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ABSTRAK
KAJIAN BANDING TERHADAP SISYEM-SISTEM A TW YANG BERBAHAN
BAKAR PADUAN PADAT DAN BERBAHAN BAKAR GARAM CAIR.
Pemusnahan limbah radioaktif dewasa ini dapat dilakukan dmgan tranmutasi, baik itu
menggunakan reaktor air tekan, reaktor pembiak cepat, maupun akselerator zarah energi
tinggi. Transmutasi dalgan ma1ggunakan sistem akselerator yang dikenal dmgan
sistem Accelerator Transmutation of Waste (ATW) dapat dilakukan dalgan dua cara,
yaitu dengan menggunakan aktinida minor dalam bentuk paduan sebagai bahan bakar
daTi reaktor subkritik dan dmgan cara menggunakan aktinda minor berupa larutan
garam sebagai bahan bakar yang sekaligus berfungsi sebagai pendingin reaktor tersebut.
Telah dikaji perbandingan daTi kedua cara tersebut, dan diperoleh kcff untuk sistem
berbahan bakar berupa paduan 0,89 sedangkan kcff untuk sistem berbahan bakar berupa
larutan garam 0,92, dalgan b~ar energi proton yang sarna seb~ar 1,5 GeV.

ABSTRACTS
COMPARATIVE STUDY OF ATW SYSTEMS USING SOLID ALLOY FUEL AND
MOLTEN SALT FUEL Burning of radioactive wastes can be carried out by
transmutation proccess using a pressurized water reactor, fast breeder reactor and a
high energy particle accelerator system. The transmutation using accelerator system
which is known as Accelerator Transmutation of Waste (ATW) can be performed in two
systems: solid alloy fuel system and molten salt for fuel and cooling system. A
comparasion of those methods has been assesed. The kefJvalues are 0.89 for solid alloy
fuel system and 0.92 for molten salt system, with same proton energy of J .5 Ge V
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1. PENDAHULUAN

Sistem transmutasi aktinida dewasa ini merupakan salah satu cara untuk

membakar limbah radioaktif yang dihasilkan oleh reaktor pembangkit tenaga listrik

(PL TN). Sistem ini Il"altransmutasi limbah radioaktif baik yang berupa hasil fisi

ber\vaktu paruh panjang maupun limbah radioaktif yang berupa aktinida minor (MA)

yang dirubah daTi aktinida yang tidak stabil menjadi aktinida yang stabil.

Dalam hat ini, suatu zat akan mengalami transmutasi dengan cara reaksi

palangkapan neutron (n.X), palangkapan proton, reaksi spallasi proton, dan sebagainya.

Adapun transmutasi yang sering dilakukan adalah dengan cara menernbakkan neutron

ke zat radioaktif (berupa bahan bakar) yang akan ditransmutasi.

Dalam makalah ini akan dikaji tentang perbedaan antara sist~ akselerator

paltransmutasi lirnbah radioaktif yang berbahan bakar berupa paduan aktinida minor

dalgan sist~ akselerator pentransmutasi limbah radioaktif yang berbahan bakar berupa

larutan garam aktinida minor.

Sebuah konsep desain sistem transmutasi aktinida minor doogan matggunakan

akselerator poogoodali, yang didesain pacta teras sub kritis dengan spektrum keras untuk

mentransmutasi aktinida minor dengan reaksi pembelahan cepat, dipelihatkan pada

Gambar 1 I)
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Gambar Sistem akselerator pmtranmutasi limbah radio aktif

Untuk akselerator pentransmutasi, teras beroperasi pada keadaan sub kritis

dmgan perkiraan beberapa keuntungan sebagai berikut :

a) tidak ada batang kendali, tidak ada batang keselamatan, sistemnya sederhana

b) fleksibilitas yang besar dalam disain teras
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c) pmghentian operasi dmgan cara rrernatikan neutron beam

d) tidak ada batasan waktu untuk keberadaan bahan bakar dalarn ta-as menurut burn up

Pada konsep ini akan dibahas dua tipe sistem transmutasi akselerator yang

ba-beda, yaitu : akselerator yang ba-bahan bakar paduan aktinida minor dan akselerator

yang berbahan bakar larutan gararn aktinida minor. As~i-as~i dasar yang dipakai

dalarn pend~ainan adalah sebagai berikut :

a) menggunakan neutron spalasi untuk transmutasi

b) pernbakaran aI..iinida minor dan produk fisi berwaktu paruh panjang dilakukan

dalarn suatu sistemyang tertutup.

c) sistem mencukupi sendiri dalarn pmggunaan energi.

2.

SISTEM TRANSMUTASI TERAS BERBAHAN DAKAR PADUAN

AKTINIDA MINOR

Sistem teras akselerator pentranmutasi limbah radioaktif yang berbahan bakar

berupa paduan aktinida minor dengan spektrum neutron tinggi ta-diri dari : pmdingin

sodium, teras sub kritis dmgan asernbli bahan bakar aktinda, clan target spalasi dari

tungsten. Teras diharuskan rnernpunyai faktor multiplikasi lebih besar dari 0,9. Hal ini

untuk mmingkatkan nilai bahan bakar yang berupa aktinida minor clan keseimbangan

energi totalnya. Jika sistem dikendalikan oleh proton dengan arus 39 mA dengan energi

1,5 GeV, sistem dapat rnentransmutasi aktida minor sekitar 250 kg dalam waktu satu

tahun clan rnembangkitkan daya fha-mal 820 MW yang jika dikonversi ke daya listrik

rnenjadi 240 MWe. Tenaga listrik yang dihasilkannya cukup untuk rnengoperasikan

akselerator itu sendin. 2)

Dalarn pood~ainan blanket, target clan aktinida yang akan ditransmutasi

didinginkan oleh suatu pendingin yang sarna, yaitu pendingin sodium. Target yang

menghasilkan surnber neutron spalasi untuk teras transmutasi diasumsikan mernpunyai

struk1ur tipe pin budel mirip doogan as~bli bahan bakar dalarn teras.

2.1 Target TWlgsten Tipe Piringan

Penghitungan neutronik pada empat tipe konfigurasi, yaitu konfigurasi target

bulk, smear, piringan, daD pin dibuat untuk mencari target tungsten yang optimum

dalam sistem bahan bakar MA alloy. Penghitungan transport neutron daD nukleon telah

dilakukan untuk kasus smar proton uniform 1,5 GeV dmgan radius 20 -40 cm

diinjeksikan pada target. Target mempunyai perbandingan volume antara tungsten daD
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sodium 1 : 1, dalgan diameta- 40 cm dan tinggi 130 cm. Produk neutron dan ernisi daTi

masing-masing target per insidal proton diperlihatkan pada Tabel 1. Dalam modifikasi

target piringan, jurnlah lapisan dan ketebalan piringan diatur untuk ~buat distribusi

fluks rata. Untuk raltang energi 15 MeV sampai 1,5 GeV bisa malggunakan code

NMTC/JAERI untuk simulasi r~i spalasi dan proses transport partikel alergi tinggi.

Bila energi masih dibawah 15 MeV digunakan MORSE-DO untuk menghitung

transport neutron.

Analisa termohidrolik pada target tipe piringan mernbawa p~bahan pada kanal

pmdingin pada target tipe piringan. Dasar dari perhitungan terI1"K)hidrolik, disain

piringan dengan 19 lubang yang dilalui aliran pmdingin sodium dari bawah ke atas,

dmgan diameter 11,9 mm dan berjarak 15,4 mrn, pada kondisi temperatur yang

ditetapkan pada hot spot pada target di bawah temperatur yang diperkmankan 650 °C.

Konfigurasi target telah dispesifikasi untuk mencapai penguatan neutron yang

maksimum dmgan memperhatikan diameter hasil perhitungan neutronik dan

termohidrolik. Sebagai ilustrasi, target optimum (tinggi 135 cm dan diameter 40 cm)

berisi 13 piringan yang disusun dari 6 piringan tebal dengan ketebalan 1,5 cm dmgan

spasi 5,1 cm dan 7 piringan tipis dengan ketebalan 1 cm dmgan spasi 13 cm Diameter

kanal pmdingin pada masing-masing piringan adalah 9 mrn, dan jurnIah neutron yang

diproduksi oleh target adalah 29,3 neutron per proton. Target menahan deposisi

(tumpukan) pffilbangkitan panas sampai ke arus yang diizinkan 68 mA. Dalam disain

asffilbli target tipe piringan adalah tetap dalam tube pembungkus. Hal ini dikarenakan

tekanan jatuh melalui asembli menjadi realtif lebih besar dari yang lain dalam teras

berbahan bakar tipe budel pin. Ketika aliran pendingin ~lalui target, aliran pmdingin

dikontrol agar presure drop-nya sarna dengan yang lainnya dalam teras.

3. SISTEM TRANSMUT ASI LARUT AN GARAM AKTINIDA MINOR 3]

Konsep pengembangan sistem transmutasi larutan garam aktinida minor

digunakan pada pengembangan teras target sederhana ke sistem transmutasi

akselerator. Dalam sistem ini, penukar panas daD pompa primer terletak sebelah luar

teras dalam bejana reaktor, hal ini untuk mengurangi jumlah penyimpanan aktinda

minor, juga penukar panas dan pompa primer dilindungi oleh reflektor silinder dari

pengaruh fluks neutron yang kuat dari dalam teras. Klorida cair digunakan untuk

menaikkan daya larut aktinida minor, selain karena memiliki karakteristik nuklir yang

baik. Larutan garam aktinida minor diiradiasi secara langsung oleh proton energi tinggi
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dan disirkulasi antara teras dan pmukar panas dmgan DBlggunakan pompa smtrifugal.

Aktinida minor di daerah teras merupakan target utarni yang akan ditransmutasi

dmgan cara reaksi panbelahan cepat dan selain itu merupakan target sarnpingan

transmutasi dmgan cara reaksi spalasi.

3.1 Karalderistik Nuklir

Pada sistem ini perbandingan volume dari prirmry fuel salt: pompa clan patukar

panas: garam sekunder adalah 5: 2 : 4. Spelctrum neutron kuat dalam teras daD

patukar panas yang dihitung menggunakan code NMTC/JAERI daD TWOTRAN2.

Reflelctor bagian dalam diharuskan mempunyai kanampuan sebagai perisai yang relatif

tinggi untuk fluks neutron yang kuat. Teras rnoltat salt dapat menstransmutasi sekitar

250 kgitahun dari aktinida clan ~mbangkitkan daya panas 800 MW pacta operasi 25

rnA dmgan mergi

,5GeV.

3.2 Thermal Design -

Studi d~ain konseptual ba-dasarkan pada keseimbangan panas antara teras dan

pmukar panas. Sista:n ini terdiri dari ta-as dmgan ketinggian 170 cm dan j ~ ari 105 cm,

dan reflektor baja tahan karat dmgan ketebalan antara 20 -40 cm Larutan garan

klorida aktinda minor NaCl-MACl (64,36 % m>l , dmgan titik didih 453 Or) dmgan

km1ampuan tinggi untuk rnelarutkan aktinida minor btriungsi sebagai target daD bahan

bakar, daD juga sebagai pmdingin pri~r, sedangkan untuk pmdingin sekunder

digunakan tarutao garam flourida NaBF3-NaF. Panas yang dipindahkan dari ta-as ke

pmdingin terlalu kecil dibandingkan dmgan pembangkitan panas yang ditimbulkan

oleh transmutasi seb~ar 800 MWt, sehingga dmgan demikian hams dilakukan

pa-ubahan dalam pmd~ain temperatur hot leg daD cold leg dari 650 °c dan 550 °c

rnenjadi 720 °c dan 570 or.

4. PERBANDINGAN ANTARA SISTEM BERBAHAN BAKAR

DENGAN SISTEM BERBAHAN BAKAR MOLTEN SALT

Pada sistern berbahan bakar paduan, duajenis aktinida (Np-15Pu-30Zr dan AmCm-

35Pu-IOOY) digunakan sebagai bahan bakar untuk teras sub kritis, material target untuk

proton beam adalah tungsten padat, dan pendingin primer adalah sodium cair. Dilain

pihak sistern berbahan bakar garam cair, menggunakan rnoltffi salt sebagai bahan bakar,

PADUAN
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material target, dan poodingin. Hal ini tootu saj a akan nmyeda:hanakan dalam hal

konfigurasi sistem teras dan target.

Jumlah neutron spalasi per insidoo dmgan ooa-gi proton 1,5 GeV adalah relatif

sarna untuk kedua jaris sistan akselerator tersebut. Arus proton beam untuk sistan

moltoo salt adalah 2,5 rnA, sedangkan untuk sistem pactum adalah 3,9 mA Perbedaan

arus ini direfleksikan pacta perbedaan faktor multiplikasi neutron pacta teras sub kritis.

Temperatur poodingin pacta teras sistem moltoo salt lebih tinggi 320 °C dari pacta

temperatur poodingin pacta teras sistem paduan. Hal ini rnerupakan suatu keuntungan

untuk mmgoperasikan teras sistem molten salt pacta temperatur 550 -650 °c, sebab titik

lebur eutectic diperkirakan sekitar 450 °c. Pengurangan volume pmukar panas,

me~rlukan operasi temperatur yang tinggi, doogan range antara 650 -750 °c. Dengan

temperatur operasi yang tinggi seperti di atas, efisioosi konversi day a sekitar 45 %

menjadi fisibel dengan siklus uap kritis.

Tabel Perbandingan d~ain sistfm berbahan bakar paduan dengan molten salt

~~~ijt.tir@:l sj$timPad~~::::::*:r~ijif:
cWoridesalt

64NaCI-5PuCI-31MACI

(MA~D,Am C-.!!'!)-

0,92

15GeV -25 ~

250 kg/Y(8:0 %/y)I

1660 MW/rn3
310 MW/rn3

T emperatur
-masuk teras
-keluar teras

330°C
430 °c
8 m/det 3,6 m/d~
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adalah kemampuan n:m1isahkan produk fisi clan produk spalasi dari bahan bakar.

Selanjutnya proses pabrikasi bahan bakar tidak diperlukan lagi untuk sistem garam cair

5. KESIMPULAN

Dari basil kajian di atas diperoloo k~impu1an bahwa akselerator ba:bahan bakar

larutan garam lebih rnernberikan harapan di rnasa yang akan datang dibandingkan

dmgan akselerator berbahan bakar paduan, karma kemampuan akselerator berbahan

bakar larutan garam rnampu rnernisahkan antara produk fisi clan produk spalasi dari

bahan bakar, sehingga pernisahan bahan bakar aktinida minor menjadi lebih mudah.

Sellin itu kemungkinan terjadinya kecelakaan pelelooan teras sangat kecil, karma teras

terendam cairan garam

DAFfAR PUSTAKA
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M. MizunX>to at aI., "Development of Proton Linear Accelarator and
Transmutation System ", Seventh International Conference on Emerging Nuclear
Energy SysteIm, 1993
M. Cappiello at el., "Los Alamos Aqueoues Target/Blanket System Design for the
Accelerator Transmutation of Waste Concept", International Conference of Future
Nuclear Systern : Emerging Fuel Cycle & Waste Disposal Option, Washington,
1993.
T. Nishida et al, "Minor Actinida Transmutation System With An Intense Proton
Accelerator ", Sevwth International Conference on EnBging Nuclear Energy
Systems, 1993

DISKUSI:

PERTANYAAN: (Suwoto -P2SRM Batan)
.Ditinjau daTi faktor k~elamatan, manakah diantara dua tipe sistem akselerator

pmtransmutasi limbah yang saudara bahas yang mempunyai tingkat keselamatan
paling baik ?

JAW ABAN: (Maman Mulyaman)
.Sistem abelerator pentransmutasi limbah berbahan bakar garam cair relatif lebih

aman dibandingkan dengan sistem abelerator pentransmutasi limbah berbahan
bakar paduano karena kemungkinan terjadinya kecelakaan pelelehan teras sangat
kecil. hal ini disebabkan teras terendam cairan garam, juga selain itu abelerator

pentransmutasi limbah berbahan bakar paduan pendingin primernya menggunakan
sodium cair, hal ini sangat riskan apabila terjadi kebocoran. karena sodium sangat
reaktif baik dengan air maupun dengan udara. sedangkan sistem abelerator
pentransmutasi limbah berbahan bakar garam cair, pendingin primernya
menggunakan cairan garam klorida.
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