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ABSTRACT

AN ANALYSIS ON THE TRANSMUTATION AND PRODUCTION RATE OF PU
(PLUTONIUM) AND MA (MINOR ACTINIDS) USING BURN-UP CALCULATION METHOD
WITH A SOLUTION OF 1-DIMENSION MULTIGROUP DIFFUSION THEORY. The depletion
calculation was developed such that for burn-up with follow the chain reaction from Uranium to
Einsteinium. This calculation was performed for each case of parameter used to quantify the impact on
the changes of reactor fuel and gain or loss of nuclides and the impact to the burn-up reactivity swing.
Different cases of sample problems by introducing different isotopes were investigated and the results
were showed with more detail and accurate. The calculations of this model have also been analyzed by
appropriately changing the related material number densities according to the prescribed condition of the
reactor core.

ABSTRAK

SEBUAH ANALISIS TERHADAP LAJU TRANSMUTASI DAN PRODUKSI PU
(PLUTONIUM) DAN MA (MINOR ACTINIDA) MENGGUNAKAN METODE PERHITUNGAN
BURN-UP DENGAN PENYELESAIAN MENGGUNAKAN TEORI DIFUSI MULTIGRUP 1-
DIMENSI. Perhitungan deplesi tersebut telah dikembangkan seperti halnya untuk perhitungan burn-up
dengan mengikuti reaksi berantai dari U (uranium) sampai Es (einsteinium). Perhitungan ini telah dibuat
untuk tiap-tiap parameter yang diperlukan dalam mengukur efek terhadap perubahan komposisi bahan
bakar reaktor dan penambahan atau hilangnya jumlah nuklida-nuklida yang ada serta pengaruhnya pada
burn-up reactivity swing. Dengan perhitungan semacam ini beberapa contoh nuklida yang berbeda telah
diselidiki dan hasilnya lebih lengkap dan akurat. Perhitungan dengan model seperti ini juga telah
dianalisis dengan menggunakan perubahan pada jumlah kerapatan bahan yang terkait sesuai dengan
kondisi reaktor itu sendiri.

Pusat Pengembangan lnformatika - BATAN
Pusat Reaktor Serba Guna - BATAN
Deputi Pusat Studi Tenaga Nuklir - BATAN
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PENDAHULUAN

Pada kebanyakan model perhitungan reaktor yang digunakan pada saat ini
adalah dengan menggunakan perhitungan reaktor untuk keperluan pembangkit energi
dengan reaksi berantai yang ditujukan untuk keperluan pembakaran uranium
khususnya, sehingga reaksi berantai yang digunakan kebanyakan hanya sampai
Curium dan selebihnya tidak dievaluasi. Hal tersebut dapat diperhatikan apabila kita
membuka perhitungan burn-up yang termaktub dalam bundel code perhitungan
SRAC. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendapatkan sebuah model perhitungan
burn-up secara terintegrasi dengan menggunakan reaksi berantai yang dimulai dari
Uranium hingga Einsteinium dengan persamaan difusi multigrup 1-Dimensi.
Pengembangan ini ditujukan untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan
terbentuknya isotop-isotop pada proses pembakaran Plutonium dan isotop-isotop
minor actinida pada reaktor pembakar dan transmutasi khususnya.

Analisis terhadap laju pembakaran dan transmutasi ini dilakukan dengan
menggunakan reaktor cepat dimana komposisi bahan bakarnya adalah dari sisa hasil
pembakaran reaktor termal dari 33 MWD/T setelah waktu pendinginan 150 hari.
Dalam penelitian ini penanganan terhadap penggunaan bahan bakar plutonium
khususnya telah dievaluasi dengan menggunakan metode difusi 26-grup energi pada
kondisi awal siklus (BOC) dan kondisi akhir siklus (EOC). Analisis ini dilakukan
dengan menggunakan pendingin Na. Model perhitungan dilakukan dengan
menggunakan reaksi berantai yang telah dikembangkan dari Uranium sampai
Einsteinium untuk perhitungan reaktor dengan metode persamaan difusi multigrup
1-dimensi.

Tujuan utama analisis ini adalah untuk menjajagi kemungkinan penggunaan
sebuah reaktor transmutasi yang dapat memanfaatkan kembali sisa bahan bakar dari
LWR sebagai alternatif terhadap upaya dalam menangani limbah aktivitas tinggi
khususnya MA dan juga dapat menjadi alternatif sumber energi dengan
mendaurulangkan sisa bahan bakar terutama Uranium dan Plutonium. Survey yang
dilakukan dalam menentukan parameter-parameter yang mendasar dari penelitian ini
adalah menggunakan isotop U (U-235, U-238) dan Pu (Pu-239, Pu-240, Pu-241 dan
Pu-242). Disain reaktor yang digunakan adalah jenis reaktor cepat (fast reactor)
dengan kapasitas daya 3000 MWt.

Dari hasil analisis ini, diperoleh beberapa kesimpulan bahwa penggunaan
Plutonium untuk bahan bakar sebuah reaktor cepat adalah baik dan laik
dikembangkan dalam rangka mengefektifkan penggunaan bahan bakar Uranium yang
ada di alam disamping juga dapat mengantisipasi masalah pencemaran lingkungan
akibat limbah radioaktif tingkat tinggi khususnya Pu dan MA.
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METODE PERHITUNGAN

Persamaan Difusi

Metode perhitungan reaktor dengan menggunakan persamaan difusi multigroup
[Duderstadt and Hamilton 1976] adalah lebih sederhana dibandingkan dengan
menggunakan metode lainnya seperti Montecarlo. Dalam perhitungan ini, dimensi
yang digunakan adalah arah jari-jari dari sebuah reaktor berbentuk silinder yang
dibagi dalam beberapa mesh. Persamaan difusi multigrup 1-Dimensi ditunjukkan
pada persamaan (1):

d Dg(r)-
dr

dimana

o" a i

+ ijtvN\r)~ 2_,2-< v )T (r) ~ z_t~yy *->f v)v ( r ) = o *• ^

£?(r) = ££ (r) + £? (r) = ££(r) +

dan g = 1, 2, ....,G (Duderstadt dan Hamilton, 1976). Persamaan difusi multigrup
energi 1-Dimensi tersebut diungkapkan dalam neutron per satuan volume per detik
termasuk didalamnya kebocoran (leakage), absorpsi termasuk tangkapan (capture)
dan fisi pindahan (removal) dengan hamburan elastis dan hamburan non-elastis.

Bentuk dari model mesh yang diasumsikan dengan k ditunjukkan pada
Gambar 1.

Dalam hal ini reaktor dibagi dalam beberapa mesh seperti ditunjukkan pada
Gambar 1 dan formulasinya tidak:terletak pada batasannya tetapi di tengah-tengah
batasan yang diberikan. Persamaan diselesaikan secara numerik dengan pendekatan
kebocoran arah tegak dan mengintegrasikan tiap-tiap volume mesh dengan batasan
pusat dan sisi reaktor. Neutron fluks yang dievaluasi pada batasan sebelah kanan

adalah <j)£ — ())£_] dan umumnya adalah negatif yang mana akan berfungsi sebagai
sumber neutron, atau kebocoran neutron ke dalam interval mesh k, sedangkan
perbedaan yang kedua adalah positif yang mana akan menunjukkan neutron yang
hilang atau bocor ke luar interval mesh k. Koefisien difusi yang efektif antara mesh k-

1 dan k adalah (|>*_1A, hal tersebut berdasarkan volume rata-rata dari macroscopic

transport cross section £ f . Nilai volume rata-rata untuk £ , adalah:

yk-],k _ yk-\ " r

' " ' drk-]+drk y
drk-]+drk ' drk-l+drk
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Karena D = — E, ,

Dk-u _ Dk'1Dk[drk-'+drk]
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Sistem persamaan ini telah diselesaikan dengan menggunakan bentuk matriks dan
metode penyelesainannya adalah dengan menggunakan metode iteratif yang
perhitungan fluks dan fission source yang baru hasil iterasi dikonvergensikan dengan
faktor pengganda X dari iterasi berikutnya hingga tercapai sebuah kriteria konvergen 8
di mana II - X\ <e.

Persamaan Deplesi

Evaluasi terhadap perhitungan burn-up dilakukan dengan menggunakan
perhitungan deplesi dari perubahan reaksi berantai. Kode perhitungan burn-up ini
merupakan hal yang penting dalam manajemen bahan bakar dalam mengevaluasi
deplesi dan produksi radio-isotop terhadap fungsi waktu. Penyelesaian persamaan
diferensial dengan prosedur integrasi numerik tersebut ditujukan untuk menghitung
perubahan kerapatan atom dalam sebuah reaksi nuklir. Persamaan deplesinya yang
digunakan adalah (Gambar 2):

dengan (i,j , k = 1, 2, ,M), dimana Nf (/) adalah jumlah kerapatan atom ke i, x*

adalah fraksi dari neutron yang dihasilkan pada setiap fisi, ltJ adalah fraksi

disintegrasi radioaktif dari j ke i, fjk adalah fraksi penyerapan neutron dari k ke i,X,

adalah konstanta peluruhan radioaktif dari atom ke i, crg adalah penampang lintang
atom ke i, M adalah jumlah total isotop dalam rantai pembakaran/transmutasi, dan G
adalah jumlah energi grup. Model perhitungan yang dilakukan dapat dilihat pada
diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 2 di atas.

Salah satu prosedur persamaan integrasi numerik yang digunakan untuk
menyelesaikan persamaan burn-up di sini adalah menggunakan metode Euler yang
merupakan metode eksplisit. Dalam metode ini, nilai dari masing-masing kerapatan
atom TV pada step waktu j+1 diungkapkan secara eksplisit dalam batasan Nj+1 , yaitu
dengan Nj pada waktu j dan turunan terhadap waktu dari Nj paday dan step waktu dt:
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NJ+] = N. + N, dt (3)

Penyelesaian persamaan deplesi tersebut harus memasukkan seluruh fungsi pengubah
yang terdapat dalan perubahan berantai dari isotop-isotop Uranium sampai dengan
Einsteinium termasuk di dalamnya faktor pengubah a, |3, y dan penangkapan neutron.

HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap laju pembakaran dan produksi Pu (plutonium) dan MA
(minor actinida) menggunakan metode perhitungan burn-up dengan reaksi berantai
yang telah dikembangkan dari U (uranium) sampai Es (einsteinium) telah dilakukan
dengan menggunakan metode persamaan difusi multigrup 1-dimensi. Perhitungan ini
telah dibuat untuk tiap-tiap parameter yang diperlukan dalam mengukur efek terhadap
perubahan komposisi bahan bakar reaktor dan penambahan atau hilangnya jumlah
nuklida-nuklida yang ada serta pengaruhnya pada burn-up reactivity swing. Dalam
kesempatan ini juga dilakukan analisis terhadap kedua bentuk spektrum neutron-nya
baik pada laju pembakarannya atau pada laju produksi isotop-isotop Pu dan MA.

Gambar 3 memperlihatkan hasil perhitungan dari bentuk spektrum laju
transmutasi Pu dan MA pada sebuah reaktor cepat. Dari hasil evaluasi terhadap
spektrum neutron dengan energi, tingkat kekerasan energinya diperoleh dengan
menggunakan bahan bakar metal, hal ini telah banyak diketahui bahwa bahan bakar
metal memiliki daya moderasi terhadap neutron yang lebih rendah dibandingkan
bahan bakar oksida seperti diperlihatkan pada Gambar 3. a. Untuk perhitungan
terhadap jumlah laju transmutasi MA menunjukkan nilai yang tinggi pada daerah
berenergi tinggi seperti diperlihatkan pada Gambar 3. b. Jumlah transmutasi MA
disini merupakan jumlah komulatif dari ke-empat unsur berat dari Np-237, Am-241,
Am-243, dan Cm-244 yang dicampurkan kedalam bahan bakar reaktor secara
homogen. Evaluasi terhadap jumlah laju transmutasi Pu yang merupakan jumlah
komulatif dari 4-unsur Pu seperti Pu-239, Pu-240, Pu241, dan Pu 242 menunjukkan
efek yang hampir sama yaitu nilai laju transmutasinya tinggi pada daerah berenergi
tinggi seperti diperlihatkan pada Gambar 3. c. Pada Gambar spktrum laju transmutasi
tersebut juga terlihat beberapa puncak yang cukup menonjol seperti halnya pada
daerah-daerah energi termal sekitar 100 eV, 3 keV, 300 keV, dan daerah sekitar 1
MeV yang mempunyai puncak tertinggi. Dari hasil perbandingan dengan spektrum
dari metal dan oksida tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa reaktor ber-energi
tinggi dimungkinkan baik untuk transmutasi Pu atau MA dan pada daerah thermal
sekitar 100 eV juga dapat dimungkinkan baik untuk transmutasi terhadap isotop Pu
atau MA.
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Dalam rangka menangani limbah radioaktiv tingkat inggi seperti MA atau Pu
dengan jumlah yang sangat besar yang akan dihasilkan oleh reaktor nuklir setiap
tahunnya, perlu kiranya diambil langkah yang strategis yaitu dengan mendaur
ulangkan sisa pembakaran/transmutasi dalam reaktor B/T hingga tidak ada limbah
MA khususnya yang keluar dari sistem pembakaran, sampai diperoleh sebuah sistem
yang bersih dari limbah MA khususnya dalam penggunaan sistem energi tenaga
nuklir.

Untuk analisis terhadap masing-masing isotop secara terpisah telah dilakukan
dengan mengevaluasi jumlah besaran isotop-isotop tersebut dalam satuan berat (kg)
seperti dapat di lihat pada Tabel 1. Tabel 1 adalah hasil perhitungan dari sisa isotop-
isotop Pu yang tersisa setelah dilakukan transmutasi selama 40 tahun dalam reaktor
cepat.

Seperti diperlihatkan pada Tabel 1, bahwa pengaruh dari pengerasan spektrum
fluks neutron terhadap jumlah fraksi laju pembakaran/transmutasi tersebut cukup
besar, hal tersebut akan semakin efektif apabila dapat ditemukan sebuah metode
untuk menaikkan tingkat kekerasan spektrum fluks neutron pada sebuah reaktor cepat
B/T sampai lebih besar atau sama dengan 1 MeV, karena penampang lintang dari
sebagian besar baik isotop MA ataupun isotop Pu lebih besar puluhan kali
dibandingkan penampang lintang pada daerah energi sekitar 0.2 MeV (umumnya
daerah operasi reaktor cepat untuk pembangkit energi).

Dari hasil perhitungan dapatlah diambil kesimpulan bahwa untuk
membakar/mentransmutasi khususnya MA akan lebih baik apabila menggunakan
reaktor berspektrum keras. Untuk itu perlu kiranya mendisain sebuah reaktor yang
mempunyai karakteristik khusus sehingga dapat membakar dan atau mentransmutasi
Pu atau MA secara effektif. Karakteristik khusus yang sangat diperlukan oleh sebuah
reaktor B/T diantaranya adalah spektrumnya keras karena pada daerah energi tinggi
penampang lintang MA umumnya besar, ukuran terasnya besar dalam rangka untuk
mendapatkan pemuatan MA atau Pu yang lebih banyak, fluks neutron tidak perlu
tinggi untuk mengimbangi laju produksi MA yang cukup tinggi apabila fluks
neutronnya tinggi, karena yang sangat diperlukan adalah sebuah reaktor B/T yang
mempunyai laju pembakaran/transmutasi tinggi dan produksi MA-nya rendah.

Hasil analisis dari perhitungan jumlah laju transmutasi dan jumlah laju
produksi disini adalah menggunakan metode perhitungan deplesi dengan reaksi
berantai yang telah dikembangkan dari Uranium sampai Einsteinium untuk
perhitungan burn-up yang di integrasikan dengan persamaan difusi multigrup 1-
Dimensi. Semua paket program yang digunakan disini adalah hasil buatan sendiri
dengan menggunakan bahasa FORTRAN-77 dan di lakukan dengan menggunakan
super computer ETA-10
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KESIMPULAN

Hasil analisis terhadap laju transmutasi dan produksi isotop MA dan Pu
menggunakan metode perhitungan burn-up dengan reaksi berantai dari U hingga Es
untuk persamaan difusi multigrup 1-D diperoleh beberapa kesimpulan sebagai
berikut;
1. Karena isotop-isotop Pu dan MA umumnya mempunyai penampang lintang mikro

yang besar pada daerah energi tinggi, maka memungkinkan sekali untuk
melakukan transmutasi dengan sebuah reaktor yang mempunya karakteristik
energi tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menaikkan tingkat energi pada
reaktor cepat yang digunakan untuk transmutasi.

2. Adanya kemungkinan untuk meningkatkan laju transmutasi dengan cara
meningkatkan atau memperkeras spektrum neutronnya. Pengerasan spektfum
tersebut dapat dilakukan dengan mengubah komposisi bahan bakar dan
pendinginnya dengan material yang tingkat moderasinya terhadap neutron sangat
rendah.

3. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebuah reaktor cepat mampu mentransmutasi
Pu sekitar 17.2% per tahun, dan sisa bahan bakar reaktor cepat dapat kembali
didaurulang, sehingga dapat kiranya menjadi alternatif terhadap disposal limbah
aktivitas tinggi dalam rangka membantu menciptakan lingkungan yang bersih dan
aman khususnya dari efek limbah radioaktif berbahaya yang berwaktu paruh
sangat panjang.
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Table 1. Fraksi MA yang terbakar/tertransmutasi dalam reaktor cepat B/T
menggunakan bahanbakar metal dan pendingin Na, Pb, dan gas He
dengan komposisi MA = 1 0 %

Pu nuclide

239 P u

240 P u

241 p u

242 P u

Total

B/T fraction (-)

Na coolant

0.171

0.174

0.171

0.172

0.172

Pb coolant

0.182

0.183

0.182

0.183

0.182

He gas coolant

0.192

0.200

0.195

0.199

0.197
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Gambar 1. Pembagian Mesh (Waltar and Reynolds).
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Gambar 2. Diagram Alir Perhitungan Reaktor Menggunakan Metode Difusi
Multigrup 1-Dimensi dengan Perhitungan Burn-Up.

502



xlO14

xlO38

F/C ratio MA

10° 106

En (eV)

Gambar 3. Perbandingan Bentuk Spektrum dari Laju Transmutasi Pu dan MA
pada Sebuah Reaktor Cepat dengan Bahan Bakar Metal dan Oksida dengan Pendingin
Sodium, [Pu]= 25 % dengan Kondisi Perbandingan Bahan Bakar, Pendingin, dan
Material Reaktor (F/C/S) = 0.35/0.43/0.22
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DISKUSI

AMINZARKASI

Untuk kepentingan transmutasi, apakah harus digunakan reaktor khusus?

MARSODI

Sebenarnya dapat digunakan reaktor energi biasa, tetapi kurang efisien dan perolehan
energi tidak maksimum. Dengan mendisain reaktor khusus untuk transmutasi, dapat
diperoleh hasil yang optimal dan juga dapat dihasilkan energi.
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