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ABSTRACT

Sistem trnsmutasi ADS ini terdiri dari pemercepat proton beam dengan intensitas yang
tinggi, target spalasi, dan teras reaktor sistem sub-kritik. Pendekatan secara umum telah
dilakukan menggunakan bahan bakar N-15 yang memberikan strategi plihan untuk
menghancurkan atau meminimisasi limbah radioaktif yang sangat berbahaya
menggunakan spktrum neutron cepat. Bahan bakar sistem ini dilletakkan mengelilingi
target dengan komposisi yang sarna yaitu komposisi sisa bahan bakar MaX dari reaktor
jenis PWR dengan waktu pendinginan 5 tahun. Karakterissasi mendasar sistem ini telah
dilakukan berdasarkan pada analisis basil perhitungan neutronik menggunakan A TRAS
codes system.

PENDAHULUAN

Manajemen limbah radioaktif tingkat tinggi telah menjadi satu dari isu prioritas

utama berkenaan dengan peningkatan pengemabangan clan penggunaan sisten tenaga

nuklir. Riset clan pengembangan (R&D) sebuah teknologi baru untuk partisi clan

transmutasi (P- T) aktinida minor (MA) yang terkandung dalam limbah radioaktifitas

tingkat tinggi (IlL W) telah dilakukan untuk melakukan pendekatan-pendekatan dalam

mendisain sistem transmutasi berbasis pada penggerak akselerator atau lebih dikenal

dengan sebutan Accelerator Driven System (ADS).

Tujuan dari pada sistem ini adalah untuk menghancurkan atau meminimisasi

limbah radioaktif tingkat tinggi yang mempunyai waktu paruh panjang clan untuk

melakukan pendekatan terhadap jaminan safety jangka panjang dalam menejemen

lll,W. Sedangkan tujuan utamanya dari studi ini adalah untuk mengevaluasi unjuk kerja

mendasar dari sistem ADS untuk transmutasi MA yang berasal dari sisa bahan bakar

LWR.
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Karakteristik Transm utasi

Sistem transmutasi menggunakan ADS ini telah dirancang menggunakan sistem

daya berskala penuh yaitu reaktor sub-kritik dengan daya termal 657,5 MWt

menggunakan sistem penggerak akselerator proton. Material target spalasi sistem ini

menggunakan material yang sarna seperti material sistem pendingin teras reaktornya

yaitu cairan Lead-Bismuth (Pb-Bi). Faktor multiplikasi pada disain sistim teras reaktor

subkritik diatur secara eksklusif menggunakan akselerator intensitas proton beam pada

target spalasi. Bahan bakar diasumsikan sebagai komposisi yang homogen dalam

bentuk campuran (MA-Pu)ZrN dengan N-15 diperkaya. Komposisi bahan bakar Pu clan

MA adalah sarna dengan klli"llposisi sisa bahan bakar dengan komposisi MOX dari

reaktor jenis PWR dengan bum-up 33-GWd/t dan waktu pendinginannya 5 tahun.

Perhitungan step burn-up adalah 730 hari per satu batch reloading. Perhitungan ini

menggunakan model perhitungan 1, 2, dan 4 region.

Tabell Parameter spesifik sebuah sistem ADS:

inerrnal Power 657.53 MWt

I 

1500MW

I Liquid Lead Bismuth (Pb-Bi)Eq~va1ent

ISOCm

Target material

Height
Equivalent diameter
Core:

~l1j~~!g;ht

100 Cm
340 Cm
0.929 Cm

I Eauivalent diameter

I Pin Diameter

I Pin-Pitch to diameter ratio

Fuel:
Chemical form of fuel type (pu, MA)N (15N enriched)

40% Pu + 60% MAFuel composltlon
28.72/8.16/63Fuel/ Clad+ S tructure/ Coolant
75.16 % ZrNInert Matrix

Materials of coolant and moderator
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Reaktivitas Ayuo Burn-up

Teras reaktor dimuati bahan bakar sisa dengan komposisi MOX dari reaktor

jenis PWR clan waktu pendinginan 5 tahun. Step burn-up adalah 730 hari per satu batch

reloading dengan 3 tahun refueling. Nilai rata-rata burn-up diasumsikan untuk evaluasi

karakteristik reaktifitas ayun burn-up (% dk/k).

Gambar. 2.a Reaktivitas ayun burn-up sistem ADS yang dimuati dengan
komposisi sisa bahan bakar MOX dari LWR

Gambar. 2.b Reaktivitas ayun burn-up sistem ADS yang dimuati dengan
komposisi sisa bahan bakar UO2 dari LWR
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Tabel 2.a. Unjuk kerja reaktivitas ayun burn-up sistem ADS menggunakan model
perhitungan 1 daD 4-core region dengan komposisi sisa bahan bakar
MOX daD UO2

Tabel 2.b. Unjuk kerja reaktivitas ayun burn-up sistem ADS menggunakan model
perhitungan 4-core regions dengan komposisi sisa bahan bakar MOX
daD UO2.

Fig. 2.c Peak power density for ADS fueled with UO2 fuel

from 33 GW PIIVR spent fuel w ith 5 years cooling
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Gambar 3. Distribusi puncak kerapatan daya menggunakan dengan komposisi
sisa bahan bakar MOX daD UO2, waktu pendinginan 5 tahun.
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Neutron flux distribution

Parameter survey dari evaluasi ini termasuk spatial dependent dari distribusi

kerapatan neutron dalam indeks grup energi, hubungan rata-rata kerapatan neutron

dalam nilai besaran maksimum clan rata-rata kerapatan neutron di masing-masing teras

region corresponding the neutron flux average in maximum eigen value and equal

neutron flux average in each core region. Transmutasi ini telah diasumsikan untuk

penggunaan daerah neutron energi tinggi dengan kerapatan neutron yang tinggi di

bagian tengah reaktor terhadap distribusi rata-rata kerapatan neutron dalam teras region.

Gambar 4.a. Kerapatan neutron terhadap distribusi energi dengan komposisi sisa
bahan bakar MOX daD UO2 waktu pendinginan 5 tahun.

:::::::"::',':',

Gambar 4.b. Distribusi kerapatan neutron selama burn-up days dengan komposisi
sisa bahan bakar MOX daD UO2, waktu pendinginan 5 tahun .
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Gambar 4.c. Distribusi rata-rata kerapatan neutron di masing-masing teras region
dengan komposisi sisa bahan bakar MOX daD UO2, waktu
pendinginan 5 tahun.

KESIMPULAN

Sesuai dengan basil perhitungan, deviasi antara penggunaan satu region dengan

multi-region temyata cukup tinggi. Sehingga penggunaan pembagian region menjadi

lebih detail clan disarankan untuk digunakan dalam evaluasi sebuah sistem ADS.

Karakteristik burn-up sistem ADS sangat tergantung pada komposisi sisa bahan

bakarnya seperti komposisi MOX atau V02. Pengaruh dari perbedaan kedua komposisi

sisa bahan bakar terhadap reaktivitas ayun bum-up dan rasio transmutasi sangat

tergantung pada nilai tangkapan dan/atau pembelahan.

Pilihan untuk pemuatan awal elemen Pu dapat mempengaruhi unjuk kerja

reaktivitas ayun, dalam mana saat pemuatan awal elemen Pu telah dilakukan untuk

komposisi di bawah atau sarna dengan 37 %. Pengaruh terhadap komposisi pemuatan

awal yang lebih besar ill berpengaruh terhadap reaktivitas ayun bum-up menurun, hat

ill berarti bahwa pemuatan awal elemen Pu harus ditetapkan paling besar 37 %.

Komposisi pemuatan awal Pu dari sisa bahan bakar dengan komposisi MOX

memberikan efek yang signifikan terhadap perubahan k-eff dibandingkan dengan

penggunaan paemuatan awal menggunakan komposisi UO2. Hal ini berarti bahwa

penggunaan komposisi bahan bakar MOX dalam variasi GWt bum-up merupakan

pilihan terbaik dibandingkan dengan komposisi 002.


