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ABSTRAK
TRANSMUTASI AKTINWA MINOR DALAM TERAS BWR BERBAHAN
BAKAR THORIUM. Salah satu tara untuk transmutasi aktinida minor adalah melalui
pembakaran nuklida menggunakan teras BWR berbahan bakar thorium. Bahan bakar
thorium mempunyai suatu kekhususan yaitu dihasilkannya aktinida minor sekunder
dalam jumlah sedikit. Pemuatan aktinida minor ke dalam teras dilakukan dengan tara
daur tertutup clan daur akumulasi. Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan
pembakaran untuk mengetahui komposisi aktinida minor yang dihasilkan, berat
transmutasi aktinida minor clan persen berat sisa transmutasi dengan paket program
SRAC. Perhitungan tersebut dilakukan dengan tara memodelkan satu batang bahan
bakar menjadi satu samaIl sel setara berbentuk silinder. Hasil perhitungan menunjukkan
bahwa transmutasi aktinida minor lebih optimal hila menggunakan teras BWR berbahan
bakar thorium dibanding menggunakan bahan bakar uranium untuk daur tertutup
maupun daur akumulasi. Berat aktinida minor yang tertransmutasi melalui kedua daur
tersebut menunjukkan basil yang harnpir sarna pada saat daur ke-5. Untuk daur tertutup,
pada daur ke-6 hampir seluruh aktinida minor yang dihasilkan dari 5 satuan BWR
berbahan bakar uranium dapat ditransmutasi. Sedangkan harga reaktivitas lebih teras
terkecil adalah 12,15 %~k/k masih memenuhi harga yang diperlukan untuk operasi
teras reaktor.

Kata kunci: daur, thorium, aktinida minor, SRAC

ABSTRACT
TRANSMUTATION OF MINOR ACTINIDE USING THORIUM FUELED BWR
CORE. One of the methods to conduct transmutation of minor actinide is the use of
BWR with thorium fuel. Thorium fuel has a specific behaviour of producing a little
secondary minor actinides. Transmutation of minor actinide is done by loading it in the
BWR with thorium fuel through two methods, namely close recycle and accumulation
recycle. The calculation of minor actinide composition produced, weigh of minor
actinide transmuted, and percentage of reminder transmutation was carried by SRAC.
The calculations were done to equivalent cell modeling from one fuel rod of BWR. The
results show that minor actinide transmutation is more effective using thorium fuel than
uranium fuel, through both close recycle and accumulation recycle. Minor actinide
transmutation weight show that the same value for those recycle for 5th recycle. And
most of all minor actinide prodl!ced from 5 unit B WR with uranium fuel can transmuted
in the 6th of close recycle. And, the minimal value of excess reactivity of the core is
12,15 %LIkIk, that is possible value for core operation.

Kevwords: recycle, thorium, minor actinide, SRA(
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PENDAHULUAN

Telah diketahui bahwa salah satu cara pengurangan limbah radioaktif tingkat

tinggi aktinida minor adalah dengan transmutasi menggunakan teras BWR[lJ.

Transmutasidengan menggunakan reaktor merupakan salah satu cara untuk

mengkonversi nuklida aktinida minor menjadi nuklida lain yang stabil (nuklida

nonradioaktif), atau nuklida yang berwaktu paruh sangat pendek melalui reaksi-reaksi

Teras BWR berbahan bakar uranium memberikan efek yangpenyerapan neutron.

kurang menguntungkan dalam proses transmutasi karena dihasilkannya aktinida minor

sekunder selama pembakaran bahan bakar, sehingga pengurangan jurnlah aktinida

minor menjadi kurang efektif. Oleh karena itu telah di lakukan penelitian penggunaan

bahan bakar nuklir jenis lain. Salah satu bahan bakar baru yang sedang dikembangkan

adalah bahan bakar jenis thorium r3~_233U). Bahan bakar thorium mempunyai suatu

keistimewaan yaitu kandungan aktinida minor didalarn bahan bakar bekas yang

dikeluarkan dari teras reaktor sangat keciU2!

Harnpir 100% isotop thorium di alarn adalah 232Th. Thorium alarn sebagai bahan

bakar nuklir tidak bisa menghasilkan energi secara langsung, melainkan secara tidak

langsung. Jika thorium menangkap neutron dengan energi rendah akan menghasilkan

233U. Nuklida 233U inilah yang mempunyai kemampuan bereaksicukup banyak isotop

fisi berantai dan menghasilkan energi sebagai bahan bakar nuklir baru. Meskipun

sarnpai saat ini penggunaan bahan bakar thorium sebagai bahan bakar reaktor belum

begitu populer, akan tetapi perlu dilakukan penelitian dan pengembangan sebagai

sumber energi barn. Dengan digunakannya thorium sebagai bahan bakar teras reaktor

diharapkan tersedianya sumber bahan bakar nuklir baru selain bahan bakar uranium.

Selain itu thorium dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar teras reaktor untuk

transmutasi aktinida minor.
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Transmutasi aktinida minor di dalam teras BWR tidak dapat dilakukan dengan

sekali pembakaran. Karena dengan cara tersebut tidak seluruh aktinida minor yang

dimuatkan bisa tertransmutasi sampai habis.[3] Untuk itu periu dilakukan daur ulang sisa

pembakaran aktinida minor yang dihasilkan daTi sisa pemuatan sebelumnya.

Dalarn penelitian ini dilakukan perhitungan pembakaran bahan bakar thorium

yang telah dimuati dengan aktinida minor di dalarn teras BWR dengan menggunakan

paket program SRAC. Kemudian dilakukan pula perhitungan daur pembakaran aktinida

minor. Pemuatan aktinida minor ke dalam teras BWR dilakukan dengan dua cara yaitu

dengan daur tertutup dan daur akumulasi. Penggunaan teras reaktor berbahan bakar

thorium dan pemuatan aktinida minor dengan cara daur ulang diharapkan dapat

men cap ai basil transmutasi aktinida minor yang optimal Sebagai perbandingan

dilakukan pula perhitungan pembakaran aktinida minor dengan teras BWR yang

menggunakan bahan bakar uranium. Parameter yang digunakan dalam perhitungan

adalah komposisi berat sisa bahan bakar bekas, komposisi berat aktinida minor yang

dihasilkan clan persen berat sisa pembakaran aktinida minor.

METODOLOGI

1) Perhitungan Pembakaran dengan Paket Program SRAC

Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan pembakaran dengan menggunakan

paket program SRAC dengan asumsi bahwa teras BWR berada dalam keseimbangan.I41

Sebagai data masukan digunakan data daTi teras PL TN Fukushima II yaitu teras BWR

berfraksi bakar 40MWd/t. Pembakaran dibagi menjadi 12 langkah dengan clara linear

bahan bakar sebesar 193,6 W/cm, kemudian ditambah 2 langkah lagi yaitu untuk

pendinginan dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam perhitungan pembakaran aktinida

minor tersebut, satu satuan batang bahan bakar BWR di modelkan menjadi satu kisi gel

berbentuk silinder tak terhingga.

Kisi gel dibagi menjadi 6 daerah yaitu 3 daerah bahan bakar, 1 daerah

kelongsong dan 2 daerah moderator. Suhu masing-masing daerah adalah sebagai berikut
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yaitu bahan bakar 900°K, kelongsong 600oK dan moderator 583°K Batang bahan

bakar mempunyai ukuran diameter 1,04 cm dan terbungkus oleh kelongsong yang

terbuat dari Zircaloy dengan ketebalan 0,86cm Perbandingan antara volume moderator

dan volume bahan bakar kurang lebih 2,91. [5]

Di dalam paket program SRAc[6] terdapat beberapa reaksi berantai pembakaran

nuklida, sesuai dengan tujuan dan ripe reaktor yang digunakan. Untuk penelitian ini

digunakan reaksi berantai pembakaran nuklida seperti ditunjukkan pada Gambar 1.

Dalam reaksi pembakaran nuklida tersebut terdapat 29 nuklida berat dari 230Th sampai

246Cm, 65 nuklida hasil fisi dan 1 nuklida pseuduo. Salah satu modul dari beberapa

modul perhitungan yang tersedia didalam SRAC adalah modul PIJ, yaitu perhitungan

pembakaran kisi gel dengan metode probabilitas tumbukan (collision probability).

Berdasarkan teori probabilitas tumbukan neutron, perubahan nuklida i dengan densitas

atom Nj ditunjukkan oleh persamaan (1) berikut ini.

dN.,
dt

-o-K N } +A.N.. -A.N
D,I I I I I I (1)

= ~ ~g( "\:"" r U jg N +ug. IN L.,'I' L., JI .J J c.,-,.

g=1 j

dengan°

jumlah produksi nuklida i karena reaksi fisi nuklida j,Yji

tampang lintang fisi nuklida j untuk kelompok energi g,

0" :;-1 : tampang lintang tangkapan neutron nuklida i-I untuk kelompok energi g

tampang lintang serapan nuklida i untuk kelompok energi g,

konstanta peluruhan nuklida i, i'
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Gambar Model reaksi berantai pembakaran nuklida dalam paket

2) Daur aktinida minor

Gambar 2 menunjukkan daur aktinida minor yang dimuatkan ke dalam teras

BWR berbahan bakar thorium. Daur nuklida aktinida minor dilakukan dengan tujuan

agar diperoleh hasil transmutasi yang optimal, karena apabila hanya dilakukan dengan

sekali pembakaran di dalam teras maka tidak bisa mentransmutasi seluruh nuklida yang

dimuatkan. Seperti terlihat dalam Gambar 2 bahwa acta dua daur yang digunakan untuk

pemuatan aktinida minor ke dalam teras BWR. Pertama, dengan cara daur tertutup yang
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dalam Gambar 2 tersebut ditunjukkan dengan garis lurus, yaitu pada saat pemuatan

kembali aktinida minor tidak ditambah dengan aktinida minor yang berasal daTi teras

lain. Dalam penelitian ini, pertama kali dilakukan pemuatan aktinida minor ke dalam

teras BWR berbahan bakar thorium sebanyak yang dihasilkan oleh 5 satuan teras BWR

berbahan bakar uranium. Setelah pemrosesan kembali bahan bakar thorium bekas yang

dihasilkan, kemudian sisa aktinida minor yang tidak tertransmutasi dimuatkan/dibakar

kembali tanpa ditambah dengan aktinida minor yang berasal daTi teras lain, dan

seterusnya hingga berulang kali. Dengan cara daur tertutup diharapkan aktinida minor

yang telah dihasilkan sampai saat ini dapat tertransmutasi dengan baik.

Bahanbakar
Thorium

Reprocessing bahan
bakar hekas

Th Th

Pengo
bahan
..+

I Hasil J

I tisi dll. f

Keterangan
.= daur tertutup

= daur aklnnulasi

-.

Gambar 2. Daur yang digunakan untuk pemuatan aktinida minor ke dalam teras BWR
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Kedua, door akumulasi yang dalam Gambar 2 ditunjukkan dengan garis putus-

putus, yaitu door yang pada saat pemuatan kembali sisa pembakaran aktinida minor

ditambahkan pula dengan aktinida minor lain yang berasal daTi teras BWR berbahan

bakar uranium. Dalam penelitian ini, mula-mula aktinida minor yang dihasilkan oleh

satu satuan BWR berbahan bakar uranium dimuatkan ke dalam teras BWR berbahan

bakar thorium. Kemudian pada pemuatan kembali sisa aktinida minor yang tidak

terbakar dilakukan penambahan pemuatan aktinida minor lain yang dihasilkan oleh satu

satuan BWR berbahan bakar uranium dan seterusnya. Dengan cara daur akumulasi

diharapkan dapat menstransmutasi aktinida minor yang berasal daTi teras BWR

berbahan bakar uranium yang beroperasi saat ini dan yang akan datang.

3) Parameter yang Dianalisis

Untuk melakukan analisis terhadap transmutasi aktinida minor dilakukan

penilaian terhadap beberapa parameter yaitu komposisi berat isotop sisa bahan bakar,

berat aktinida minor yang dihasilkan, berat aktinida minor yang tertransmutasi dan

persen berat sisa pembakaran aktinida minor. Berat nuklida yang dihasilkan ditunjukkan

dengan satuan kg/t-HM yaitu berapa berat nuklida dalam satuan kilogram yang

terkandung dalam setiap satu ton metal bahan bakar bekas. Berat pemuatan nuklida

yaitu berapa kilogram berat aktinida minor yang dimuatkan ke dalam teras dalam setiap

ton metal bahan bakar (kg/ton-HM). Berat transmutasi aktinida minor juga ditunjukkan

dengan satuan kg/t-HM, yaitu berat aktinida minor (kg) yang dapat ditransmutasi dalam

setiap daur untuk setiap satu ton bahan bakar. Berat pembakaran dapat dirumuskan

sebagai berat nuklida aktinida minor yang telah dimuatkan ke dalam teras saat daur ke-n

dikurangi dengan sisa berat pembakaran pada daur ke-n (persamaan (2».

(2)
Berat aktinida minor yang tertransm utasi (kgit -HM)

= Berat pemuatan daur ke -n -berat sisa pembakaran daur ke -n

Persen berat sisa pembakaran daur ke-n ditunjukkan dalam satuan % yaitu hasil

pembagian antara berat sisa pembakaran daur ke-n dengan total berat pemuatan aktinida

minor yang berasal daTi teras BWR lain berbahan bakar uranium pada daur ke-n dikali

100%. Persen berat sisa pembakaran nuklida ditunjukkan seperti persamaan (3).
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(3)
Sisa berat aktinida minor(%)

= Berat sisa pembakaran aktinida minor daur ke -n
xIOO%

Berat tota 1 pemuatan aktinida minor daTi teras BWR lain hingga daur ke

BASIL PERHITUNGAN DAN PEMBABASAN

Komposisi Isotop di Dalam Bahan Bakar Bekas

Tabel Komposisi isotop di dalam bahan bakar bekas BWR berbahan bakar uranium

Tabel menunjukkan komposisi material yang terkandung di dalam bahan bakar bekas

yang dihasilkan dari teras setimbang BWR berbahan bakar uranium (UO2) dengan

fraksi bakar 40 GWD/t dan waktu pendinginan bahan bakar bekas selarna 5 taboo.

Uranium sisa pembakaran clan plutonium mendominasi sisa bahan bakar yaitu sekitar

97,53%. Sedangkan aktinida minor dan basil fisi dihasilkan sebesar 2,46%. Dari tabel

tersebut dapat diketahui bahwa aktinida minor yang dihasilkan setiap tahun relatif kecil

laitu sekitar 33,67 kg atau hanya 0,11 % dari seluruh bahan bakar bekas.
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Komposisi Aktinida Minor Yang Dihasilkan

Tabel 2 menunjukkan perbandingan jumlah nuklida aktinida minor dan

transuranium yang dihasilkan oleh BWR yang menggunakan bahan bakar uranium

dengan bahan bakar thorium. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa BWR berbahan

bakar thorium menghasilkan aktinida minor yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan

dengan apabila menggunakan bahan bakar uranium. Hal itu seperti ditunjukkan oleh

reaksi rangkaian pembakaran nuklida pada Gambar 1 diatas bahwa untuk sampai

menjadi nuklida aktinida minor nuklida thorium memerlukan beberapa kali reaksi

penangkapan neutron thermal. Sedangkan uranium mempunyai jarak yang relatif lebih

dekat untuk berubah menjadi aktinida minor, oleh karena itu maka aktinida minor yang

dihasilkan lebih besar. Sehingga penggunaan bahan bakar thorium sebagai bahan bakar

untuk transmutasi aktinida minor lebih efektif karena tidak dihasilkan aktinida minor

sekunder selama proses pembakaran didalam teras.

Berat Transmutasi Aktinida Minor

Berat pemuatan daD berat transmutasi aktinida minor hingga daur ke 5 baik

dengan cara daur tertutup maupun daur akumulasi ditunjukkan dalam Tabel 3. Bila

dibandingkan antara teras BWR yang menggunakan bahan bakar uranium maka teras

BWR yang menggunakan bahan bakar thorium lebih mampu mentransmutasi aktinida

minor. Akumulasi aktinida minor yang ditransmutasi sampai daur ke-5 untuk daur

tertutup daD daur akumulasi adalah masing-masing sebesar 98,8% daD 88,7% dari total

berat pemuatan aktinida minor yang berasal dari teras BWR lain berbahan bakar

uranium. Kedua cara pemuatan aktinida minor tersebut digunakan untuk menanggulangi

limbah nuklir tingkat tinggi aktinida minor untuk masing-masing kondisi. Cara daur

tertutup digunakan untuk mentransmutasi aktinida minor yang berasal dari BWR

berbahan bakar uranium yang selama ini telah terakumulasi. Sedangkan car~ daur

akumulasi untuk aktinida minor yang dihasilkan dari BWR berbahan bakar uranium

yang beroperasi saat ini daD akan datang .
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Tabel 3. Herat pemuatan aktinida minor (kg/t-HM) dan berat transmutasi aktinida minor
(kg/t-HM) pada tiap-tiap daur

Persen Berat Sisa Pembakaran Aktinida Minor

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara persen berat sisa pembakaran aktinida

minor dan jurnlah daur untuk transmutasi menggunakan BWR dengan cara daur

tertutup. Pada daur tertutup terlihat bahwa BWR berbahan bakar thorium dapat

mentransmutasi hampir seluruh aktinida minor yang telah dihasilkan dari 5 satuan BWR

lain berbahan bakar uranium setelah mencapai daur ke-6. Sedangkan pada transmutasi

aktinida minor dengan BWR berbahan bakar uranium, maka persen berat sisa

pembakaran aktinida minor hampir tidak mengalarni perubahan (tetap) setelah mencapai

daur ke-3 dan seterusnya, yaitu tersisa sekitar 40%. Hal tersebut diperkirakan karena

telah terjadi keseimbangan antara berat aktinida minor sekunder yang dihasilkan dari

bahan bakar akibat pembakaran uranium dengan berat aktinida minor yang

tertransmutasi.

Gambar 4 menunjukkan hubungan antara persen berat sisa pembakaran aktinida

minor dengan jumlah daur untuk transmutasi menggunakan BWR dengan cara daur

akumulasi. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa teras BWR berbahan bakar

thorium terjadi perubahan persen berat sisa pembakaran aktinida minor yang tajam pada

saat pertama kali pemuatan (dari daur ke-O ke daur ke-l), sedangkan daur ke-2 dst.

datar. Hal tersebut disebabkan karena pacta saat pertama kali pemuatan hanya dimuatkan

aktinida minor yang dihasilkan daTi 1 satuan BWR lain berbahan bakar uranium.
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Sedangkan untuk daur ke-2 dst. terjadi penarnbahan pemuatan aktinida minor

yang dihasilkan dari 1 saWall BWR lain berb~an bakar uranium, sehingga total

pemuatan sampai daur ke-n semakin besar. Untuk itu perubahan berat transmutasi

aktinida minor yang dihasilkan hanya sedikit. Untuk teras BWR yang menggunakan

bahan bakar uranium, pada saat daur ke-l karena dihasilkannya aktinida minor sekunder

maka sisa pembakaran aktinida minor lebih besar dari berat saat pemuatan. Sedangkan

daur ke-2 dst. mulai terlihat pengurangan aktinida minor yang dimuatkan. Karena

semakin besar berat aktinida minor daTi BWR lain berbahan bakar uranium yang

dimuatkan maka berat transmutasi juga akan semakin besar.

Darga Faktor Perlipatan

Perbandingan harga faktor perlipatan efektif antara teras BWR yang digunakan

untuk transmutasi aktinida minor daur tertutup berbahan bakar uranium dan berbahan

bakar thorium ditunjukkan dalam Tabel 4. Dan tabel tersebut dapat diketahui bahwa

harga faktor perlipatan efektif daTi daur pertama hingga daur ke-enam mempunyai nilai

yang lebih besar daTi 1. Sedangkan nilai reaktivitas lebih teras terkecil sebesar 12,15%

terjadi pada saat daur ke-l untuk teras berbahan bakar uranium. Oiketahui juga bahwa

teras BWR berbahan bakar thorium menunjukkan harga keff yang lebih besar daTi pada

teras berbahan bakar uranium. Hal tersebut disebabkan karena bahan bakar thorium

menggunakan 233U sebagai bahan penghasil neutron. Sedangkan diketahui bahwa 233U

tersebut dapat menghasilkan neutron yang lebih besar dibandingkan dengan 23SU dalam

setiap kali terjadi reaksi fisi,

Tabel 4. Harga faktor perlipatan efektifteras untuk daur tertutup
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KESIMPULAN

Transmutasi aktinida minor dengan menggunakan BWR berbahan bakar thorium

lebih optimal dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar uranium baik melalui

daur tertutup maupun daur akumulasi. Berat aktinida minor yang tertransmutasi pada

saat daur ke-5 menunjukkan hasil selisih 8% ~ 10% untuk kedua daur. Untuk daur

tertutup, BWR berbahan bakar thorium dapat mentransmutasikan harnpir seluruh

aktinida minor yang dihasilkan oleh 5 BWR berbahan bakar uranium pada door ke-6.

Harga rektivitas teras lebih terkecil sebesar 12,15 %Ok/k masih memenuhi harga yang

diperlukan untuk pengoperasian teras reaktor.
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