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ABSTRAK
ANALISIS PENGGUNAAN ELEMEN BAKAR BEKAS RSG-GAS". SEBAGAI
IRADIA TOR GAMMA. Telah dilakukan analisis pembuatan iradiator gamma dengan
memanfaatkan bahan bakar bekas reaktor RSG-GAS. Iradiator dirancang berbentuk silinder
dengan bahan bakar disusun melingkar di bagian tepi, clan di tengah silinder diperuntukkan
sebagai tempat bahan yang diiradiasi. Analisis difokuskan khususnya untuk melihat
kelayakan fasilitas sebagai .iradiator bahan makanan clan bukan makanan yang memerlukan
laju dosis tidak terlalu tinggi. Aktivitas bahan bakar dihitung menggunakan program
ORIGEN2, sedangkan laju dosis di posisi iradiasi dihitllng berdasarkan atenuasi linier
dengan koefisien transport. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa iradiator berbentuk
silinder dengan diameter ~ 1-1,5 m, menghasilkan laju dosis yang efektif untllk iradiasi yang
memerlukan laju dosis sekitar 2 kGy/jam. Dapat disimpulkan bahwa bahan bakar bekas yang
selama ini hanya disimpan, ternyata masih dapat dimanfaatkan sebagai iradiator gamma
untuk aplikasi tertentu.

Kata kunci: [radiator gamma, Bahan bakar bekas, Reaktor.

ABSTRACT

THE ANALYSIS OF RSG-GAS SPENT FUEL ELEMENTS UTILIZATION AS A

GAMMA IRRADIATOR. A gamma irradiator using RSG-GAS spent fuels was analyzed.
The cylindrical geometry of the irradiator was designed using spent fuels placed in the
cylindrical periphery. The analysis especially was focused to evaluate the feasibilities of the
irradiator for foods and non-foods which need not too high dose rates. While the spent fuels
activities were calculated by ORIGEN2 code, the dose rates at the irradiation positions were
determined by linear attenuation model with transport coefficient. The evaluated results
showed that the cylindrical geometry of the irradiator with diameter around 1-1.5 m gave the
effective dose rate for irradiation needs the dose rate about 2 kGy/hr. Regarding this work, it
can be concluded that one can use the unutilized spent fuels effectively as a gamma irradiator
for certain applications.

Keywords: Gamma irradiator, Spent fuel element, Reactor
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PENDAHULUAN

raJa setiap siklus operasi, reaktor
RSG-GAS menghasilkan I mengeluarkan
6 (enam) buah bahan bakar bekas yang
beraktivitas tinggi dan berumur panjang.
Bahan bakar bekas tersebut selama ini

hanya disimpan di kolam bahan bakar
bekas, sambi I menunggu untuk
dipindahkan ke tempat penyimpanan
semi lestari (disebut ISFSF) atau dikirim
balik ke Amerika Serikat.

Mengingat tingginya aktivitas dan
panjangnya waktu peluruhannya, maka
daripada hanya disimpan di dalam kolam
penyimpanan, perlu dikaji adanya
kemungkinan pemanfaatannya sebagai
iradiator gamma.

Banyak barang atau buah-buahan
dan sayuran yang dapat disterilisasi atau
diawetkan dengan menggunakan
iradiator gamma dengan dosis tertentu.
Hal tersebut menarik untuk dikaji,
apakah radiasi gamma dari bahan bakar
bekas di RSG-GAS dapat dimanfaatkan
untuk keperluan tersebut. Berdasar raJa
alasan ini, maka analisis penggunaan
bahan bakar bekas sebagai iradiator
gamma dilakukan.

Sebelum rancang bangun dibuat,
akan dikaji lebih dahulu kelayakan dari
sisi aktivitas yang dihasilkan serta
konfigurasi yang paling memungkinkan.
Oari analisis tersebut diharapkan dapat
diperoleh nilai paparan radiasi gamma
sebagai fungsi model iradiator, sehingga
jika dibandingkan dengan keperluan
dosis untuk tujuan tertentu, akan dapat
diketahui nilai kelayakannya.

Oalam makalah ini disajikan
perhitungan aktivitas sebagai fungsi
model konfigurasi elemen bakar raJa
iradiator. Aktivitas setiap bahan bakar
dihitung dengan program ORlGEN2 [I],
sementara laju dosis yang dihasilkan dari
konfigurasi dan jumlah bahan bakar
dihitung berdasarkan persamaan atenuasi
linier di dalam medium udara [2,3,4}
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Setiap bahan bakar dimodelkan sebagai
sebuah sumber garis dengan aktivitas
terkonsentrasi di sumbu vertikal bahan

bakar, sementara konfigurasi yang
disaj ikan berbentuk simetri melingkar.
Analisis kekritisan dan fluks neutron

yang mungkin timbul dalam konfigurasi
ini belum dikemukakan.

MODEL PERHITUNGAN

Perhitungan sumber

Hasil pembelahan nuklir maupun
reaksi aktivasi di dalam bahan bakar

akan menghasilkan berbagai unsur
radioaktif gamma yang umurnya cukup
panjang. raJa umumnya, setelah
mengalami pendinginan di atas 2 tahun,
aktivitasnya relatif stabil, dan bahkan
setelah 3 bulan keluar dari teras reaktor,
bahan bakar terse but sudah diijinkan
untuk dipindahkan ke tempat lain di luar
kolam reaktor. Sifat kesetabilan inilah

yang raJa penggunaan tertentu dapat
dimanfaatkan sebagai sumber iradiasi
yang baik. Penentuan aktivitas secara
langsung tidaklah mudah, mengingat
tingginya aktivitas daB lebarnya sebaran
spektrum energinya. Namun demikian,
aktivitas tersebut dapat diprediksi
dengan perhitungan menggunakan
program ORIGEN2. Dalam perhitungan,
program ORIGEN2 membagi spektrum

energi gamma yanf dihasilkan dalam 18
kelompok energi. [1

Selanjutnya, aktivitas dari setiap
plat bahan bakar dimodelkan sebagai
sumber garis yang terkonsentrasi di
sumbu tengah (vertikal) plat bahan bakar
seperti ditunjukkan pad a Gambar 1.
Paparan di sekitar bahan bakar dihitung
berdasar raJa persamaan atenuasi linier
dengan koefisien transport, dan
dijumlahkan untuk setiap plat eleman
bakar.

Fluks foton-y di sembarang titik di
sepanjang garis vertikal melalui 0 yang
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berasal dari satu batang sumber tanpa hambatan adalah[2.3,41:

ST (~/~)
{ (

H - Y

) (
Y

)}$u = 4n'R2 . arctan R + arctan R ' untuk: 0 ~ Y ~ H

B

(I)

H
0

H/2

A

Gambar 1. Ilustrasi perhitungan paparan gamma untuk model somber batang.

Model Iradiator gamma

Model iradiator gamma yang
dianalisis berupa bahan bakar yang
disusun vertikal berbentuk tabling seperti

ilustrasi pacta Gambar 2. Bahan yang
akan diiradiasi ditempatkan di dalam
tabling, jika diperlukan, susunan bahan
bakarnya dibuat berlapis ke luar.
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Gambar 2. Model iradiator gamma dengan sejumlah bahan bakar yangdisusun

vertikal dan melingkar membentuk tabling.

Susunan bahan bakar dibuat ber-
dempeten sedemikian rupa sehingga

bahan bakar tersebut menempati ruangan
yang paling efektif.
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Fluks foton-y total di setiap titik di dalam silinder berjari-jari R adalah:
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de I,
{

o~ y ~ H

1O~ R
(2)

F(~,y)

dengan:

p = p(R,r,e) = ~R2 +r2 - 2 R r case
.

( )
C')

=R~I+(,2-2(,cose; O~ (,= ~ ~1 .)

Faktor koreksi serapan pada plat yang posisinya di belakangnya, sehingga
bahan bakar akan mengurangi intensitas fluks gamma

di tempat yang diinginkan. Gambar 3
menunjukkan model serapan plat pada
seperangkat bahan bakar.

Setiap bahan bakar terdiri alas 21
plat, yang berdasarkan modeling sumber
di alas akan terpecah menjadi 21 sumber
bidang. Plat yang berada di depan akan
menjadi perisai bagi sumber dari plat

i = 1 2 3 4 m--- dst ---~-20

Xmeat Xair
Xkls

N = 21
,.

">
.c'. x
~~

£~

:;:..

Gambar 3. Model penyerapan intensitas gamma pada plat bahan bakar.

Faktor serapan dari satu bahan
bakar, Fx,tobdidefinisikan sebagai nisbah
antara intensitas tanpa hambatan <Px,tot,u
clan intensitas yang terdeteksi karena
adanya faktor pelemahan dari bahan

b S . [5)
sum, er x,tot,debYaItu:

2\

F,.,",(l)~ S""",,, Le-(2H),.,
tjJ = Fx . 1=\x,tot,u 21

(4)

dengan

x = Xair + Xkls+ Xmeat [em] (6)

iT= ftaifXaif+ ftkls~IS + ftmeatXmeat [em"] (7)x

Faktor serapan dari beberapa lapis
Bahan Bakar[6)

Untuk mendapatkan nilai intensitas
yang lebih besar, desain dilengkapi
dengan analisis beberapa lapisan bahan
bakar seperti pada Gambar 4

?I;A
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Gambar 4. Model susunan3 (tiga) lapis bahan bakar.

Faktor serapan untuk M lapis bahan bakar adalah:

F",tot(M) = F",tot(1). e-.(;\/-I»).~x =
{Fx . ;1 . Ie-(2H)'~'X }

'e-(M-I»).~X I (8)
1=1

21

dengan: X = 21.x = I (Xair,i + Xkls,i + Xmeat,i)~ 8,1em .. .. .(9)
i=l

pada umumnya: Xmat-k.i= Xmat-kJuntuk: 1 S k S 3; 1 S i S N clan 1 Sj S N; N = 21 (FE).

Konversi fiuks foton gamma ke laju
dosis

peluruhan dengan intensitas mutlak
(yield absolut) YY.J pada suatu titik
sembarang adalah: [2,3,4]Laju dosis foton gamma dengan

energi karakteristik Ey,i, [MeV], per

Dy ~5,76756xlO-6 x fl,~E,) xE, x<t>, [~:] (10)

untuk: <Dy=YyX~y [::~~~~] (11)

Persamaan di atas, diaplikasikan untuk
menghitung paparan radiasi dari
iradiator gamma dengan model silinder,
dimana untuk mendapatkan basil analisis
yang optimal dilakukan perhitungan
untuk berbagai model seperti berikut:

a. Variasi dimensi silinder.17,81

Variasi ini diperlukan untuk
menentukan dimensi yang
menghasilkan paparan paling
optimum. Perhitungan divariasi
berdasarkan dimensi silinder seperti
dimodelkan pada Gambar 5 berikut
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(8)
Gambar 5. Variasi Dil'nensiSilinder lradiator.

b. Variasi lapisan bahan bakar
Gambar 6 melukiskan model variasi

yang diperlukan untuk menganalisis

kontribusi bahan bakar lapisan ke
dua clanseterusnya

Gambar 6. Variasi Lapisan Bahan Bakar

TAT A KERJA PERHITUNGAN

Perhitungan aktivitas bahan bakar
dengan program ORIGEN2

Perhitungan paparan sebagai fungsi
aktivitas bahan bakar.

Oisain model iradiator

Perhitungan paparan sebagai fungsi
dimensi clanjumlah bahan bakar.

.

.

.

.

. Analisis basil

DATAPERHITUNGAN.
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Data utama adalah karakteristik

bahan bakar serta jumlah bahan bakar
yang diperlukan sebagai fungsi model
dimensi iradiator seperti berikut

Tabell. Datajumlah bahan bakar sebagai fungsi dimensi Uari-jari).

Ring

1

2

3

4

5

6

7
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Catatan: Jari-jari dan jllllliah bahan bakar didesain sedelllikian sehingga bahan bakar
dapat menelllpati ruang yang paling efektif.

Tabel 2. Data Aktivitas Bahan Bakar Reaktor RSG-GAS sebagai Fungsi Waktu
Pendinginan, Hasil Perhitungan ORIGEN2. Lama iradiasi 405 hari (BU = 56%).

Group £nergi
(MeV)

ABoc(dari
aktinida)/F£

0

Awc
(totaVF£)
405 hari 1 th 3 bl

Aktiyitas dalam foton-y/detik untuk penundaan

10 th2 th 5 th

Total

1.E+16

1.E+15

S?
~-c 1.E+14
....
CD
Co
:-

::;; 1.E+13
.51....
CD
t:
CD

Iii
'0
~
t:
0....
0-

1.E+11

1.E+10

1.E+09.

3.062£+07 5.073£+16 1.662£+15 4.183£+14

II! I!
I ! ! Ii
H+t!

III! I+--+-'

III r 1

,

t-]+H;i i
ill i

I: I'
! ! !.:

I
I
i

r
i i

-t-

-,-11
I .. I
I II I

7.782£+13
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10

waktu tunda (pendinginan), t [tahun]

100

Gambar 7. Aktivitas Foton Gamma Bahan Bakar Bekas RSG-GAS

(Burnup 56 %) sebagai Fungsi Waktu Pendinginan.

4.049£+13

1000
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Data dosis radiasi yang diperlukan

Sebagai acuan dalam menentukan
dosis . radiasi yang diinginkan dari
iradiator, desain diarahkan untuk aplikasi

pada berbagai komoditas
ditunjukkan pada Tabel 3.

seperti

Tabel 3. Data Keperluan dosis radiasi gamma untuk berbagai aplikasi

. DOSIS RADIASI (kGy)
KOMODITAS Tujuan iradiasi

Minimum Maksimum

Apple, peach, pear, Oisinfestasi serangga 0,15 ~ 0,30 0,50 - 1,75

strawberry Pengendalianjamur 1,50 ~ 2,00 3,0

Pisang mangga pepaya . . .
, , , Olsmfestasl seranaga 0 15 - 0 30 0 15 ~ 1 5

DeDas, lechee, rambutan b", ,

Berbagaijenisjeruk Oisinfestasi serangga 0,15 - 0,30 0,25 - 0,75

Kentan~, bawan~, ubi jalar, Mencegah pertunasan daD 0 05 - 0 01 0 15
smgkong, jahe perakaran " ,

Asparagus Memperpanjang kesegaran 0,05 ~ 0,10 0,25

Jamur Memperpanjang kesegaran. 0,06 ~ 0,50 1,0

Melon madu, melon persia, 0
, '

fi
'

0 15 0 " 0 1 0Ism estasl ~ j

melon casaba, tomat ",

umber: Uokumen PAIK-HATAN

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Laju dosis gamma di pusat
iradiator sebagai fungsi model clan
konfigurasi bahan bakar diberikan pada

Tabel 4 clan Gambar 8. Sementara Tabel

5 memberikan data kontribusi laju dosis
per kelompok energi untuk satu
konfigurasi tertentu.

Tabel4. Laju dosis (dalam kGy/jam) di titik pusat iradiator gamma sebagai
fungsi model dan konfigurasi.

Jari-jari Laju dosis gamma (kilogray per jam)
Ring

(em) 1 lapis 2 lapis 3 lapis 4 lapis 5 lapis

1 17,0 1,73 3,13 4,30 5,29 6,15

2 25,5 1,42 2,59 3,58 4,44 5,20

3 34,0 1,19 2,18 3,04 3,79 4,46

4 42,5 1,01 1,87 2,62 3,29

5 51,0 0,87 1,63 2,30

6 59,5 0,77 1,44

7 68,0 0,68
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Gambar 9. Oistribusi Laju Oasis di dalam Iradiator Relatifterhadap Nilai di Titik Pusat.
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Tabel 5. Data Kontribusi Laju Dosis per Kelompok Energi.

Catalan:
Jejari cincin lingkaran ke- 2, R = 59.5 em;
Jumlah bahan bakar bekas (NSFE), = 42 buah;
Faktor pandang geometri steradial = 2.08196E-O5/cn/;

Dari basil perhitungan laju dosis
yang diperoleh, dapat diketahui bahwa
iradiator gamma yang memanfaatkan
eleman bakar bekas dengan model clan
konfigurasi yang diusulkan, seeara teknis
dapat memenuhi persyaratan untuk
pemanfaatan seperti ditunjukkan pada
Tabel 3. Bahkan untuk model satu lapis
dengan jari-jari 68 em, laju dosisnya
masih eukup untuk aplikasi yang

, diusulkan.
Memperhatikan bahwa ruangan yang
tersedia di dalam disain iradiator eukup
luas, serta basil laju dosis yang
diperoleh, maka pemanfaatan iradiator
tersebut pada komoditas buah-buahan
clan sayuran sangat tepat, terutama untuk
jari-jari iradiator mulai 42,5 em.

Aplikasi lain yang membutuhkan
laju dosis rata-rata sampai 3-4 kGy/jam
masih dapat juga dilayani dengan
menambahkan lapisan bahan bakar.

Faktor utama terhadap ketelitian
basil perhitungan dalam disain ini adalah
paparan radiasi per bahan bakar dari
basil perhitungan dengan ORIGEN2.

.Namun demikian sudah diketahui bahwa
program ORIGEN2 telah terbukti
keakuratannya, sehingga validitasnya
dapat dipertanggung jawabkan.
Seandainya masih terdapat kesalahan
sampai 50 % pun model iradiator
tersebut masih memberikan nilai laju
dosis yang masih memenuhi syarat untuk
penerapannya pada komoditas seperti
pada Tabe13.

264

Kelompok Aktivitas Fluks Uncoil Fakt. Atenuasi Fluks Collid Laju dosis

1 6.06900E+15 1.26354E+11 O.OOOOOE+OO O.OOOOOE+OO O.OOOOOE+OO

2 1.29654E+15 2.69934E+10 O.OOOOOE+OO O.OOOOOE+OO O.OOOOOE+OO

3 1.54266E+15 3.21175E+10 4.88757E-40 1.56977E-29 2.62940E-41

4 1.23858E+15 2.57867E+10 1.19745E-14 3.08783E-O4 3.12489E-16

5 9.04680E+14 1.88351E+10 5.92703E-O6 1.11636E+O5 1.25255E-O7

6 1.24152E+15 2.58479E+10 4.64992E-O6 1.20191E+O5 2.11296E-O7

7 7.37100E+14 1.53461E+10 2.14497E-O1 3.29170E+O9 1.25545E-O2

8 3.65484E+14 7.60922E+O9 4.13499E-O1 3.14640E+O9 2.00552E-O2

9 1.22262E+15 2.54544E+10 5.52604E-O1 1.40662E+10 1.38271 E-O1

10 2.81694E+15 5.86475E+10 6.4 777 4E-O1 3.79903E+10 5.34524E-O1

11 7.82040E+13 1.62817E+O9 7.20878E-O1 1.17372E+O9 2.26762E-O2

12 8.48820E+12 1.76721 E+O8 7.67916E-O1 1.35707E+O8 3.36960E-O3

13 4.69980E+13 9.78478E+O8 7.94380E-O1 7.77284E+O8 2.32097E-O2

14 1.45320E+11 3.02550E+O6 8.10975E-O1 2.45360E+O6 8.43 795E-O5

15 1.35492E+10 2.82089E+O5 8.26144E-O1 2.33046E+O5 9.46632E-O6

16 1.44354E+O3 3.00539E-O2 8.39235E-O1 2.52223E-O2 1.31660E-12

17 1.64892E+O2 3.43298E-O3 8.42603E-O1 2.89264E-O3 1.92708E-13

18 1.89252E+O1 3.94015E-O4 8.39242E-O1 3.30674E-O4 2.80114E-14

Ring: 2 1.75690E+16 3.65779E+11 1.65631E-O1 6.05842E+10 7.54754E-O1
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Perlu diketahui bahwa nilai laju
dosis yang ditampilkan adalah nilai
minimum yang berada di titik pusat
iradiator, sehingga untuk titik lain akan
memiliki nilai laju dosis yang berfariasi.
Gambar 9. menunjukkan grafik variasi
laju dosis di sembarang titik yang
dinormalisasi terhadap nilai laju dosis di
pusat silinder.

Salah satu faktor yang perlu
mendapat perhatian adalah spektrum
energi gamma yang dihasilkan clemen
bakar. Seperti diketahui bahwa laju dosis
yang dikemukakan di atas adalah
merupakan jumlahan dari 18 kelompok
energi gamma, sehingga untuk
kepentingan aplikasi tertentu yang
memerlukan radiasi gamma energi
tunggal akan menjadi persoalan. Namun
demikian data yang diberikan pada Tabel
5 menunjukkan bahwa mayoritas laju

DAFTAR PUSTAKA
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dosis diberikan oleh gamma berenergi
antara 0,5 sampai 1 MeV saja.

KESIMPULAN

Dari basil clan uraian di atas,
dimana laju dosis yang diperoleh sangat
signifikan untuk aplikasi yang
diinginkan, dapat disimpulkan bahwa
bahan bakar bekar RSG-GAS masih
sangat layak untuk dimanfaatkan sebagai
iradiator gamma, terututama untuk
aplikasi sterilisasi peralatan (medis) clan
pengawetan bahan makanan seperti biji-
bijian, buah-buahan clan sayur-sayuran.
Namun demikian, untuk mendukung
realisasi pembuatan fasilitasnya, masih
diperlukan analisis keselamatan, baik
bagi fasilitas itu sendiri maupun bagi
bahan sasaran yang diiradiasi
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