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ABSTRAK
KAJIAN DISAIN REAKTOR TRANSMUTASI LIMBAH NUKLffi DENGAN
TEKNOLOGI AKSELERATOR. Desain sebuah sistem pemusnahan limbah nuklir
yang digerakkan dengan akselerator telah dikaji. Sistem pemusnahan menggunakan
target yang terdiri dari tungsten padat dan pelat timah (lead) yang didinginkan oleh air
berat dan dikelilingi oleh tabung target anulus terbuat dari timah. Tabung anulus yang
mengelilingi target, terdiri dari larutan AC02 di dalam tabung sepanjang 3m yang
dikelilingi oleh moderator air berat. Pengambilan panas dari tabung larutan dilakukan
dengan cara menggerakkan larutan secara cepat melewati sistem penukar panas
ekstemal. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai faktor perlipatan efektif
meningkat sebagai fungsi tingkat muat AC02. Nilai Lump aktinida tidak bergantung
pad a konsentrasi larutan, namun demikian nilai dari perbandingan antara tangkapan
parasitik per pembelahan sebagai fungsi konsentrasi larutan. Pada tingkat muat Ac 02
sebesar 500 g/l di dalam setiap tabung, aktinida 99Tc, 1271 clan 1291 masing-masing dapat
tereliminasi sebesar 3407, 613 clan 136 mole per tahun dengan densitas daya yang
dibangkitkan sebesar 600 MWe.

ABSTRACT
REVIEW OF REACTOR TRANSMUTATION WASTE DESIGN BY
ACCELERATOR TECHNOLOG~ Design of an accelerator driven waste
transmutation system for minor actinide burning has been assessed. The burning system
used target consists of a set of solid tungsten and lead plates, cooled by heavy water
and surrounded by a lead annulus. The annular blanket, which surrounds the target,
consists of a set of ACO2 slurry bearing tubes, each 3 meters long, surrounded by heavy
water moderator. Heat removal from the slurry tubes is by passing the rapidly moving
slurry through an external heat exchanger. The resulting of multiplication factor is an
increasing function of concentration. The lumped actinide value is flat. But the
important ratio of parasitic capture per fission is a function of concentration. The
results of calculation are eliminated 3407, 613 and 136 moles per year of actinides, 99
Tc, and /27,/29 I, respectively, from LWR waste. The net electrical production is 600

MWe.
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PENDAHULUAN

Sistem transmutasi menggunakan teknologi akselerator (ATW=Accelerator

Transmutation of Waste) merupakan reaktor yang dikendalikan oleh akselerator. Sistem

ini memiliki kelebihan tingkat keselamatan apabila dibandingkan dengan reaktor

konvensional, karena disamping diperoleh tenaga listrik, sistem ini akan mampu

memusnahkanlmenghancurkan limbah nuklir juga limbahnya tidak dapat digunakan

untuk senjata nuklir.

Aktinida -aktinida minor di dalam bahan bakar bekas merupakan limbah nuklir

daD mempunyai waktu para sangat lama antara lain misalnya 237Np( T~ = 2. J4E06 y),

24/ Am(T ~ = 458 y), 243 Am (T ~ = 7950 y). Nuklida-nuklida tersebut di atas bersifat

radioaktif daD seharusnya dimusnahkanldihancurkan menjadi aktinida lain yang lebih

stabil daD berwaktu para lebih pendek serta harus dijauhkan dari lingkungan.

Salah satu metode pemusnahan limbah nuklir tingkat tinggi adalah dengan

transmutasi menggunakan teknologi akselerator. Transmutasi ini merubah nuklida-

aktinida minor menjadi nuklida lain yang stabil/nuklida yang berwaktu para sangat

pendek melalui reaksi-reaksi penyerapan neutron [1.2,3]. Akselerator proton berenergi

tinggi memberikan efek yang sangat menguntungkan dalam proses transmutasi karena

selain memusnahkan limbah nuklir juga menghasilkan daya listrik seperti PLTN

konvensional.

Proses yang digunakan pad a sistem A TW adalah proton energi tinggi

ditembakkan oleh akselerator, kemudian proton tersebut mengenai suatu target. Hasil

tumbukan terse but menghasilkan sejumlah neutron. Jumlah neutron yang dihasilkan

besamya bergantung pada energi proton, massa inti target dan geometri dari target.

Selanjutnya hasil neutron tersebut mentransmutasi aktinida limbah nuklir yang ada di

dalam teras.

Evaluasi desain dilakukan dengan menggunakan !f4 bagian teras clan dengan

pemodelan tingkat muatan, sel satuan, target maupun teras. Hasil program perhitungan

MCNP yang dikopel dengan LAHET menunjukkan bahwa dengan tingkat muat Ac 02

sebesar 500 g/l di dalam setiap tabung, aktinida 99Tc, 121 clan 1291 masing-masing dapat

tereliminer sebesar 3407, 613 clan 136 mole per tahun dengan densitas daya yang

dibangkitkan sebesar 600 MW.
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Di dalam pengelolaan daur ulang bahan bakar, setelah uranium clan plutonium

diambil dari bahan bakar bekas, limbah nuklir tingkat tinggi yang dihasilkan setelah

proses ulang dipisahkan secara berkelompok. Aktinida limbah nuklir tingkat tinggi

dimasukkan kedalam suatu perangkat subkritik. Limbah nuklir tingkat tinggi tersebut

akan bertumbukan neutron. Neutron ini merupakan basil reaksi spallasi fisi antara

proton yang ditembakan oleh akselerator clan inti target. Reaksi tersebut merupakan

reaksi intranuklir bertingkat (cascade) yang setiap tumbukan satu proton dengan inti

berat target akan menghasilkan 40 hingga 70 neutron..

Diagram eliminasi limbah di dalam fasilitas A TW ditunjukkan pada Gambar 1.

Keluaran terdiri dari berbagai aktinida stabil, produk fisi dengan umur paro pendek

(SLFP'S=Short Lived Fission Products), clan beberapa produk spalasi clan aktivasi.

Dianggap bahwa jenis-jenis ini akan didaur ulang secara kontinyu menjadi target clan

secara kontinyu ditransmutasikan sesuai laju produksi.

Gambar Konsep umum sistem ATW. Masukan (input) terdiri dari produk fisi umur para

panjang (LLFP'S, Long Lived Fission Products) clan aktinida-aktinida.

Aliran limbah dari A TW terdiri dari produk fisi transmutasi aktinida, produk

spallasi dari target clan produk aktivasi dari struktur sistem A TW sendiri. Aliran produk

fisi tersebut diperkirakan seperti buangan dari L WR terkecuali tanpa adanya 99Tc atau
127 129 " .182 f 194 202Pb d 205 PbI clan I, sedangkan produk spallasl umur panjang yaltu H, Hg, an

dihasilkan oleh target masing-masing dengan laju 0,020, 0,24, 1,83 clan 4,2
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mole/tahun. Untuk mengolah limbah L WR ini A TW akan mengeliminasi 99Tc, 121 clan

1291 masing-masing sebesar 3407, 613 clan 136 mole aktinida pertahun[4]. Reaktor A TW

akan menghasilkan listrik sisa sebesar 400 MWe, setelah dipakai untuk mengoperasikan

akselerator itu sendiri sebesar 200 MWe.

Oalam perhitungan, sisa aktinida limbah nuklir yang dibakar, umumnya

dimodelkan dengan rantai reaksi pembakaran nuklida seperti ditunjukkan pada

Gambar 2. Oalam reaksi berantai pembakaran nuklida tersebut terdapat 25 nuklida

limbah nuklir dari 249Cm sampai 239Np. Angka 1 menunjukkan 239Np clan 25

menunjukkan 249Cm. Salah satu modul dari beberapa modul perhitungan yang ada yaitu

perhitungan pembakaran kisi sel dengan metode probabilitas tumbukan (collision

probability). Persamaan jumlah mol dari setiap jenis k pada Gambar 1 adalah :

2S 2S
F(dNk,dt) = Fk-Ak Nk -<p O"k Nk + LO"i-.k<P Ni +L Ai-.k Nj (1)

;=1 ;=1

dengan: Nk =jumlah mol

= laju umpanFk

Ak = konstanta peluruhan untukjenis k untuk seluruh kanal

<I>
= fluks

= tam pang lintang fisi+tangkapan
O"k

= tam pang lintang tangkapan jenis i menjadi jenis k

I..i-+k = konstanta peluruhan jenis i yang menjadi jenis k

Untuk memodelkan 25 jenis aktinida diperlukan 25 persamaan. Berdasarkan hal

tersebut fluks di dalam sistem pada kondisi tunak adalah :

cj> = cj>ss dan Nk = Sk (2)

Sistem tersebut direspon oleh kesetimbangan konsentrasi pada kondisi tunak. Dengan

mensubstitusikan persamaan (2) ke dalam persamaan (1) diperoleh persamaan (3).

2S 2S

0 =Fk-AkSk-cj>O'kSk+ I.O'i-+kcj>Si +I. Ai-+kSj (3)
;=1 ;=1

Persamaan ini, digunakan sebagai dasar perhitungan pada program LAHET yang

dikopel dengan konsentrasi kesetimbangan[5J.
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Gambar 2. Model jenis aktinida-aktinida dari sisa limbah nuklir yang dibakar.

METODE

Perhitungan dilakukan dengan memodelkan sel satuan, target yang digunakan

dan teras antara lain sebagai berikut :

a. Model sel satuan.

Untuk satuan sel pemodelan dilakukan dengan menggunakan 2 buah dinding

tabung berlapis yang terbuat dari logam alloy Zr-Nb, tabung berisi larutan air berat

bercampur partikel-partikel aktinida oksida (AcOV berukuran 5-50 ~m seperti

ditunjukkan pada Gambar 3. Bagian luar tabung dimoderasi dengan air berat, yang

secara termal diisolasi dari larutan, oleh gap yang terbentuk dari dua buah lapisan

tabung. Oari hasil fisi terjadi pembangkitan panas volumetrik yang besar. Panas ini

dipindahkan secara konveksi, clan larutan didinginkan di dalam penukar panas.
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/ ~

Gambar 3. Model gel satuan

b. Model target

Target dimodelkan dengan bahan tungsten yang didinginkan dengan air berat.

Target berada di dalam susunan dua buah tabung silinder. Bagian dalam silinder ( 0

cm < r<16 cm ) terdiri dari beberapa lapis pelat tungsten. Hal ini untuk mengoptimasi

kebocoran neutron, mengurangi absorbsi parasitik di dalam tungsten.

Bagian luar silinder ( 16 cm< r < 27 cm ) adalah dinding anulus terbuat dari timah yang

menggenerasi neutron dari hamburan proton di luar daerah tungsten, seperti ditunjukkan

pada Gambar 4.

Gambar 4. Pemodelan Target dalam perhitungan
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c. Model teras

Di dalam bejana tekan, teras berisi 186 set satuan. Tiap set satuan berisi bahan

bakar dengan tingkat muat larutan ACO2 sebesar 500 g/l dan susunan tabung berbentuk

heksagonal, seperti ditunjukan pada Gambar 5. Bejana tekan mampu menahan tekanan

operasi sebesar 13,1 Mpa. Jarak antar tabung yaitu 20 cm dalam susunan heksagonal.

Densitas moderator D20 dalam larutan pada suhu 300 °c adalah sebesar 0,7 g/cm3.

15,5 cm
~~~

~

l:s

300 cm

Letak target

Gambar 5. Pemodelan teras dan letak target.

PERHITUNGAN

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan paket program LAHET

(LCT=Lahet Code System) yang dikopel dengan konsentrasi kesetimbangan. Paket

program LCT digunakan untuk menentukan karakterisasi sumber yang digenerasi di

dalam target. Program ini menggunakan model perhitungan intranuclear cascade yang

digunakan untuk memprediksi interaksi energi tinggi. Selain hasil yang diperoleh dari

program LCT, tingkat muat aktinida dan geometri kisi/tabung digunakan sebagai

masukan pada program konsentrasi kesetimbangan. Di dalam perhitungan, teras dibagi

menjadi dua daerah yaitu :

a. Bagian LLFP yang terletak di antara tabung timah dan kisi larutan, dimaksudkan

untuk mencegah diffusi neutron termal dari kisi kedalam target/mengoptimasi

kebocoran neutron dan mengurangi absorbsi parasitik dalam tungsten.

b. Bagian di luar LLFP yaitu untuk menjaga agar tidak ada neutron yang bocor dengan

cara diabsorsi,
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Langkah perhitungan yang dilakukan dapat dituliskan dalam bentuk diagram aliran

sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil beberapa parameter renting diplot terhadap tingkat muat konsentrasi

seperti ditunjukkan pad a Gambar 6. Keff (Faktor perlipatan effektif) yang dihasilkan

meningkat sebagai fungsi konsentrasi. Keff sebesar 0,95 diperoleh pada konsentrasi

larutan Ac O2 sebesar 500 gil. Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut dipilih

konsentrasi larutan sebesar 500 g/l dengan pitch sepanjang 20 cm. Oemikian pula Lump

aktinida (a) tidak berubah sebagai fungsi konsentrasi larutan, akan tetapi perbandingan

antara tangkapan parasitik per pembelahan (ap) sangat bergantung pada fungsi

konsentrasi. Nilai ap menurun ketingkat yang dapat ditoleransi pacta konsentrasi larutan

sebesar 300 gil atau lebih. Gambar 7. menunjukkan distribusi kebocoran neutron secara

aksial melalui permukaan luar tabung anulus, dimana sumber neutron dipancarkan dari

bagian target aktif. Larutan konsentrasi kesetimbangan, menghasilkan fraksi
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kesetimbangan (fraksi basil reaksi setelah tercapai kesetimbangan) yaitu sebesar 3 %.
Pacta kondisi setimbang 243 Pu, 243 Am clan 244 Cm merupakan mayoritas komposisi.

Dengan memvariasikan konsentrasi antara 100 gil sampai dengan 600 gil tampang

lintang pembelahan clan tangkapan menurun sebagai fungsi konsentrasi clan sebagai

fungsi peningkatan jarak antar unit fuel gel.

Peningkatan pitch gel memperlemah spektrum, sebagai contoh dengan

menggunakan pitch 30 cm maka tampang lintang menjadi 4 x lebih besar, dibanding

apabila menggunakan pitch 15 cm. Apabila seluruh tampang lintang divariasikan

dengan l/v, maka perbandingan antara tampang lintang tangkapan clan fisi bukan

merupakan fungi dari jarak antar unit fuel gel clan konsentrasi. Untuk karakteristik -1/v,

rasio tampang lintang tangkapan clan fisi tidak bergantung pacta jarak antar unit fuel gel

clan konsentrasi. Penyimpangan yang terjadi adalah rasio tangkapan terhadap fisi dari
239 Pu menunjukkan adanya kenaikan terhadap konsentrasi. Sedangkan 241 Pu

berkecenderungan sebaliknya. Fraksi neutron yang hilang terhadap tangkapan,

bervariasi terhadap fluks clan waktu tinggal rerata sebelum pemrosesan. Dengan

menggunakan perhitungan LCScode, untuk proton dengan energi 1600 MeV dihasilkan

arus yaitu sebesar 62,5 mA clan sumber neutron total sebesar 40 neutrons/proton.

1.6
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~
~Q) 0.8

0.4

0
a 100 200 300 400 500

Konsentrasi larutan Ac 02, gram/liter

600 700

Gambar 6. Ketr, terhadap tingkat muat konsentrasi tarutao Ac 02
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Gambar 7. Oistribusi aksial neutron bocor, melalui permukaan tabung timbal.

Pemisahan daerah transmutasi LLFP di dalam teras dilakukan dengan cara

memisahkan satu dengan lainnya. Bagian pertama terletak diantara tabung timbal dan

kisi larutan, sedangkan lainnya di bagian luar. Pemisahan ini bertujuan untuk

menghindari terjadinya difusi neutron termal dari kisi ke dalam daerah target.

Sedangkan bagian luar LLFP bertujuan untuk menangkap neutron.

Konsentrasi aktinida yang dipilih sebesar 500 g/l clan panjang kisi 20 cm, variasi

dimensi blanket diatur untuk memberikan laju pembakaran produk fisi/aktinida sebesar

0,28. Rasio ini cukup untuk membakar 99Tc clan 127,1291 dari limbah LWR clan dari hasil

fisi aktinida.

Pada teras yang berkapasitas 186 unit fuel sel dengan tingkat muat konsentrasi

larutan Ac 02 sebesar 500 g/l di dalam setiap tabung. Aktinida 99Tc, 121 dan 1291

masing-masing dapat tereliminasi sebesar 3407, 613 dan 136 mole per tahun.
Pembangkitan fluks neutron diperoleh sebesar 1,7 x 10 15 dengan daya listrik yang

dibangkitkan sebesar 600 MWe.

Rasio tangkapan parasitik terhadap fisi yang diperoleh sebesar 0,18. Oari rasio

sebesar 0,18 ini, diketahui bahwa 0,08 berasal dari tabung larutan, 0,03 dari moderator,

Dari perhitungan ini diperoleh nilai a. pada teras0,01 dari leaddan 0,06 dari tungsten.

ini adalah sebesar 1,64. dengan lajuBlanket mampu menahan 1300 kg ACO2
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pembakaran 70% pertahud5J. Totalnya terdapat 500 neutron dari seluruh sumber,

termasuk fissi target per 1,6 GeV proton.

Densitas daya akan menghasilkan kecepatan alir larutan yang tinggi. Aspek

perhitungan neutronik selalu memperhitungkan kecepatan alir larutan. Pada kajian ini

kecepatan alir larutan dipertahankan sebesar 10 m/detik. Kecepatan larutan di dalam

tabung dapat dihitung dari neraca entalpi pada tabung dengan assumsi larutan mas uk

dan keluar diatur tetap pada temperatur 275°C dan 325°C.

Kajian erosi material oleh larutan dilakukan pada konsentrasi sampai dengan

1500 g/l dengan suhu 500oK dan 600oK, dan kecepatan aliran sampai dengan 30

m/det.[7J. Laju erosi merupakan fungsi ukuran dan bentuk partikel. Variabel yang

digunakan antara lain adalah: tekanan lebih, keasaman larutan, konsentrasi larutan, suhu

larutan dan kecepatan aliran. Ukuran partikel optimum adalah 1-5 mikron, partikel-

partikel halus akan menyebabkan erosi yang lebih sedikit.

Hasil kajian terhadap beberapa jenis material menunjukkan bahwa pada suhu

553°K dan kecepatan alir larutan sebesar 6m/detik dan tingkat muat 450 g/l ThO2 akan

menghasilkan laju erosi < 0,5 mil/tahun untuk zirconium, dan kurang lebih 3 mil/tahun

untuk stainless steel (SS). Laju erosi zirconium pada tingkat muat 1500 g/l pada suhu

553°K dengan kecepatan 12,2 m/s adalah I mil/tahun. Laju erosi larutan zirconium

dalam tabung yang berada dalam sistem A TW selanjutnya diharapkan <

mil/tahun dan tabung-tabung harus diganti setiap 10 tahun.

KESIMPULAN

2

3.

4

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai faktor perlipatan effektif meningkat

sebagai fungsi tingkat muat Ac 02

Pada tingkat muat Ac 02 sebesar 500 g/l di dalam setiap tabung, aktinida 99Tc, 121

clan 1291 masing-masing dapat tereliminasi sebesar 3407, 613 clan 136 mole per

tahun dengan daya listrik yang dibangkitkan sebesar 600 MWe.
Untuk membakar aktinida 129 1 clan 99 Tc di dalam perangkat targetlblanket A TW

digunakan arus berkas proton dari akselerator sebesar 62,5 mA.

Dengan metode tersebut memungkinkan kita untuk memasuki konsep desain yang

lebih luas. Sebagai contoh pembakaran limbah konvensional dapat dikombinasikan

dengan umpan dapat belah (fertile), yang berasal dari bahan pembelahan fissil.
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DISKUSI:

PERTANY AAN: (R. Oidiek Herhady -P3TM Batan)

I. Mengapa arus yang digunakan/diperlukan hanya sebesar 62,5 mA?

2. Bagaimana langkah perhitungan yang digunakan?

JA W ABAN ..(Sudarmono)

1. Arus sebesar 62,5 mA itu hanya diperlukan untuk ~ teras,jadi untukseluruh

teras diperlukan 250 mA.

2. Langkah -langkah perhitungan yang dilakukan adalah

.Menghitung konsentrasi isotop.

.Menghitung unit seluruh heterogen

.Menghitung kecepatanjluida.

.Menghitungjluks don waktu tinggal selama proses

.Menghitung elemen-elemen "blanket"
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