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Gambar 2. Pola Difraksi Sinar X dari HT Pembanding,
CO = (a) dan NO - (b) (Klopproge, 2002)
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CO3 = (a) dan NO3- (b) (Klopproge, 2002)
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Gambar 5. Difraktogram HT Hasil Sintesis: a) Sebelum Kalsinasi; b) Setelah Kalsinasi
Gambar 5. Difraktogram HT Hasil Sintesis: a) Sebelum Kalsinasi; b) Setelah Kalsinasi
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Gambar 6. Difraktogram HT Sebelum dan Sesudah pada 450 dan 600°C
sebagai Pembanding (Kutrowski et al., 2005)
Gambar 6. Difraktogram HT Sebelum dan Sesudah pada 450 dan 600°C
sebagai Pembanding (Kutrowski et al., 2005)
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Gambar 8. Spektra HT Setelah Kalsinasi 500°C
Gambar 8. Spektra HT Setelah Kalsinasi 500°C
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