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ABSTRAK
Pembakaran/transmutasi MA/Pu telahdipelajari clan dievaluasi menggunakan spektrum
neutron cepat. Umumnya, kerapatan neutron pada reaktor cepat pembakar clan
transmutasi ini mempunyai tingkat energi spektrum sekitar 0.2 MeV. dengan variasi
yang cukup lebar yaitu dari spektrum neutron rendah hingga puncaknya (peak) yaitu 0,2
Mev. Tingkat energi spektrum neutron ini tergantung pada jenis material pendingin
dan/atau bahan bakar yang digunakan. Spektrun neutron lebih tinggi dari spektrum
neutron reaktor cepat daya diperoleh dengan cara menggantikan bahan bakar jenis
oksida menjadi bahan bakar jenis metalik, clan menggantikan material pendingin
natrium dengan material pendingin metalik atau gas. Evaluasi ini dilakukan dengan
berbagai variasi seperti halnyajenis bahan bakar dan/atau pendingin, fraksi MNPu clan
fraksi perbandingan bahan bakar terhadap pendinginnya dalam rangka untuk
memperoleh penggunaan neutron clan laju pembakaran MA/Pu yang lebih baik.
Evaluasi perhitungan reaktor dalam makalah ini dilakukan dengan spektrum energi
penampang lintang data nuklir 26-grup. Tujuan utama pada pembahasan ini adalah
untllk mengetahui pengaruh dari neutron cepat terhadap karakteristik pembakaran/
transmlltasi MA/Pu menggunakan neutron cepat.

PENDAHULUAN

Pembakar/transmutasi menggunakan reaktor cepat dimungkinkan dapat

merupakan alternatif yang baik untuk menangani limbah radioaktif tingkat tinggi

(HLW), hat ini dimungkinkan karena spektrum neutronnya dapat digeser ke' tingkat

yang .lebih tinggi dari pada spektrum neutron reaktor cepat komersial untuk daya.

Pembakaran/transmutasi MA/Pu di sini telah dipelajari clan dievaluasi menggunakan

spektrum neutron cepat. Dalam hat ini, energi neutron merupakan faktor yang sangat

renting dalam rangka untuk mendapatkan laju pembakaran/transmutasi yang maksimal.

Umumnya, kerapatan neutron pada reaktor cepat pembakar dan transmutasi ini
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mempunyai tingkat energi spektrum sekitar 0.2 Mev. dengan variasi yang cukup lebar

yaitu dari spektrum neutron rendah hingga puncaknya (peak) yaitu 0,2 MeV. Tingkat

energi spektrum neutron ini tergantung pacta jenis material pendingin danlatau bahan

bakar yang digunakan. Pembakaranltransmutasi HLW diperkirakan tidak dapat berjalan

s~cara efektif dalam spektrum neutron thermal, hal ini disebabkan oleh karena

kebanyakan dari nuklida-nuklida HLW khususnya nuklida MA mempunyai rasio fisi

terhadap tangkapan tinggi pacta daerah diatas energi neutron cepat. Oleh karena itu,

sangat diperlukan untuk melakukan penanganan HLW dengan cara

membakar/mentransmutasi menggunakan spektrum neutron yang lebih tinggi dari

reaktor cepat biasa. Dalam penelitian ini, spektrun neutron yang lebih tinggi dari pacta

spektrum neutron reaktor cepat daya telah diperoleh dengan cara menggantikan bahan

bakar jenis oksida menjadi bahan bakar jenis metalik, clan menggantikan material

pendingin natrium dengan material pendingin metalik atau gas. Oi sisi lain, kenaikan

spektrum neutron juga diperoleh dari peningkatan fraksi MNPu ke dalam bahan bakar

yang digunakan. Kenaikan fraksi MAlPu dapat memberikan pengaruh terhadap

kenaikan spektrum neutron pacta sistem pembakar/transmutasi, sehingga hal ini

mengakibatkan kenaikan pad a laju pembakaraIy'transmutasinya. Tetapi kenaikan

tersebut l11emberikan pengaruh juga pacta turunnya kerapatan neutron. Hal ini

disebabkan oleh karena kerapatan, penyerapan, clan moderasi akibat dari nuklida bahan

bakarnya yang menjadi lebih tinggi. Karena, diperkirakan bahwa pergeseran spektrum

neutron dapat mcl11pengaruhi peningkatan utilitas neutron untuk pembakaran /

transmutasi, maka evaluasi ini dilakukan dengan merubah substansi bahan bakar atau

pendinginnya dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut. Evaluasi ini dilakukan

dengan berbagai variasi seperti halnya jenis bahan bakar danlatau pendingin, fraksi

MNPu clan fraksi perbandingan bahan bakar terhadap pendinginnya dalam rangka

untuk memperoleh penggunaan neutron clan laju pembakaran MAlPu yang lebih baik.

Adapun tujuan utama pacta penelitian yang dituangkan dalam makalah ini adalah untuk

mengetahui secara lebih mendalam pengaruh neutron cepat terhadap karakteristik

pembakaranltransmutasi MNPu yang dilakukan menggunakan reaktor cepat.
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BASIL PERHITUNGAN

Spektrum Neutron FaciaPenggunaan Bahan Bakar Oksida clanMetalik

Dalam penelitian ini, perhitungan reaktor cepat untuk transmutasi dilakukan

menggunakan bahan bakar oksida clan hasilnya dibandingkan dengan perhitungan

menggunakan reaktor cepat dengan bahan bakar metalik, pendingin yang digunakan

adalah natrium (Na). Pengkayaan bahan bakar plutonium pacta reaktor

pembakar/transmutasi ini adalah sebesar 25% Pu dengan variasi pemuatan MA.

Evaluasi dalam perhitungan dengan variasi pemuatan MA di atas dilakukan dalam

rangka untuk mendapatkan laju pembakaran/transmutasi (BIT rate) yang tinggi clan

kapasitas pemuatan yang tinggi pula dengan tetap mengacu pada pergeseran spektrum

neutron ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan spektrum neutron pada

reaktor cepat komersial daya. Pergeseran spektrum neutron pacta reaktor ini telah

diobservasi dengan menyeleksi penggunaan jenis material bahan bakar metalik clan

variasi fraksi pemuatan MA atau Pu terhadap bahan bakar reaktor. Unjuk kerja

spektrum reaktor ini diperlihatkan pada Gambar 1. dalam hal ini, spektrum kerapatan

neutron menggunakan jenis material bahan bakar metalik telah dibandingkan dengan.
spektrum kerapatan neutron menggunakanbahan bakar oksida.

Pengaruh daTi jenis bahan bakar metalik dalam reaktor mengakibatkan

pergeseran pacta spektrum neutron ke daerah energi neutron yang lebih tinggi apabila

dibandingkan dengan penggunaan jenis bahan bakar oksida. Pergeseran spektrum

neutron ini telah diperoleh dengan mengintroduksikan jenis bahan bakar metal

menggantikan bahan bakar oksida. Gambar La menunjukkan hubungan antara

kerapatan neutron dengan energi neutron untuk reaktror dengan perbedaan ripe bahan

bakar dari sistem bahan bakar metalik (U-Pu-MA-Zr) clan sistem bahan bakar oksida

1.

(U-Pu-MA)O2 dengan jenis material pendingin natrium. Sistem ini dievaluasi

menggunakan fraksi perbandingan bahan bakar terhadap pendingin (FIC ratio)

0,325/0.455, fraksi MA 10 % clanfraksi Pu 25 %. Hasilnya, spektrum kerapatan neutron

reaktor ini bergeser ke daerah spektrum neutron yang lebih tinggi yaitu dari energi

neutronsebesar0,2 - 0,4 Mev. untuk bahan bakar oksida menjadi 0,4 - 0,8 Mev. untuk

bahan bakar metalik. Hal ini dapat dilihat bahwa spektrum neutron telah bergeser ke

daerah energi yang lebih tinggi sebagai akibat dari faktor moderasi neutron yang

berkurang dalam bahan bakar metalik. Keberadaan dari dua atom oksigen unttjk setiap

atom metalik dalam bahan bakar oksida meningkatkanmoderasidenganhamburan

inellastik. Oi mana, dalam bahan bakar metalik moderasi yang demikian tidak terjadi.
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Hal ini, mengakibatkan terjadinya pergeseran spektrum neutron ke arab energi neutron

yang lebih tinggi.

Gambar 1. Hubungan antara (a) kerapatan neut;'on <pgdengan energi neutron Ell,
(b) laju transmutasi MA dengan energi neutron Ell , clan (c) laju
pembakaran Pu dengan energi neutron Ell untul{ system transmutasi
menggunakan reaktor cepat yang dimuati dengan jenis bahan balmr
metalik (U-Pu-Ma-Zr) clan jenis bahan bakar oksida (UO2-PuO2-
MAO2) dalam kondisi F/C/S = 0.325/0.455/0.220.

2. Pengarulz ~pel'trum Neutron pat/a Laju Pembakaran/Transmuta MAiPu

Evaluasi perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan struktur pemuatan MA

secara homogen di mana MA dicampurkan secara homogen di dalam teras reaktor.

Observasi ini diorientasikan da!am rangka untuk menguji pengaruh dari tingkat energi

spektrum neutron terhadap laju pembakaran/transmutasi MA menggunakan spektrum

neutron yang lebih tinggi dari pacta spektrum neutron reaktor cepat komersial dengan

komposisi jenis bahan bakar metaJik, dan juga menguji pengaruh dari tire bahan bakar

terhadap spektrum neutron yang dihasilkan. Gambar I.b menunjukkan hubungan

antara laju pembakaran/transmutasi MA dengan energi neutron untuk jenis bahan bakar

rnetalik clan oksida dalam kondisi yang sama seperti Gambar La. Hasil perhitungan

rnenunjukkan bahwa pengaruh dari tingkat energl neutron terhadap laju

pembakaranltransmutasi MA mempunyai kecenderungan yang sama seperti pada
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tingkat kerapatan neutronnya seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.a. Laju

pembakaranltransmutasi MA pada daerah energi di atas energi neutron pada reaktor

cepat komersial (0,8 - 1,4) MeV meningkat secara tajam dengan pengaruh pada

penampang lintang pembelahan yang lebih tinggi pada komponen MA, walaupun

spektrum neutron berada pada daerah energi (0,4 - 0,8) Mev. Karena itu, laju

pembakaranltransmutasi MA terjadi pada spektrum neutron yang lebih tinggi dengan

mengacu pada rasio pembelahan terhadap tangkapan yang lebih tinggi pada daerah

energi yang lebih tinggi.

Seperti pada hasil yang diperoleh di atas, spektrum laju pembakaranl transmutasi

MA dengan menggunakan jenis bahan bakar metalik menghasilkan spektrum neutron

pada daerah energi yang sarna yaitu sekitar (0.8 - 1.4) Mev. Hal ini dapat dilihat lihat

bahwa laju transmutasi dapat dimaksimalisasi dengan penggeseran energi neutron ke

dalam daerah yang lebih tinggi. Karena itu, reaktor cepat untuk transmutasi harus

diupayakan untuk dapat beroperasi dalam daerah energi neutron yang tinggi, clanhal ini

dapat direalisasikan dengan penggantian material pendingin danlatau material bahan

bakarnya seperti didiskusikan pada seksi berikut.

Pengaruh tingkat energi neutron terhadap laju pembakaranltransmutasi Pu

menggunakan spektrum neutron yang lebih tinggi dari spektrum neutron pada reaktor

cepat biasa clan pengaruh dari jenis bahan bakar yang digunakan terhadap laju

pembakaranltransmutasi Pu juga dilakukan. Gambar l.c menunjukan hubungan antara

laju pembakaranltransmutasi Pu terhadap energi neutron untuk jenis bahan bakar

metalik clan oksida. Hasil perhitungan menunjukan bahwa pengaruh dari tingkat energi

neutron terhadap laju pembakaranltransmutasi Pu mempunyai kecenderungan yang

sarna seperti spektrum tingkat kerapatan neutronnya. Dari hasil perhitungan pada

Gambar l.c dapat dilihat bahwa spektrum laju pembakaranltransmutasi Pu mempur.yai

4 buah puncak yang berbeda dengan merujuk pada tingkat energi neutronnya. Laju

pembakaranltransmutasi Pu pada daerah energi sekitar (50 - 90) eV juga naik cukup

tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena pengaruh resonansi dari penampang lintang

pembelahan clan tangkapan spektrum neutron Pu pada daerah energi ini cukup tinggi.

Sedangkan kenaikan laju pembakaranltransmutasi Pu pada daerah energi sekitar 1.0

MeV lebih tinggi dibandingkan pada daerah resonansi, hal ini disebabkan oleh

tingginya tingkat energi neutron pada daerah ini clanjuga besarnya penampang lintang

fisi khususnya dari elemen Po. Di sini, kenaikan laju pembakaranltransmutasi Pu

sebagian besarnya disebabkan oleh faktor kenaikan spektrum energi yang diakibatkan
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adanya penggantian jenis bahan bakar oksida menjadi bahan bakar metalik. Hasil ini

menunjukkan bahwa energi neutron memegang peranan yang sangat penting dalam

meningkatan utilisasi neutron dengan tujuan utamanya pada kenaikan laju

pembakaran/transmutasi MNPu dalam reaktor cepat.

3. Pengaruh Penggrwaan !v/aterial Pemlingin Reaktor terhadap Spektrll /11

Neutron

Dalam pembahasan berikut, juga ingin diketahui pengaruh dari material pendingin

terhadap pergeseran spektrum neutron yang di perkirakan merupakan faktor penting

untuk meningkatkan kinerja reaktor pembakar/trnsmutasi. Perhitungan ini dilakukan

dengan menggunakan tiga komponen material pendingin yaitu: Lead (Pb), Gas Helim

(He), clan Natrium (Na). Data nuklir untuk material di alas diperoleh dari Bondarenko

[2] dengan penampang lintang efektif 26-grup clan Brokheaven National Laboratory

(BNL-USA) [3]. Hubungan antara kerapatan neutron clan laju pembakaran/transmutasi

MA dengan energi neutron untuk komposisi homogen pada kondisi EOC diperlihatkan

pada GambaI' 2. Perhitungan ini dilakukan dengan berbagai material pendingin pada

kondisi perbandingan FICIS adalah 0.35/0.43/0.22, [Jv1A]= 10%, clan[Po] = 25 %.

Seperti dapat dilihat pada basil perhit'lngan, spektrum kerapatan neutron

menggunakan pendingin gas helium (He) lebih tinggi dari pada spektrum kerapatan

neutron menggunakan Natrium (Na) atau Lead (Pb) seperti diperlihatkan pada GambaI'

2.a. Pergeseran spektrum neutron pada reaktor yang menggunakan pendingin gas He

disebabkan oleh rendahnya tingkat kerapatan gas He dibandingkan dengan

menggunakan pendingin cairan metal baik cairan Na ataupun Pb. Tetapi, pada

penggunaan pendingin gas He ternyata spektrum kerapatan neutronnya lebih rendah di

satu sisi, clan di sisi lain material pendingin gas He mempunyai sifat transfer panas yang

lebih rendah dibandingkan material pendingin metal, sehingga pada penggunaan

material pendingin gas He membutuhkan tekanan yang tinggi untuk memperoleh daya

yang dibutuhkan. Material pendingin Pb mempunyai titik leleh yang lebih tinggi

dibandingkan material pendingin Na, sehingga dibutuhkan untuk operasi pada

temperatur tinggi dalam penggunaan material pendingi Ph. Hal ini akan memberikan

konsekuensi pada penambahan kebutuhan pendukung safety. lni merupakan salah satu

alasan mengapa material pendingi Na lebih baik dari pada material pendingin Pb di satu

sisi, clanNa mempunyai karakter untuk trnsfer panas yang lebih baik dari pada material

pendingin gas He. Di sisi lain, penggunaan material pendingin Pb dapat meningkatkan
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kenaikan spektrum neutron clanmempunyai karakteristik transfer panas yang lebih baik

dari material pendingin Na. Namun demikian, material pendingin Pb harus dioperasikan

pada temperature yang lebih tinggi dari pada penggunaan material peendingin Na.

Sehingga, ditinjau dari sisi operasinya, pendekatan untuk disain reaktor cepat

pembakar/transmutasi diasuinsikan akan lebih baik apabila menggunakan material

pendinginNa.

Gambar 2. Hubungan antara (a) kerapatan neutron <pgdengan energi neutron En'-
(b) laju transmutasi MA dengan energi neutron En , untuk system
transmutasi menggunakan reaktor cepat yang dimuati dengan jenis
bahan bakar metalik (U-Pu-Ma-Zr) dengan berbagai variasi material
pendingin (Na, Ph, clan He) clan [Po] = 0.25, clan [MA] = 0.10, clan
F/C/S = 0.325/0.455/0.220 pad a kondisi EOc.

Unjuk kerja dari pada reaktor cepat pembakar/transmutasi menggunakan dua

macam material pendingin Na atau Pb secara terpisah menunjukkan hasil yang sedikit

berbeda pada sisi spektrum kerapatan neutronnya. Hal ini mengakibatkan sedikit

perbedaan pada laju pembakaranltransmutasinya khususnya pada daerah energi sekitar

ribuan electron volt. Sedangkan, laju pembakaranltransmutasi pada penggunaan

material pendingin gas He lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan material

pendingin kedua cairan metal baik Na ataupun Ph. Hal ini disebabkan oleh lebih

tingginya spektrum kerapatan neutronnya walaupun dalam kondisi ini kerapatan

neutronnya lebih rendah dari kerapatan neutron pada penggunaan kedua cairan metal

yaitu Na atau Ph. Dalam hat ini, pada penggunaan material pendingin gas He diperoleh
305



'I

Prosidi/lg Seminar Nasio/lal ke-9 Tekllologi dan KeselalllatallPLTN Serra Fasilitas NlIklir
Jakarta, 20 AgllStfiS 2003 ISSN.. 0854-29J0

laju pembakaran/transmutasi lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan material

pendingin cairan metal seperti diperlihatkan pada Gambar 2.b. Sebagai basil, dapat

disimpulkan bahwa material pendingin Na mempunyai perspektif yang lebih baik untuk

penggunaan reaktor pembakar/transmutasi dibandingkan dengan material pendingin

lainnya. Pada sisi lain, material pendingin gas He mempunyai pengaruh yang jauh lebih

baik dalam hal pergeseran spektrum neutronnya walaupun konduktifitas termalnya lebih

rendah dari material pendingin lainnya, sehingga harus digunakan pada tekanan tinggi

untuk dapat menjaga daya termalnya. Penggunaan material pendingin gas In! Juga

mengakibatkan bertambahnya tingkat kesulitan dalam operasinya.
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Gambar 3. Hubungan antara (a) kerapatan neutron <pgdengan energi neutron E1H
(b) laju transmutasi Pu dengan energi neutron E1H untuk system
transmutasi menggunakan reaktor cepat yang dimuati dengan jenis
bahan bakar metalik (U-Pu-Ma-Zr) dengan berbagai variasi material
pendingin (Na, Ph, clan He) clan [Po] = 0.25, clan [MA] = 0.10, clan
F/C/S =0.325/0.455/0.220 pad a kondisi EOc.

Berikut ini, ingin diketahui pengaruh pergeseran spektrum terhadap laju

pembakaran/transmutasi Pu yang diakibatkan oleh perbedaan material pendingin.

Gambar 3.a menunjukkan hubungan antara kerapatan neutron clan laju

pembakaran/transmutasi Pu dengan energi neutron untuk material pendingin yang

berbeda, Unjuk kerja spektrum laju pembakaran/transmutasi Pu sebagai pengaruh dari

pergeseran spektrum neutron diperlihatkan pada Gambar 3.b. Hasil perhitungan

menunjukkan bahwa pergeseran spektrum neutron merupakan salah satu faktor yang

renting untuk meningkatkan laju pembakaran/transmutasi Pu, Sesuai dengan basil di
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atas, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi kenaikkan pergeseran

spektrum neutron adalah kerapatan dari material pendinginnya lebih dari pada material

bahan bakarnya. Dan spektrum neutron merupakan faktor utama yang dapat

mempengaruhi kenaikan laju pembakaran/transmutasi lebih dari keberadaan frkasi

komposisi Pu.

Perubaltan karakteristik Fission to Capture Rasio isotop-isotop MA

Berdasrkan pada basil evaluasi ini, dapat diperoleh karakteristik lain yang

muncul dalam proses pergeseran energi spektrum neutron yaitu naiknya fission to

capture ratio seperti diperlihatkan pada Tabel 1. Dari basil ini, dapat diketahui

bahwasannya pada pergeseran spektrum energi neutron ke tingkat yang lebih tinggi

4.

Tabel 1. energi spektrum

239 Pu

240pU

241pU

242pU

237 Np
241Am

243Am

, 244Cm
Keterangan:
*) Me. Lane V. et.al., Neutron Cross Section Curve, Academic Press, 1988.
**) Hasi/ evaluasi penelitian disertasi .

***)Murphy et.al, Power Production An Actinide Elimination by Fas Reactor Recycle,Nuclear
Technology, Vol. 45, Ocktober, 1979

1.5
0.3
1.68
3.58
0.05
0.023
0.024
0.16

4.55
1.39
9.80
2.21
0.85
0.92
0.94
2.21

7.25
1.69
13.2
1.65

0.968
1.51
1.06
3.43

9.90
4.27
16.8
6.05
3.05
3.71
3.30
9.33

ternyata merubah sifat pada komponen-komponen MAlPu yaitu terjadinya kenaikan

tingkat fission to capture ratio. Oi mana perubahan sifat tersebut ternyata cukup

signifikan yaitu dengan kenaikan rata-rata sekitar 1.944 pint dari kenaikan energi dari

0.2 MeV ke 0.4 Mev. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peluang untuk melakukan

pembakaran/trannsmutasi MNPu menggunakan energi spektrum neutron yang digeser

ke tingkat yang lebih tinggi dengan lebih efektif, hat ini disebabkan oleh terjadinya

peningkatanfission to capture ratio yang cukup besar pada semua komponen MAlPu.
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Total Laju Pembakaran/trans111utasiAlA

Dalam sub-bab ini, diekaminasi basil

pembakaranltransmutasi total. Disain reaktor dengan

5.

1m dilakukanbahan bakar metalik untuk

pembakaranltransmutasi yang tinggi khususnya untuk menangani MNPu. Karena itu,
~

kapabilitas teras reaktor pembakar/transmutasi ini memungkinkan untuk munculnya

karakteristik teras reaktor yang berbeda dengan karakteristik teras reaktor komersial

pada umumnya. Dalam uji ini, diperoleh kesimpulan bahwa laju

pembakaranltransmutasi didominasi oleh pengaruh tingginya fraksi pemuatan MA

dalam bahan bakar. Tetapi, juka dilakukan pemuatan yang banyak dalam bahan bakar

reaktor, maka harus dilakukan pengaturan dengan efeknya terhadap reaktifitas ayun,

seperti dipaparkan pada sub-seksi sebelumnya.

Fraksi pembakaranltransmutasi terhadap variasi material bahan bakar clan

pendingin, komposisi MA clan fraksi void juga diuji. Hasil perhitungan ini telah

dilakukan menggunakan kondisi yang sarna untuk tiap-tiap variasi yang dilakukan

seperti yang dituangkan dalam bentuk spektrum. Unjuk kerja reaktor

pembakar/transmutasi pada masing-masing.kondisi diperlihatkan pada Tabel 2. Seperti

dapat dilihat pada bentuk pada gambar spektrum di atas, hasilnya menunjukkan unjuk

kerja yang cukup tinggi yang disebabkan oleh spektrum neutron yang lebih keras.

Dalam hal penggunaan material pendingin Ph, diperoleh basil perhitungan laju

pembakaranltransmutasi yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan material

pendingin Na. Tetapi, dalam penggunaan material pendingin Pb dibutuhkan kontrol

terhadap pengaruh termal yang ditimbulkan. Lebih dari pada itu, penggunaan material

pendingin gas He menunjukkan basil unjuk kerja pembakaranltransmutasi yang lebih

baik dibandingkan dengan penggunaan kedua jenis material pendingin metal (Pb clan

Na). Namun demikian, penggunaan material pendingin gas He ini membutuhkan

kontrol untuk tekanan gas.

Tabel 2. Fraksi nuklida MA yang terbakar/tertransmutasi menggunakan jenis
bahan bakar metalik clan oksida den~ = 10%

237 Np
241Am
243Am

244Cm
Total

0.221
0.223
0.229
0.223
0.222

0.236
0.233
0.236
0.238
0.236
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Dalam beberapa aspek, unjuk kerja reaktor pembakar/transmutasi sangat

didominasi oleh tingkat kekerasan spektrum neutronnya. Dengan basil di atas, dapat

disimpulkan bahwa spektrum neutron merupakan faktor utama claIm memperoleh

tingkat unjuk kerja pembakaranltransmutasi yang tinggi, sehingga spektrum neutron

merupakan alternatif untuk menyelesaikan masalah yang mengemuka pada isotop-

isotop radioaktiftingkat tinggi yang terkandung dalam HLW.

Tabel 3 merupakan salah satu cara untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi unjuk kerja reaktor pembakar/transmutasi, dimana total MA

terbakar/tertransmutasi juga dipengaruhi oleh keberadaan void dalam reaktor yang

karena satu hal, keberadaan Natrium void bertambah besar. Hasil perhitungan pengaruh

Na terhadap unjuk kerja reaktor pembakaranltransmutasi ini dilakukan dengan kondisi

FICIS = 0.35/0.43/0.22, dengan [MA] = 10 %, clan[Pu] = 25 %. Dari basil perhitungan

dapat dilihat bahwa keberadaan Na Void dapat meningkatkan total

pembakaranltransmutasi MA clan hal ini disebabkan oleh faktor moderasi neutron yang

makin kecil di saiD sisi. sedangkan di sisi lain, meningkatnya keberadaan Na void

membutuhkan kontrol safety yang lebih tinggi.

Tabel 3. Pengaruh jenis material pendingin terhadap fraksi MA yang
tertransmutasi dengan komposisi bahan balmr jenis metalik dengan

~ = 10%

~'!: i I! I~! ~ ~I ~1111~il ~!I!I~r-n l:::m: ill::::::::::::::::::::::::::::::~~:::::::::::.: %::.::::::.::?::::?::::: :j: ::i::: Er~ij$!~It if)

237 Np
241Am
243Am
244Cm
Total

0.236
0.234
0.236
0.238
0.236

0.243
0.248
0.253
0.258
0.254

0.277
0.299
0.288
0.302
0.292

lumlah total masing.masing komponen MA yang terbakar/tertransmutasi

menggunakan material pendingin yang berbeda diperlihatkan pacta Tabel 4.

Perhitungan ini dilakukan dalam kondisi EOC dengan FIC/S = 0.35/0.43/0.22,[MA]=

10 %, clan[Pu] = 25 %. Dari basil perhitungan dapat dilihat bahwa penggunaan material

pendingin memberikan pengaruh pada total perubahan Pu terbakar/tertransmutasi,

dimana pacta penggunaan material pendingin gas He memberikan pengaruh terhadap

total Pu terbakar/tertransmutasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pacta

penggunaan material pendingin yang lainnya yaitu Pb clanNa. Hal ini disebabkan oleh
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rendahnya kerapatan material pendingin gas He dibandingkan kedua material pendingin,

sehingga pacta penggunaan material pendingin gas He, faktor moderasi neutronnya

sangat rendah dibandingkan kedua material pendingin. Pengguanan material pendingin

gas He membutuhkan kontrol yang lebih untuk menangani tekanan tinggi. Oalam hal

yang sarna, juga berlaku untuk penggunaan material pendingin Ph, dimana temperatur

operasinya tinggi lebih tinggi dibandingkan dengan pendingin Na. Karena itu, dalam

studi ini, evaillasi terhadap unjuk kerja reaktor ditekankan pacta penggunaan material

pendingin Na, dalam rangka untuk mengurangi kebutuhan untuk safety operasinya.

Tabe1 4. Pcngaruh jenis material pendingiu terhadap fraksi Pu yang
tertransmutasi dengan komposisi bahan bakar jenis metalik dengan
[MAJ = 10%

239 Pu

240pU

241pU

242pU

Total

0.171
0.174
0.171
0.172
0.172

0.182
0.183
0.182
0.183
0.182

0.192
0.200
0.195
0.199
0.197

KESIMPULAN

Penelitian terhadap engaruh neutron cepat pacta karakteristik

pembakaran/transmutasi MA/Pu telah dilakukan dengan menggunakan metoda simulasi

komputasi clan rangkaian metoda yang dibuat oleh penulis clansecara ringkas diuraikan

dalam bentuk kesimpulanyang lain adalah :

1. Pergeseran spektrum neutron ke daerah energi yang lebih tinggi dapat dilakukan

dengan menggantikan material bahan bakar oksida menjadi metalik/ pendingin Na

dengan Pb/PB-Bi atau gas He, penggunaan komposisi bahan bakar oksida menjadi

bahan bakar metalik.

2. Berdasarkan basil evaluasi bahwasannya isotop-isotop MA/Pu (Np, Am, Cm,

clanPu) mempunyai karakteristik fissionablepactadaerah energi spektrum neutron cepat

clankarakteristik ini meningkat tajam pactadaerah di atas energi spektrum neutron cepat

sampai dengan sekitar 1 Mev. Karakteristik ini juga memiliki implikasi yang sangat

balk dalam karakternya sebagai bahan bakar yang diantaranya adalah sifat fissionable

pactakebanyakan isotop-isotop berat seperti MA/Pu.

3. Faktor ketergantungan fissionable isotop-isotop berat MA/Pu terhadap energl

spektrum neutron sangat besar, sehingga pemilihan reaktor cepat sebagai mesm
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transmutasi dianggap sangat baik. Karena, karakter dari sistem ini mempunyai energi

spektrum yang eukup lebar, sehingga memungkinkan untuk melakukan transmutasi

dengan sangat efektif khususnya pactaisotop-isotop berat MAIPu.

4. Dari hasil evaluasi penggunaan spektrum neutron dengan energl yang

ditingkatkan dari tingkat energi neutron seperti pacta reaktor cepat konvensioanl yaitu

sekitar (0.1-0.2) MeV menjadi sekitar (0.2-0.4) MeV, diperoleh besaran laju

pembakaran/trnasmutasi clan rasio MAIPu yang terbakar/tertransmutasi seeara eukup

signifikan hingga meneapai ribuan kg per tahun clan rasio sekitar 23.6 % per tahun.

Oinamika lain yang eukup menarik pacta penggunaan spektrum neutron dengan energi

yang diperkeras adalah meningkatnya fission to capture rasio isotop-isotop MAIPu

seeara eukup signifikanyaitu dari sekitar 0.915 pactaenergi spektrum neutron 0.2 MeV

menjadi sekitar 2.859 pactaenergi spektrum neutron sekitar 0.4 Mev.
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