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ABSTRAK 
REVIEW KARAKTERISTIK HASIL ANTARA DAN HASIL PROSES  PEMBUATAN PARTIKEL TERLAPIS. 
Telah dilakukan review karakteristik hasil antara dan hasil proses pembuatan partikel terlapis. Alat 
karakterisasi  meliputi alat untuk pengukur karakter bahan baku, bahan hasil antara dan hasil proses,  
mempengarui terhadap keberhasilan pembuatan bahan bakar reaktor suhu tinggi yang memenuhi syarat. 
Peralatan karakterisasi untuk bahan diantaranya adalah pH meter, viskometer, timbangan mikro, 
turbidimeter, pengukur tab density, pengukur true density, dan autopycnometer. Sedang untuk pengukuran 
partikel ada dua jenis yaitu pengujian merusak dan pengujian tidak merusak. Pengujian merusak dilakukan 
dengan cara partikel dipoles kemudian gambar pencitraan berupa penampang partikelnya dilihat 
menggunakan mikroskop optik. Cara ini mengandung  kesalahan karena perlakuan poles yang tidak dapat 
tepat pada bagian ekuator, sehingga perlu koreksi. Perlakuan merusak juga menciptakan limbah yang harus 
diolah dari sisa-sisa proses poles tersebut. Dengan menggunakan pengujian tak merusak, limbah tidak 
terbentuk tetapi hasil pencitraan sering tidak jelas karena kurang kontras. Pengembangan alat uji tak 
merusak telah dibuat dengan menggunakan metode mikroskopi dan radiografi otomatis. Dari keseluruhan 
kegiatan masih banyak diperlukan tambahan alat-alat untuk pengujian maupun untuk prosesnya, agar hasil 
yang diperoleh dapat memenuhi persyaratan. Demikian juga metode pengujian dalam hal sampling dan 
batasan untuk suatu produk diterima atau ditolak, perlu ditetapkan berdasar metode statistik. 

Kata kunci: bahan bakar reaktor suhu tinggi, partikel terlapis, karakterisasi hasil 

ABSTRAK 
REVIEW OF INTERMEDIATE AND FINAL PRODUCT CHARACTERIZATION  ON COATED PARTICLES 
PREPARATION.  Review of  the intermediate and final product  characterization  on preparation of  coated 
particles was done. Product characterization included  a tool to measure the character of raw materials, 
intermediate product and the final product  of the process, which affects the success of getting the high 
temperature reactor fuel are eligible. Equipments for the characterization of such materials were  pH meter, 
viscometer, microbalance, turbidimeter, tab density measurement, true density measurement and 
autopycnometer. Being for the measurement of particles there are two types destructive testing and non  
destructive. Destructive testing was done by polished the particles then cross sectional imaging of particle 
observed  using an optical microscope. In this way contains errors due to polishing treatment that could  not 
be right on the equator section so it needs correction. Destructive testing also create waste that must be 
processed from the remnants of the polishing process. By using non-destructive testing, waste was not formed 
but the imaging results are often unclear due to lack of contrast. Development of non-destructive test 
equipment has been made using radiographic method and automated microscopy. The overall activity is still 
much needed additional tools for  measurement  and for  processing, so that the results obtained will not 
rejected as the spesification of nuclear fuel. Similarly, in the case of a sampling test method and limits to a 
product accepted or rejected, it should be determined based on statistical methods. 

Keywords: high temperature reactor fuel, the coated particles, characterization results 

 
 
 

PENDAHULUAN 
eaktor Daya Eksperimental (RDE) akan segera 
dibangun di Serpong Banten [1].  Reaktor yang 

akan dibangun tersebut mempunyai kapasitas 10 
MWt dan jenisnya adalah HTGR (High Temperature 
Gas Reactor) atau Reaktor Suhu Tinggi. Reaktor ini 
merupakan reaktor yang aman, karena tidak akan 
terjadi pelelehan bahan bakar pada keadaan 

kecelakaan sekalipun. Reaktor ini dapat meng-
hasilkan listrik dan sekaligus panas proses untuk 
industri [2,3,4].  Reaktor ini sudah ditenderkan dan 
diharapkan dapat beroperasi  tahun 2019 [1]. 

Pembuatan bahan bakar nuklir khususnya bahan 
bakar reaktor suhu tinggi, melalui banyak tahapan 
mulai dari pemurnian uranium, proses pembuatan gel 
ammonium di uranat (ADU), kalsinasi, reduksi, 
sintering, proses pelapisan dan seterusnya sampai 

R 
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dibuat elemen bahan bakar bentuk bola (pebble bed). 
Karakterisasi hasil antara dan hasil akhir  harus 
dilakukan untuk menjamin elemen bahan bakar yang 
dihasilkan memenuhi spesifikasi sebagai bahan bakar 
nuklir.  Spesifikasi bahan bakar reaktor suhu tinggi 
kalau mengacu pada German (AVR pebble) dapat 
dilihat dalam Tabel 1 [2,5]. 
 
Tabel 1.  Spesifikasi  bahan bakar reaktor suhu 

tinggi. 

No Spesifikasi Nilai 
1 Komposisi kernel  UO2 
2 Diameter kernel  ( µm) 502  
3 Pengayaan U235  ( % berat) 16,76 
4 Ketebalan Lapisan:  
 Bufer 92 
 PyC dalam 40 
 SiC 35 
 PyC luar 40 
5 Diameter partikel (µm) 916 
6 Dimensi elemen bahan bakar 

(pebble) 
Bola D 
60 mm 

7 Muatan logam berat (g/FE) 6,0 
8 Isi U-235  (g/FE) 1 
9 Jumlah partikel terlapis per FE 9560 

10 Fraksi volume packing (%) 6,2 
11 Lapisan SiC cacat 7,8 10-6 
12 Tipe matriks A3-3 
13 Densitas matriks (kg/m3) 1750 
14 Temperatur pada perlakuan 

panas final, (oC) 
1900 

 
 

Spesifikasi bahan bakar dalam Tabel 1 diambil  
berdasar reaktor AVR pebble bed German. 
Spesifikasi bahan bakar berbeda-beda antara satu 
reaktor dan lainnya.  Spesifikasi bahan bakar 
menunjukkan kualitas yang harus dicapai dalam 
pembuatan bahan bakar nuklir. Disamping kualitas, 
kuantitas produksi bahan bakar, yaitu jumlah bahan 
bakar yang diperlukan agar reaktor  beropeasi penuh 
sepanjang tahun,  juga harus dipenuhi oleh instalasi 
pembuatan bahan bakar nuklir. Bahan bakar AVR 
menjadi bahan bakar acuan karena partikel terlapis 
triso yang dibuat German, hampir tidak ada cacat, 
dan terdistribusi dalam matriks grafit dengan 
kontaminasi yang sangat rendah. Bahan bakar nuklir 
ini dipakai dalam pembuatan bahan bakar reaktor 
suhu tinggi lain di dunia seperti di China, Perancis, 
Korea, Afika Selatan dan Amerika Serikat [2]. 

Dalam produksi bahan bakar nuklir, tentu tidak 
lepas dari peran karakterisasi hasil dan hasil antara 
selama proses pembuatan bahan bakar nuklir. 
Dengan menggunakan metode sampling untuk setiap 

batch produksi, kualitas hasil dan hasil antara diteliti, 
dievaluasi dan digunakan untuk menolak (reject) atau 
menerima dan meneruskan ke proses selanjutnya. 
Dengan demikian, hasil akhir dari produk bahan 
bakar, memenuhi syarat digunakan sebagai bahan 
bakar  reaktor.  

Menurut Futterer dkk [2], untuk kualifikasi 
bahan bakar diperlukan karakterisasi sbb: 

Karakterisasi Pra-Iradiasi 
Karakterisasi ini adalah sebagai jaminan 

kualitas, metode untuk memeriksa ukuran, integritas, 
kebulatan partikel terlapis, distribusi partikel dalam 
pebble dan ketahanan  elemen bahan bakar  terhadap 
kondisi luar seperti guncangan atau getaran. Teknik 
ini terutama berguna untuk scale up metode fabrikasi 
di laboratorium menjadi skala  industri  

Pengujian Iradiasi 

Di dalam tes pengujian iradiasi,  materi elemen 
bakar reaktor dikenai suhu tinggi dan harus 
menanggung sampai burn-up dan  iradiasi neutron 
melampaui batas desain bahan bakar. Selama 
penyinaran, dipantau kemungkinan terjadinya 
pelepasan gas hasil fisi. Pelepasan gas  harus  tetap 
sangat rendah.   

Uji Keamanan 

Untuk uji keamanan, elemen-elemen bahan 
bakar teriradiasi  dipanaskan  dalam tungku sampai 
suhu diatas suhu  maksimum bagian inti reaktor 
terpanas  kalau terjadi kecelakaan.  Jika pada suhu 
tersebut pelepasan produk fissi dari bahan bakar 
masih sangat rendah, bahan bakar dapat dianggap 
baik. 

Pemeriksaan Pasca-Iradiasi 
Pemeriksaan ini untuk melihat kinerja bahan 

bakar teriradiasi dan  mekanisme migrasi produk fisi.  
Bahan bakar teriradiasi diperiksa juga micros-
kopisnya  sampai tingkatan nanometer  dengan teknis 
khusus. 

Pengembangan Produk 

Hasil dari berbagai tahap uji digunakan  ke 
dalam rencana perbaikan kinerja bahan bakar. 
 

TEORI 
Kualitas produk  pada pembuatan bahan bakar 

nuklir, harus selalu  dicek dan dipertahankan agar 
memenuhi persyaratan untuk bahan bakar nuklir.  
Kualitas bahan bakar tersebut  selalu diukur agar  
kerusakan produk  tidak terjadi dan berada dalam 
batas yang ditentukan secara statistik[5]. Observasi  
produk dilakukan dengan mengamati  produk yang 
rusak sejumlah n dibandingkan dengan jumlah 
sample produk N dalam 1 batch produksi.  Misalnya 
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dalam observasi partikel terlapis, sampel partikel  
berjumlah N, ditetapkan  fraksi kegagalan x yaitu  
rasio n/N.  Bila fraksi kegagalan yang benar adalah ζ, 
maka probabilitas mendap kegagalan n dalam sampel 
partikel N sebanding dengan ζn (1-ζ) N-n dan besaran 
ini merupakan distribusi binomial. Mengingat bahwa 
dalam sample random ukuran N, ada n kegagalan 
teramati, maka  fraksi kegagalan sejati akan berada di 
kisaran 0 ≤ ζ ≤ ζmax. Hal ini diberikan sebagai  
fungsi beta. Probabilitas C menjadi [5]. 
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Oleh karena, batas yang diharapkan 95% dari satu 
sisi kegagalan fraksi n/N. Gagalan maksimum  dapat 
dicapai dengan menghitung invers, yaitu: 
 

)1,1(1
95,0 nNnBaxm −++= −ζ     (2) 

 

Sebagai contoh penggunakan sistem statistik 
untuk kontrol kualitas dari produksi bahan bakar 
AVR Jerman, low enriched uranium UO2 TRISO, 
dapat dilihat dalam Tabel 2 [5].  Jumlah  elemen 
bahan bakar yang direject, dapat dilihat dalam 
Gambar 1. 
 
Karakteristik Hasil dan Hasil Antara Proses 
Pembuatan Bahan Bakar 

Proses pembuatan bahan bakar nuklir 
melibatkan urutan proses yang cukup banyak. 
Diagram  proses pembuatan bahan bakar nuklir HTR 
dari konsentrat uranium dapat dilihat dalam Gambar 
2s/d 4. 

Gambar 2 menggambarkan proses pembuatan 
kernel UO2 tersinter yang dimulai dari pemurnian 
uranium, pembuatan larutan ADUN (acid deficient 
uranyl nitrate) dan pembuatan sol sampai diperoleh 
kernel UO2 tersinter[4]. Gambar 3 menunjukkan  
proses pelapisan kernel UO2 tersinter menjadi 
partikel terlapis[6,7,8,9] dan Gambar 4 proses 
pembuatan eleman bahan bakar bentuk bola[6]. 

 
 

Tabel 2.  Statistik jumlah gagal pada produk bahan bakar AVR[5]. 

Type Elemen Tahun Partikel
/bola 

Bola 
dites 

Partikel 
dites. N 

Yang 
rusak, n 

Fraksi Partikel rusak 

Diharapkan Diatas 95% 

Sebelum 
proses 1985 

AVR 19 1981 16.400 70 1.148.000 56 49 × 10-6 ≤61 × 10-6 

AVR 21-1 1983 9.560 55 525000 24 46 × 10-6 ≤64 × 10-6 

Sesudah 
proses 1985 

AVR 21-2 1985 9.560 40 382400 3 8 × 10-6 ≤20 × 10-6 

Tes BBN 1988 14.600 10 146000 3 21 × 10-6 ≤53 × 10-6 

 
 

 

Gambar 1.  Jumlah partikel rusak pada produk bahan bakar 
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Gambar 2.  Flow  diagram proses pembuatan 
kernel tersinter dari larutan 
uranium. 

 
 

 

Gambar 3.  Proses pelapisan kernel UO2 men-
jadi partikel terlapis[8]. 

 

 

 

Gambar 4.  Proses kompaksi partikel terlapis 
menjadi elemen bahan bakar 
bentuk bola[6]. 

 
 

Pada proses pembuatan bahan bakar nuklir, 
setiap hasil antara perlu mendapat observasi dan  
dilakukan analisis sehingga hasil antara yang gagal 
tidak perlu diteruskan pada proses selanjutnya. 
Dengan demikian, akan dapat diperoleh hasil akhir 
yang memenuhi syarat sebagai bahan bakar nuklir. 
Untuk memdapatkan hasil produk atau hasil antara 
yang baik, proses yang dilakukan harus terkendali 
dengan alat-alat kendali proses dan dimonitor dengan 
alat alat yang khusus. 

Proses gelasi pada rangkaian proses pembuatan 
gel ADU, merupakan proses yang kritis, karena hasil 
dari proses ini sangat menentukan hasil proses 
selanjutnya. Kalau proses ini menghasilkan gel ADU 
yang kurang baik, misalnya kebulatan (sphericity) 
tidak baik, densitas rendah, adanya gelembung udara 
dalam gel, dll, maka hasil proses selanjutnya tidak 
akan menghasilkan produk yang baik karena densitas 
rendah, hancur, retak dsb. Untuk keadaan tersebut 
proses selanjutnya tidak akan berguna karena tidak 
mungkin menghasilkan hasil yang baik. 
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Pada proses gelasi, beberapa hal yang sangat 
perlu dimonitor dan mendapatkan perhatian adalah 
konsentrasi U dalam ADUN, viskositas sol dan pH 
sol. Konsentrasi U dalam larutan ADUN perlu 
setinggi mungkin, karena dengan menggunakan 
konsentrasi uranium tinggi di dalam  gel dapat 
mengurangi penyusutan dan deformasi gel dalam  
proses  selanjutnya[6]. 

Konsentrasi uranium rendah dalam umpan 
gelasi menyebabkan proses selanjutnya  seperti 
penuaan, pencucian dan pengeringan, kalsinasi dan 
reduksi terjadi pengurangan volume yang besar dan  
meningkatkan sifat permukaan mikrosfer gel 
sehingga memperbesar kemungkinan terjadi retakan 
gel. Selain itu, Konsentrasi U tinggi dalam ADUN  
dapat mempercepat pra-pengerasan tetesan dalam 
NH3 gas dan amonium hidroksida serta mengurangi 
jumlah pemakaian bahan  gelasi (NH3) untuk 
memproduksi gel mikrosfer[6].  

Viskositas sol selama proses diusahakan  stabil 
dan tidak berubah-ubah selama proses gelasi, karena 
perubahan viskositas akan menjadikan gel yang 
terbentuk tidak mempunyai kedapatulangan yang 
tinggi. Untuk ini dapat diatur dengan menggunakan 
jenis PVA yang terhidrolisa sebagian (partially 
hidrolysed) bukan yang fully hidrolysed.  

Nilai pH menunjukkan sisa asam nitrat  yang 
ada dalam larutan ADUN. Larutan  ADUN memiliki 
NO3-/U rasio mol 1,5-1,7, sesuai dengan komposisi 
UO2 (OH)x (NO3)2-x. Hal ini lebih rendah dari rasio 
NO3-/U = 2,0, untuk UO2(NO3)2.  Karena itu peng-
ukuran pH larutan sol dan analisis sisa asam, perlu 
untuk melihat kondisi umpan dan menentukan bahan 
untuk presolidifikasi. Presolidifikasi atau proses 
permulaan sebelum proses gelasi, menggunakan urea 
atau NH4OH.  Kalau jumlah urea/NH4OH terlalu 
banyak, akan menambah bahan asing dalam gel dan 
berarti menambah jumlah bahan yang hilang dalam 
kalsinasi. Akibatnya  penyusutan volume gel terlalu 
banyak dan menyebabkan keretakan[6].  Pengaruh 
tekanan pada cairan sewaktu mencapai jarum penetes 
pada proses gelasi juga akan mempengaruhi hasil gel 
yang terbentuk[12]. 

Untuk  mengontrol proses tersebut peralatan-
peralatan yang diperlukan adalah : pH meter untuk 
mengukur pH larutan, viskometer untuk mengukur 
viskositas sol, turbidimeter untuk mengukur homo-
genitas larutan (misalnya pada pelarutan PVA), 
densimeter untuk mengukur densitas sol, 
surfacetersiometer untuk mengukur surface tension 
sol dan Zeta Potensiometer untuk pengukuran beda 
potensial pada waktu pengukuran sisa asam dengan 
titrasi[10,11,12]. 

Gel  hasil proses gelasi,  setelah diaging, dicuci, 
dikalsinasi dan direduksi akan dihasilkan kernel UO2 
hasil reduksi.  Selama proses tersebut  terjadi 
pengurangan volume yang cukup banyak karena 
semua bahan yang mudah menguap sudah hilang dan 

yang tertinggal adalah oksida uranium dalam bentuk 
partikel UO2. Kalau selama deformasi tersebut terlalu 
banyak bahan yang diuapkan, maka pengurangan 
volume tersebut dapat menyebabkan keretakan 
padatan. Karena ini disamping meminimalkan bahan 
yang teruapkan selama pemanasan dengan 
menyiapkan larutan ADUN dengan kadar U setinggi 
mungkin, proses pemanasan juga harus dibuat 
bertahap dan kecepatan penguapannya tidak terlalu 
besar.  Hasil antara pada proses gelasi  kalsinasi, 
reduksi  dan sintering perlu diukur dan dimonitor 
densitas, diameter dan kebulatannya. Pengukuran 
yang dilakukan adalah mengukur diameter dengan 
mikroskop optik digital maupun dengan alat analisis 
ukuran partikel, kebulatan, densitas dan juga 
pengotor yang ada dalam uranium. Demikian juga 
proses sintering yang terjadi proses pemadatan gel 
selama proses sintering, perlu juga dilakukan dengan 
kenaikan suhu yang terkontrol. Untuk pengujian 
partikel  perlu peralatan pengujian seperti  true 
densimeter, tab densimeter, auto riffle sampler, dan 
high speed sieving . 
 

MTS

Coil Pemanas Induksi

Grafit

Kernel UO2

Isolator

Gas Keluar

Kernel masuk

HC

 

Gambar 5.  Alat Pelapisan Kernel UO2. 
 
 

Pada proses pelapisan dilakukan pelapisan 
partikel UO2 tersinter menjadi partikel terlapis.  
Proses  pelapisan  menjadi partikel terlapis, 
dilakukan menggunakan  alat pelapisan partikel 
dengan mereaksikan partikel UO2 tersinter dengan 
gas pereaksi hidrokarbon (asetilen dan propilen), 
hidrogen  dan metil tri khloro silan dengan pengencer 
argon tergantung lapisan yang akan dibentuk.  Proses 
pelapisan dilakukan dalam fluidized bed 
menggunakan metode chemical vapour despotition 
(FBCVD). Pelapisan kernel tersinter dilakukan 
secara bertahap yaitu dengan pelapisan buffer, inner 
pyrocarbon (IPyC), silica carbide (SiC) dan outer 
pyrocarbon (OPyC). Parameter pelapisan cukup 
komplek yaitu mulai dari pengendalian gas pereaksi 
sekaligus media fluidanya, sampai dengan distribusi 
suhu dalam sistem, distribusi suhu dalam partikel dan 
ratio partikel dan gas fluidanya.  Proses pelapisan 
kernel UO2 tersinter  menghasilkan partikel terlapis 
TRISO (tri structural isotropic)[7,8,13]. 
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Lapisan pada partikel terlapis TRISO 
menghalangi produk fisi mendifusi keluar lapisan  
dan memastikan partikel TRISO berkinerja baik 
selama  dalam medan radiasi di reaktor. Pengukuran 
ketebalan lapisan lapisan pada dasarnya 
diklasifikasikan ke dalam 2 jenis yaitu destruktif dan 
non-destruktif [14,15,16].  Ceramography adalah 
metode destruktif yang digunakan secara  luas 
dengan melihat seluruh partikel. Bahan partikel 
dicetak  dalam resin, kemudian dipoles sehingga 
diperoleh pencitraan dari kernel. Kerugiannya 
pengukuran secara destruktif, sampel tidak dapat 
digunakan kembali dan menimbulkan limbah 
radioaktif setelah pemeriksaan. Setelah itu dilakukan  
pengolahan gambar untuk menentukan ketebalan 
lapisan coating. Namun, posisi pemotongan untuk 
mendapatkan penampang yang tepat ditengah, sulit 
ditepati [14,17]. Pemolesan bisa diatas bagian 
ekuator atau bahkan melewatinya. 
 

 
Gambar 6.  Tampak lintang partikel terlapis 

Terpoles. 
 
 

Pengukuran ketebalan lapisan menggunakan 
gambar pencitraan hasil poles dapat dilihat dalam 
Gambar  6. Pada gambar tersebut dicontohkan 
polesing tidak berada pada bagian ekuatorial (tengah) 
tetapi  masih diatas titik ekuatorial  (bisa juga  justru 
di bawahnya).  Kalau nilai ketebalan tidak dikoreksi 
maka nilai yang didapat diameternya terlalu kecil dan 
ketebalan terlalu besar. Nilai ketebalan yang 
diperoleh perlu dikoreksi dengan perhitungan –
perhitungan tertentu [15].  Dari Gambar 6 nilai 
perbedaan dari lokasi terpoles dan lokasi tengah 
digambarkan sebagai  h. 
 

2
1

2
1 rRh −=      (3) 

 
dengan R1 menyatakan jari-jari pada bagian 
ekuatorial dan r1  jari-jari bagian terpoles. Untuk 
koreksi ketebalan lapisan didapat furmula: 
 

22 rhR +=      (4) 

Dengan r menyatakan jari-jari kernel terpoles dan R 
jari-jari sesungguhnya, untuk ketebalan lapisan 
digunakan formula sbb: 
 

2222 hRhRt ie +−+=    (5) 
 
Dengan t adalah tebal lapisan, dan Re dan Ri adalah 
jari-jari yang terukur. 

Pengukuran kebulatan partikel  merupakan 
pernyataan yang menggambarkan tentang kebulatan 
partikel dibandingkan dengan kebulatan apabila 
partikel benar-benar berbentuk bola.  Definisi 
terhadap kebulatan tersebut banyak dibuat orang dan 
berbeda satu dengan lainnya. Salah satu pengukuran  
menurut Inacia[15] dapat dilakukan dengan 
menggunakan 2  definisi  spherisitas  sbb: Spherisitas 
yang dihitung dengan perbandingan luas permukaan 
bidang 
 

r

i
d S

S
S =1      (6) 

 
Dan yang dihitung dari jari-jari terpanjang dan  
terpendek 
 

e

i
d R

R
S =2      (7) 

 

 
Gambar 7.  Parameter  kebulatan (spherisity) 

2 dimensi. 
 
 
Pengukuran diameter dan tebal lapisan secara non 
destruktif  diantaranya nenggunakan Radiografi sinar 
X. Pengukuran tersebut tidak merusak dan mengukur 
ketebalan lapisan tanpa menghasilkan limbah 
radioaktif  dan tanpa ketidakpastian dalam akurasi 
karena posisi pemotongan. Kelemahan metode ini 
karena kualitas radiografi sinar X konvensional, 
ditentukan oleh perbedaan densitas material yang 
diukur[16]. 
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Tabel 2.  Ketebalan dan densitas lapisan par-
tikel terlapis [16]. 

Lapisan Ketebakan 
lapisan (µm) 

Densitas 
(g/cm30 

Buffer 95 1,1 

PyC bagian dalam 40 1,9 

SiC 35 3,18 

PyC bagian luar 40 1,9 
 
 

Seperti terlihat pada Tabel 2, variasi ketebalan 
dan kepadatan lapisan  yang berbeda tidak cukup 
besar sehingga menghasilkan  pengukuran ketebalan 
kurang akurat.  Hal ini terjadi karena gambar 
mempunyai kontras rendah.  

Metode  non-destruktif 3-D micro-CT [15,16] 
yang menyediakan gambar penampang partikel 
bahan bakar dengan antar muka yang lebih tajam. 
Pada lapisan yang berdekatan dibandingkan 
radiografi sinar X konventional.  Namun, karena 
waktu proses scanning yang memakan waktu dan 
konstruksi image memerlukan biaya tinggi, teknik ini 
tidak umum digunakan. 

Metode non destruktif yang sekarang dipakai 
adalah radiografi digital sinar X terhadap fase yang 
searah (In-line phase contrast imaging/PCI) 
[16,17,20,21].  Gelombang elektromagnet amplitudo 
dan fase sinar X tidak berubah sewaktu melewati 
obyek.  Karena itu metode ini dapat digunakan untuk 
mendeteksi pergeseran fase sinar X pada batas antara 
2 obyek yang dianalisis yang mempunyai indeks bias 
berbeda. Peralatan tersebut seperti Gambar  8. 
 

 
Gambar 8.  Sistem Pencitraan sinar X mikro 

fokus. 
 

 
Gambar 9.  Gambar  PCI DR (In-line phase 

contrast imaging Digital 
radiography). 

Dengan peralatan tersebut lapisan-lapisan pada 
partikel terlapis akan dapat dicitrakan dalam bentuk 
gambar. 

Porositas pada lapisan partikel terlapis adalah 
salah satu parameter sangat penting  dalam partikel 
terlapis [14].  Porositas ini berkaitan langsung 
dengan unjuk kerja bahan bakar partikel terlapis. 
Untuk menentukan porositas bufer dapat digunakan 
metode analisis  ukuran partikel (particle size 
analyser method) [8]. Particles size analyser   adalah 
metode untuk mengukur densitas  pyrocarbon  dan 
dilengkapi timbangan mikro. Alat ini sangat cocok 
untuk menganalisa partikel terlapis. Alat yang 
digunakan adalah timbangan mikro dan analyser 
ukuran partikel. Timbangan mikro digunakan untuk 
menimbang berat lapisan partikel terlapis dan 
partikel kernel.  Sensitivitas timbangan mikro  harus 
tidak  lebih dari 1µg.  Alat analisar ukuran partikel 
terdiri dari sumber cahaya, sistem dispersi, sistem 
pencitraan kecepatan tinggi dan gambar analysis 
system. Selain itu, counter infra merah yang 
dirancang khusus diinstal antara sistem dispersi dan 
sistem pencitraan digunakan untuk  perhitungan 
jumlah partikel. Selama pengukuran partikel, sampel 
didispersikan oleh sistem dispersi, dan kemudian 
keluar melalui counter dan sistem pencitraan secara 
berurutan.  Jumlah partikel diperoleh ketika partikel  
melewati penghitung.  Dan gambar dari partikel 
didapat ketika partikel keluar melalui system 
pencitraan. Setelah  pengukuran, informasi partikel 
termasuk  diameter rerata, diameter maksimum, dan 
diameter minimum akan diukur dari gambar dengan 
sistem analisis citra. 
 

 
Gambar 10.  Pencitraan partikel terlapis. 

 
 

Standar deviasi juga dihitung dari hasil 
pengukuran. Didasarkan pada jumlah partikel yang 
diuji oleh alat  dan berat partikel. Bahan ditimbang 
oleh timbangan mikro maka masing-masing berat 
partikel kernel dan partikel terlapis dapat dihitung. 
Untuk menghitung kepadatan lapisan coating 
digunakan persamaan: 
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dengan: ρ adalah densitas lapisan  (g/cm3), m1v dan 
m0v adalah berat rata-rata partikel sesudah dan 
sebelum pelapisan, d1v dan d0v adalah  diameter 
partikel sesudah dan sebelum pelapisan. Nilai 
tersebut dapat diperoleh dari diameter dari partikel 
terlapis dan partikel kernel yang didapat dari alat 
analisis ukuran partikel.  Sedang berat dan jumlah 
partikel diperoleh dari alat analisis ukuran partikel.  
Seperti yang ditunjukkan pada persamaan di atas, 4 
kunci yang diperlukan adalah volume rata-rata dan 
berat individual rata-rata dari partikel kernel dan 
partikel terlapis. Volume rata-rata diperoleh dari 
diameter yang dikukur dari particles size analyser. 
Sedang berat individu dari partikel kernel dan 
partikel terlapis diperoleh dari jumlah partikel dari 
particles size analyser dan berat dari micro balance 
Gambar image dari partikel secara otomatis diperoleh 
dari alat analisis partikel.  Alat ini dapat mengecek 
ratusan partikel dalam 30 menit.  

Ketebalan lapisan dan diameter partikel kernel 
dan partikel terlapis adalah parameter yang penting 
digunakan untuk menentukan penerimaan bahan 
bakar RST [22,26]. Penyimpangan parameter  kernel 
dan partikel terlapis dari parameter disain  dapat 
berakibat pada performen bahan bakar. Penerimaan 
bahan bakar ditentukan secara statistik dari parameter 
desain yang sudah ditetapkan. 

Mikroskopi optik kuantitatif merupakan alat 
standar untuk karakterisasi dan kualifikasi ukuran 
serta bentuk dan ketebalan lapisan pada partikel 
kernel dan partikel terlapis. Metode yang umum 
dipakai adalah menggunakan lensa mikroskop dan 
mengukur dimensi partikel. 
 

,  

Gambar 11.  Gambar  partikel  kernel  dan 
partikel. 

 
 
Cara ini melelahkan dan tidak praktis karena hanya 
dapat melakukan 2 pengukuran per partikel dan 100-
200 pengukuran setiap pemeriksaan. Cara ini juga 

kurang mewakili secara statistik. Pengukuran dari 
foto mengurangi kejenuhan tetapi butuh waktu lama 
untuk proses cetak foto. Untuk mengatasi kesulitan-
kesulitas di atas dalam produksi bahan bakar yang 
kontinyu  beberapa badan internasional telah 
mengembangkan metode karakterisasi untuk ukuran 
dan bentuk partikel dan ketebalan lapisan. Jepang 
(Program HTTR) mengembangkan ukuran dan 
bentuk kernel dan ditentukan oleh pencitraan 
bayangan (100 partikel sampel untuk pengukuran 
diameter; Sampel 300 partikel untuk kebulatan) 
ketebalan lapisan telah ditentukan oleh radiografi X-
ray. Penelitian bahan bakar reaktor suhu tinggi Cina 
gas-cooled reaktor (HTR-10), melakukan peng-
ukuran otomatis memanfaatkan Radiografi sinar X 
dan ceramography optik telah digabungkan dengan 
analisis data komputer untuk memberikan ukuran 
kernel, kernel kebulatan, dan ketebalan lapisan 
(ukuran sampel minimal 180 partikel).  Di Amerika 
Serikat (ORNL),  menggunakan mikroskop optik 
dilengkapi komputer secara kuantitatif menghitung 
gerakan otomatis partikel terlapis, akuisisi gambar 
digital, dan dilengkapi perangkat lunak analisis citra 
pengujian partikel terlapis. Ukuran sampel yang 
diperiksa  secara rutin mencapai 1500-5000 untuk 
ukuran dan bentuk partikel terlapis dan dapat 
diperiksa 180-240 partikel untuk ketebalan partikel 
terlapis[22]. 

Dalam pembuatan elemen bahan bakar bentuk 
bola, performen bahan bakar yang harus selalu di cek 
adalah[24]: 1. Kemampuan menahan produk fisi. 
Fraksi rasio nuklida yang keluar dari bahan bakar 
harus dibawah 10-4 dibawah kondisi disain pada 
waktu kecelakaan. 2.Mekanikal streng dari bahan 
bakar. 3. Tahanan korosi terhadap bahan peng-
oksidasi dalam pendingin dan karakter pepindahan 
panas. 

Pada setiap batch diambil sampel untuk hasil-
hasil dan bahan-bahan seperti untuk grafit, diukur 
densitas, total abu, kandungan Li, pengotor, 
konduktivitas panas, kecepatan korosi, dan untuk 
elemen bahan bakar diukur diamater, ketebalan grafit 
bebas bahan bakar, loading U, kontaminasi U dan 
fraksi U bebas.  Tes iradiasi terhadap bahan bakar 
juga perlu dilakukan untuk melihat ketahanan bahan 
bakar pada medan radiasi[25].  Sifat isotropi pada 
TRISO tidak kalah penting karena sangat 
menentukan terhadap keretakan lapisan yang bisa 
berakibat lepasnya hasil fisi ke luar bahan bakar[26]. 
 

METODOLOGI 
Berdasar teori-teori dan informasi mengenai 

proses pembuatan bahan bakar nuklir, serta 
pengalaman proses pembuatan  bahan bakar  suhu 
tinggi perlu dilakukan kajian karakterisasi hasil 
antara dan hasil akhir serta dievaluasi  kelebihan dan 
kekurangan proses pembuatan bahan bakar nuklir 
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selama ini. Tujuan akhir kegiatan adalah kemampuan 
pembuatan bahan bakar nuklir RST. Untuk 
mendukung tujuan tersebut harus dilakukan 
karakterisasi bahan untuk mengukur karakter bahan 
dengan melihat jenis, kuantitas, sifat-sifat dari bahan 
baik hasil antara maupun hasil akhir. Peralatan yang 
digunakan disesuaikan dari karakter bahan yang 
dianalisis. Dengan membuat review terhadap hal-hal 
yang berkaitan dengan karakteristisasi bahan,  akan 
dapat diketahui hal-hal yang meliputi kualitas dan 
kuantitas bahan dan peralatan-peralatan yang 
diperlukan.  Hasil antara dan hasil akhir dalam proses 
pembuatan bahan bakar nuklir selalu dianalisis agar 
hasil dapat dikontrol dan apabila menghasilkan bahan 
yang tidak baik segera dpat dilakukan tindakan yang 
diperlukan. Peralatan-peralatan untuk analisis pada 
setiap hasil dan apa yang dianalisis perlu diketahui 
agar didapatkan hasil yang baik pada setiap langkah 
proses. 
 

PEMBAHASAN 
Proses pembuatan bahan bakar suhu tinggi 

bentuk bola sudah dimulai beberapa tahun terakhir di 
PSTA Batan. Mulai tahun 2015 program tersebut  
diteruskan oleh PTBBN Batan.  Evaluasi perlu 
dilakukan untuk menjadi dasar perbaikan kegiatan, 
yang bisa meliputi proses, peralatan proses, alat 
kontrol proses dan alat serta metode karakterisasi 
hasil antara dan hasil proses. 

Dari segi proses yang perlu diperbaiki adalah 
penyiapan konsentrasi uranium dalam ADUN yang 
setinggi mungkin. Umpan pembuatan sol diusahakan  
menggunakan kadar U yang tinggi, untuk mengu-
rangi beban penetralan larutan. Dari segi proses perlu 
diubah penyiapan umpan uranium yang kom-
prehensip secara ekstraksi dan diteruskan dengan 
penetralan menggunakan ammonium hidroksida 
diubah menjadi pelarutan U3O8 dengan asam pekat 
yang jumlahnya terbatas untuk mendapatkan sisa 
asam sekecil mungkin[6]. Peralatan yang perlu 
ditambahkan adalah pH meter. 

Dari segi alat perlu disediakan turbidimeter 
untuk melihat bahwa pelarutan PVA sudah sempurna 
dan tidak ada koloid dari PVA yang tak larut. Koloid 
ini akan menyebabkan ketidakhomogenan sol yang  
berakibat terjadinya kekosongan pada gel. Gel yang 
berisi koloid PVA bila dipanaskan, koloid akan 
terurai oleh panas dan gel berlubang.  

Bahan aditif PVA yang merupakan bahan yang 
memungkinkan terjadinya polimerisasi membentuk 
sol yang kental. Penggunaan PVA yang dipakai 
selama ini menggunakan PVA yang fully hidrolated 
atau terhidrolisa sempurna. Pengguaan PVA tipe ini 
perlu diganti dengan partially hidrolated yang 
sebagian terhidrolisa. Menggunakan tipe pertama 
menghasilkan sol yang  viskositasnya tidak stabil. 
Hal itu disebabkan  reaksi polimerisasi berjalan pelan 

sehingga viskositas berubah dengan perubahan 
waktu. Viskositas tidak stabil  mengakibatkan gel 
yang terjadi pada proses gelasi tidak reprodusible. 
Untuk itu perlu didukung pengadaan alat viscometer 
untuk sampel kecil. Peralatan autopycnometer juga 
diperlukan untuk mengontrol densitas sol. 
Penambahan alat dan perbaikan proses dilakukan 
agar semua proses dapat mempunyai kedapatulangan 
yang tinggi (reprodusible).  

Perbaikan proses juga diperlukan di dalam 
jarum penetes. Gel ADU terbentuk karena aliran sol 
pada jarum penetes yang digoyang alat penggetar. 
Untuk dapat diperoleh kedapatulangan yang baik, 
aliran sol pada jarum harus dalam aliran yang 
laminer, sehingga tetes yang terjadi teratur[6]. Kalau 
sampai aliran berada dalam keadaan turbulen, maka 
tidak mungkin terjadi gel yang mempunyai diameter  
tetap. Demikian juga driving force terhadap aliran 
yang selama ini menggunakan pompa peristaltik, 
perlu diperhalus sehingga alirannya rata tidak  pulsa 
seperti aliran peristaltik. Untuk itu sisten pemasukan 
sol ke jarum perlu diperbaiki. Peralatan yang perlu 
untuk mendukung ini adalah viskometer, auto-
picnometer, flowmeter, dan stroboscobe cahaya.  

Peralatan proses gelasi perlu ditambah dan 
dimodifikasi. Tempat terjadinya reaksi awal antara 
gas NH3 dan tetes sol perlu dimodifikasi agar pre 
solidifikasi reaksi antara tetes dengan gas NH3 terjadi 
sebaik mungkin dan tidak terjadi bocoran gas NH3 ke 
lingkungan. Modifikasi dilakukan terhadap sistem 
pemasukan dan pengeluaran gas serta sirkulasi 
larutan NH4OH agar pengurangan konsentrasi 
amonium hidroksida dalam kolom tidak berpengaruh 
terhadap pengerasan gel. 

Peralatan untuk monitor dan karakterisasi 
partikel hasil proses pelapisan perlu disediakan alat 
particle size analyser dan timbangan mikro, sehingga 
dapat digunakan untuk mengetahui densitas lapisan 
dari masing-masing lapisan. Untuk lebih baik lagi 
karakterisasi partikel ini juga bisa disiapkan alat 
radiografi sinar X untuk langsung dapat melihat 
ketebalan masing-masing tanpa merusak partikelnya. 
Penggunaan peralatan non destructive bisa 
mengurangi kesalahan karena proses poles yang tidak 
pas pada bagian ekuator. Penggunaan alat tersebut  
juga mengurangi limbah radioaktif yang terjadi pada 
proses karakterisasi. 
 

KESIMPULAN 
Review terhadap peralatan karakterisasi 

terhadap hasil proses baik hasil antara maupun hasil 
akhir telah dilakukan.  Alat-alat tersebut dibanding-
kan dengan peralatan proses maupun alat analisis 
yang sudah ada di laboratorium bahan bakar reaktor 
daya eksperimental PTBBN BATAN di Yogyakarta. 
Peralatan karakterisasi ini terdiri dari alat proses 
maupun alat kontrol yang mendorong agar hasil 
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produk nantinya merupakan produk yang memenuhi 
syarat sebagai bahan bakar nuklir. Peralatan 
karakteristik yang mendukung proses antara lain 
untuk mengukur bahan baku maupun bahan antara 
seperti densimeter, viskometer, pH meter, tap 
densimeter, true densimeter, timbangan mikro telah 
dijelaskan kegunaannya dalam proses. Peralatan lain 
yang diperlukan adalah  mikroskop optik, partikel 
size analyser, radiografi sinar X untuk analisis 
partikel baik partikel kernel maupun partikel terlapis. 
Peralatan-peralatan tersebut sangat diperlukan karena 
tanpa karakterisasi hasil  kedapatulangan tidak akan 
dapat diperoleh. Hasil produk juga tidak akan dapat 
dipercaya sebagai produk yang baik. Perbaikan 
terhadap alat karakterisasi hasil dan alat proses serta 
alat kendali perlu dilakukan. Perbaikan proses 
bersama-sama  perbaikan metode dan alat pengujian, 
akan menghasilkan produk bahan bakar nuklir yang 
memenuhi syarat sebagai bahan bakar reaktor. 
Demikian juga tentang ketentuan produk yang 
direject atau diteruskan ke proses selanjutnya perlu 
ditetapkan. 
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TANYA JAWAB 

Gede S.W. 
− Apa problem utama di dalam pembuatan BBN 

bentuk bola ini? Dan bagaimana langkah 
antisipasinya? 

− Problem apa kira-kira yang akan dijumpai jika 
menggunakan bahan bakar nuklir bentuk bola, 
atau bentuk prismatik? 

Sukarsono 
− Karena proses pembuatan bahan bakar RST 

panjang, setiap proses mempunyai problem 
sendiri-sendiri. Proses yang paling kritis atau 
yang menentukan keberhasilan proses 
selanjutnya adalah pembuatan gel ADU dalam 
proses gelasi. 

− Keduanya mempunyai keuntungan dan 
kerugiannya masing-masing; contohnya kalau 
menggunakan pebbleded (bentuk bola) refueling 
bahan bakar mudah sehingga reaktor tidak perlu 
shutdown tetapi kulit pada bahan bakar bola 
yang kena benturan sering terkelupas. 

 
 


