reaktor nuklir

diperlukan beberapa macam disiplin ilmu,
diantaranya ilmu kimia, fisika clan metalurgi.
Sebagai contoh untuk pembuatan elemen bakar

uranium dioksida diperlukan beberapa tahap, yang
meliputi pembuatan serbuk uranium dioksida,
analisis sifat-sifat serbuk clan dilanjutkan dengan
pembuatan pelet uranium('). Sifat-sifat serb uk
uranium dioksida akan mempengaruhi sifat relet
yang dihasilkan clan proses pembuatan peletnya.
Oleh karena itu sifat-sifat serbuk uranium dioksida
yang dijadikan bahan awal harus diseleksi dengan
benar. Apabila ditemukan sifat yang kurang benar,
maka serbuk uranium perlu dibenarkan

sifat-sifatnya dengan jalan ditingkatkan kualitasnya.
Berbagai proses fisika-kimia maupun mekanik telah
dilakukan unttlk meningkatkan sifat-sifat sinter
vail). Oemikian pula pelet sinter UO! dengan
densitas tinggi dapat dibuat dengan suhu sintering,
waktu clan tekanan yang relatif rendah. Beberapa

tara untuk memperoleh sifat serbuk yang sesuai
dengan yang diinginkan adalah.
I. Penambahan "additive" dalam jumlah tertentu ke

dalam serbuk UO2. Additive ini dapat berupa
serbuk TiO2, Nb2Os. Hasil daTi proses ini akan
nyata kelihatan pada proses pembuatan pelet
VOl, yaitu pada proses densiftkasi dan sintering.
Dengan penambahan "additive" ini akan
menambah molalitas ion-ion penyusun.
Hal ini terlihat pada rum us :

Di=Bi,kT (1)

dengan:
Oi : koefisien difusi
Bi : mobilitas ion
k : konstante Boltzman
T: suhu

Dengan makin naiknya mobilitas, maka
koetisien difusi juga akan makin naik. Hasilnya,
proses sintering dapat dilakukan dengan suhu clan
waktu yang relatif rendah.



1. Membuat serbuk U02 dari serbuk U)08 dengan

jalan mereduksi dengan gas H2 pada suhu
800 °C selama 3 jam.

2. Analisis sifat-sifat dari serbuk U02 awal.

3. Serbuk U02 awal dioksidasi melalui dua lahar,
yaitu pada 2 suhu 350 °C sclama I j:lm dan
600 DC selama 3 jam.

4. AnaJisis kadar U dalam serbuk hasil oksidasi.

5. Reduksi kembali serbuk U3O8 dengan gas H2
pacta suhu 850 ° C dan 900 °C selama 3 jam

untuk memperoleh serbuk UO2.

6. Analisis sifat-sifut lisis scrbuk UOzllasil.

7. Pekerjaan 3 s.d. 5 dilakukan lagi sebanyak
empat kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksi awal untuk pembuatan serbuk V02
dilakukan pada suhu 800 °C selama 3 jam. Hasil
menunjukkan bahwa perbandingan O/Unya cukup
besar, tetapi masih dalam interval serbuk V02
yang cukup baik, yaitu di bawah 2,15. Sedangkan
sifat. sifat fisis yang lain dapat dilihat pada tabel 1,

Tabel

2. "Ball milling". Pada proses ini serb uk ADU yang
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan UO..
dimasukkan dalam alat "milling" dan diput;
dengan kecepatan dan waktu tertentu. Dengan
proses ini ukuran partikel akan lebih kecil dan
menambah kereaktifan serbuk, menaikkan luas
muka dall d~nsitasnya.

3. Proses reoksidasi serbuk U02 menjadi serbuk
U3O8' Serbuk U02 yang diperoleh d"ioksidasi
dalaJn tungku secara bertahap untuk
memperoleh U3O8 serbuk kemudian direduksi
kcmbali. Pacta proses ini terjadi pemecahan
partikel dan ini akan meningkatkan sifat dari
serbuk.

Dalam penclitian ini akan dicoba untuk
meningkatkan kualitas serbuk U02 dengan
proses reoksidasi, Pacta proses ini serbuk U02
dioksidasi melalui dua tahap yaitu pada suhu
350 °C selama 1 jam dan pada suhu 600 °C
selarna 3 jam untuk memperoleh serbuk U3O8
kembali. Untuk menentukan hasil dari proses
kalsinasi ini, serbuk hasil dianalisis kadar
uraniumnya dengan cara gravimetri. Selanjutnya
hasilnya yaitu serbuk U30. ini direduksi kembali
pada suhu 850 °C selama 3 jam untuk
memperoleh kembali serbuk UOi2,4).

Reaksi yang1erjadi adalah :
3 U02 + Yl O2 > U3O7 (2)
U10 7 + ~/1 0.. > U.O. "

)...,) .,)
U3O8 + 2 H2 > 3 U02 + 2 H2O (4)

Proses peningkatan kualitas dengan cara
oksidasi kembafi ini dilakukan sampai lima kali,
dan semua hasilnya dianalisis sifaf-sifat fis.isnya.

TATAKERJA
.

A. Bahan yang digunakan :

I. Serbuk uranium dioksida

2. Larutan CCI4

3. Gas hidrogen

4. Gas nitrogen

5. LPG

B. Alat-alat yang digunakan :
dimana terlihat bahwa ukuran butir kasar cukup
besar, yaitu sekitar 1%, sedangkan yang halus
relatif sedikit, yaitu di bawah 325 mesh adalah
sekitar 3% saja. Dari hasil ini dapat dikatakan
bahwa serbuk UO2 awal ini ini masih cukup kasar.
Selanjutnya dengan oksidasi kembali serbuk UO2
ini menjadi U3Os akan terjadi perubahan bentuk

1. Reduktor "Opale Furnace"

2. Tungku pemanas

3. Seperangkat alat analisis

C. Cara kerja :
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dari 25,03% menjadi 24.6\.%. Sebafiknya untuk
tiuksi yang lebih halus. terlihat acta kcccndcrungan

naik.

kimia. Pada peristiwa ini akan terjadi pemeeahan

struktur, olch oksigcn. Hal ini akan Icbih jclas

tcrlihat pad a label 2, pada jumlah fraksi ayaknya.

Untuk fraksi an tara -120 +140 mesh, akan turun

Tabel 2. Hubungan antara ukuran partikel hasil peningkatan dengan suhu reduksi

Reduksi 850°C, 3 jam Reduksi 900 °C.3 jam

l:'raksi
ayak %

-120

+140

mesh

-140
+170
mesh

-170
+200
mesh

-200

+230

mesh

-230
+325
mesh

-325 -120

+140
mesh

+140
_.\70
mesh

.170
+200
mesh

~200
+230
mesh

+230
.325
mesh

.j25

mesh mesh
Pening-
katan

reduksi sangat berpengaruh terhadap besaran

densitas. Temyata dari serbuk U02 awal, dimana

proses pembuatannya pada suhu 800 °C, selal:I1a 3

jam didapatkan harga rapat curah antara' 1,26
gram/ml akan naik menjadi sekitar 1,27 gram 1m I

untuk reduksi pada suhu 850 °C dan akan

mencapai harga 1,28 gram/ml apabila direduksi
pada suhu 900 °C. Hal ini mcnunjukkan bahwa

dcngan proses reduksi yang diulangi dan suhu
reduksi dinaikkan akan menaikkan harga densitas

curahnya. Harga rapat curah ditentukan oleh
bcntuk butirannya.

Dari tabe! tabe! 2, untuk suhu reduksi

dinaikkan menjadi 900 °C, temyata penurunan
fraksi yang kasar menunjukkan kecenderungan
yang lebih besar, yaitu daTi 41,57% menjadi

38,21%. Demikian juga dengan penambahan
proses oksidasi menjadi dua kali, tiga kali

menunjukkan penurunan fraksi ayak untuk reduksi
900 °C akan lebih besar. Hal ini disebabkan selain

adanya pemecahan struktur, juga terjadi
pertumbukan partikel. Akibat ini akan jelas terlihat

pada perubahan densitas serbuk.

Dari tabel 3 menunjukkan bahwa suhu

Tabel3. Hubungan Antara Dcnsitas Serbuk Hasil Peningkatan Dcngan Suhu Rcduksi

~eduksi 850 °C, 3 jam Reduksi 900 °C, 3
Peningkatan O/U DIU

2..05
2,10

:!:;!l
2,11
2,09
2,07
2Ji8
2,13
2,11
~
2,11
2,09
n>5
2,08
2,09

densitas
curah

~
1,26
1,28
1,26

~
1,24~
1,31
1,30
1,28
1,26
1,30

~
1.30
1,28
1,26

Densitas
cerat

~~~-
1,50
1,52
1,50

Tso-
1,55

~_1,52
1,50
1,58
1,55

1,50
1,58
1.58
1.54
1,60
1,60

Oensitas
sejati
~~-'

8,95
8,86
8,90

-g:'()2
8,90
8,95

~
9,00
8,94-g:% '-

9,04
9,03
9.09
9,02
8,98

2,04
I2,08

209,
2,06
2,06
2,06

Oensitas
curah

~
1,28
1,30
1,26

~
1,25
1,32

Oensitas
cerat,

~
1,56
1,58
1,58

lJ8
1,60
1,55
i,60
1,58
1,60

1,60
1,60

1...58
1.62
\,58
1,60

Ke

Densitas
sejati

~
8,95
8,92
8,90

~
8..98
8,92

8:95
9.01
9,03

~
9,06
9,08

~
9,09
9,08

II

2,06
2,05
2,05

1,32
1,30
1,30

i,30
I 1,30

1,32

III

2,05
2,04
2,04

IV

2.04
2,03
2,06

1.29
1,32
1,30

v

bentuk bola, maka serbuk akan mudah mengalir
Semakin homogen bentuknya, terutama
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untuk peningkatan yang sarna. tetapi suhu reduksi

850 "'C. sclama 3 h$2 jam. hasilnya adalah :
dcnsitas curah = 1,30 granu'ml, densitas cerat =

1,58 gram/ml dan densitas sejati = 9,04 gram/mI.

dengan perbandingan O/U = 2,09.

Semakin homogen bentuknya, tcrutama

bcntuk bola, maka serbuk akan mudah mengalir

clan ini akan menyebabkan makin tingginya harga

rapat curah. Berarti proses reduksi dengan suhu

tinggi akan memperbaiki bcntuk butir.

Demikian pula untuk harga densitas

ceratnya atau yang, umum disebut densitas goyang.

Vntuk memperoleh harga besaran ini, serbuk VO2

digoyang dengan kecepatan clan waktu tertentu..
Temyata dengan makin bertambahnya proses
reduksi dan makin tingginya suhu reduksi, harga

besaran ini makin besar pula. Hal ini dapat
dimengerti, karena dengan adanya proses
reoksidasi, ukuran butir serbuk akan menjadi lebih

heterogen. Disamping itu dengan suhu reduksi

yang tinggi akan menyempumakan bentuk butir,

terutama mengarah kepada bentuk bola. Dengan
demikian selama penggoyangan serbuk yang halus

akan mengisi ruangan antara butir yang besar,

sehingga akan diperoleh harga densitas yang

tinggi.
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Densitas sejati ditentukan dengan media
CCloI(2)o dimana larutan CCl4 akan mengisi
rongga-rongga dari serbuk V02. Sehingga makin
banyak rongga dalam serbuk V02, harga densi-
tasnya akan rendah. Serbuk V02 dengan rongga'
yang cukup ban yak akan menyebabkan rapuh.

Reduksi pada suhu yang tinggi akan
menyebabkan pertumbuhan butir yang makin
sempuma. Dan butir yang sempuma akan
mempunyai pori-pori yang sedikit, sehingga
serbuk bersifat mampat. Dengan sifat mampat
yang dimiliki ini, serb uk akan mempunyai densitas
sejati yang tinggi. Hal ini terbukti dcngan hasil
dari penelitianni, seperti apa yang terlihat pada
tabel3.

TANYA JArVAB

Dallll/11/,
-Pada proses oksidasi VO] mel1jadi UJ 08

sebetumnya /erjadi pembentukan U./OS/-
Bagaimana menurut Bapak. apakah hat ini/erben/uk a/au /idak ? -

Rahmat P.
-Pada penelitian ini kami tidak
mempersoalkan terbentuknya U4O9 atau tidak.
yang kita lihat adalah hasil awal dan hasil
akhirnya. Ternyata dengan kondisi oksidasi
tersebut, hasil yang kita peroleh adalah serbuk
UJOs. terbukti dari warna dan kadar U nya

KESIMPULAN

Berdasar hasil yang diperoleh dari penelitian ini
ternyata peningkatan kualitas serbuk UO2 dengan
jalan oksidasi kembali serbuk UO2 menjadi UJOs,
akan lebih efektif apabila reduksi kembali menjadi
serbuk UO2 dilakukan pacta suhu yang tinggi (900
°C) dibandingkan dengan reduksi suhu yang lebih
rendah (850 °C). Sifat serbuk UO2 hasi!
peningkatan ke IV dengan reduksi pad a suhu 900
°C, selam:! 3 jam adalah scbagai bcrikut : densitas
curah = 1,32 gram/ml, densitas cerat = 1,60
gram/rol dan densitas sejati = 9,08 gram/ml,
dengan perbandingan O/U = 2,04. Sedangkan
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