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ABSTRAK
PERHITUNGAN AKUMULASI MAKSIMUM PU-239 DAN PU-241 PADA AQUEOUS HOMOGENEOUS 
REACTOR. Perhitungan akumulasi maksimum pada Pu-239 dan Pu-241 dilakukan menggunakan software 
MCNPX pada reaktor AHR uranium nitrat UO2(NO3)2 diperkaya 19,75% dan dioperasikan pada suhu 80o C. 
Hasil simulasi AHR berupa silinder dengan diameter teras 63,4 cm dan tinggi 122 cm. Setelah desain 
ditentukan dilakukan variasi konsentrasi Uranium pada larutan UO2(NO3)2 untuk mendapatkan reaktor yang 
kritis. Dari hasil variasi tersebut ditemukan bahwa konsentrasi yang optimum untuk menghasilkan AHR yang 
kritis adalah 108 gram U/L. Hasil simulasi menunjukkan reaktor memiliki keff sebesar 1,05284. Setelah 
reaktor kritis dilakukan burning dengan variasi waktu mulai dari 5 hari hingga 285 tahun.Hasil tersebut 
mennunjukkan bahwa waktu saturasi AHR memproduksi Pu-239 terletak diantara tahun ke 40 sampai 50, 
dengan demikian akumulasi maksimum dari Pu-239 AHR terletak pada pengoperasian AHR selama 40 tahun 
dengan perolehan massa sebesar 1,23x102 gr dengan aktivitas radioaktif 7,645 Ci. Sedangkan untuk melihat 
saturasi Pu-241 waktu operasi AHR hendaknya dibawah 80 tahun dengan perolehan massa sebesar 21,7 gr 
dan aktivitas radioaktif 2,247x103 Ci. Angka akumulasi Pu-239 dan Pu-241 tergolong sangat kecil sehingga 
potensi penyelahgunaan limbah AHR berupa Pu-239 dan Pu-241 untuk senjata nuklir sangat kecil.
Kata kunci: AHR, Pu-239, Pu-241, MCNPX, uranium nitrat

ABSTRACT
CALCULATION ON MAXIMUM ACCUMULATION OF PU-239 AND PU-241 FROM AQUEOUS 
HOMOGENEOUS REACTOR. Calculations on maximum accumulation of Pu-239 and Pu-241 using MCNPX 
computer code with UO2(NO3)2 fuel solution enriched by 19.75% operating at temperature 80o C have been 
conducted. AHR design was simulated with cylindrical core having diameter of 63.4 cm and 122 cm high. 
From this geometry we found the reactor was critical with density 108 gr U/L of UO2(NO3)2 solution. The 
result showed that multiplication factor (keff) of AHR was 1.05284. Then the burn up calculations were done 
for various time intervals from 5 days until 285 years to analyze the result. From calculation, it was found out 
that the saturated concentration of Pu-239 was reached after 40-50 years of operation, producing 1.23x102 
gr and the activity 7.645 Ci. While for operate time of AHR to produce Pu-241 should under 80 years with 
mass 21.7 gr and the activity 2.247x103 Ci. The accumulations of both isotopes are considered to be small, 
having low potential for misusing them for producing nuclear weapon.
Keywords: AHR, Pu-239, Pu-241, MCNPX, uranyl nitrate

PENDAHULUAN
ampai saat ini kebutuhan Tc-99 di dunia terus 
meningkat. Pasqualini menyebutkan pada 33rd

International Meeting on Reduced Enrichment for 
Research and Test Reactor pada Oktober 2011 di 
Santiago, Chile bahwa Tc-99 dan Mo-99 digunakan 
lebih dari dua puluh juta radiotracer dan prosedur 
diagnostik nuklir medis per tahun. Permintaan dunia 
atas Mo-99 sebanyak 85% digunakan untuk citra 
nuklir medis, diperkirakan 12.000 Ci 6-day per 
minggu [1, 2, 3]. Menurut IAEA pada tahun 2013 
penggunaan Tc-99 sekitar 85% prosedur diagnostic 
citra nuklir medis dunia. Dan akan meningkat 3-8% 
untuk pasar baru seperti di Asia [4].

Hal ini akan menjadi tantangan dunia untuk 
memenuhi permintaan dan menjaga kesetabilan 
produksi. Maka dari itu perlu adanya pembangunan 
sumber isotope dalam jumlah yang besar. Menurut 
Wolterbeek (2014) reaktor adalah salah kandidat 
yang paling menjanjikan untuk memproduksi isotop 
dalam jumlah yang besar. Dan dalam hal ini reaktor 
AHR memiliki banyak keunggulan daripada reaktor 
riset maupun reaktor lainnya [5].

Pengoperasian reaktor dalam jangka panjang 
menghasilkan plutonium terakumulasi. Plutonium 
adalah salah satu dari nuklida berbahaya yang dapat 
disalahgunakan untuk kepentingan non damai. Untuk 
itu perlu diadakan penelitian tentang akumulasi
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maksimum Pu-239 dan Pu-241 pada AHR untuk 
menunjang keselamatan pengoperasian reaktor AHR.

TATA KERJA
Penelitian ini menggunakan MCNPX untuk 

mensimulasikan AHR dan ORIGEN2.2 untuk 
mencari lamanya waktu saturasi AHR memproduksi 
Pu-239 dan Pu-241. MCNPX adalah sebuah software 
berbasis Monte Carlo yang secara umum berfungsi 
untuk mensimulasi jejak berbagai tipe partikel 
dengan jangkauan energi yang luas. Versi ini adalah 
generasi lanjutan dari seri Monte Carlo yang sudah 
dimulai di Los Alamos National Laboratory sejak 60 
tahun yang lalu [6].

ORIGEN2.2 adalah jenis computer code yang 
pemakaiannya juga sangat luas. Untuk perhitungan 
deplesi, peluruhan radioaktif, dan menghitung proses 
radioaktif komposisi serta karakteristik di dalamnya. 
Dikembangkan oleh Oak Ridge National Laboratory 
(ORNL) dan asosiasi data base yang dimilikinya. 
Data base yang digunakan berupa peluruhan, 
tampang lintang, hasil produk fisi, dan data emisi 
foton [7].

Adapun persamaan mendasar yang terdapat di 
dalam MCNPX dan ORIGEN2. 2 dapat dituliskan 
sebagai berikut:

N N
dXj = y 
dt =

Iij XjXj + 0 akXk
j = 1 k=1

(1)

- (Xi + 0&i + + Fi

dengan:
Xi = densitas nuklida atom i
N = nomor nuklida
lij = fraksi radioaktiv disintegrasi terhadap nuklida j 

yang mana digunakan untuk membentuk 
nuklida i

Xj = konstanta peluruhan
0 = posisi dan energi rata-rata fluks neutron
fik = fraksi neutron yang diserap oleh nuklida k yang

digunakan untuk membentuk nuklida i
Ck = spectrum rata-rata tampang lintang absorbs 

neutron nuklida k
ri = nuklida i yang hilang secara kontinyu da sistem 
Fi = nuklida i yang tersisa

0
6,242 x 1018 . P

.a[ .Rt
(2)

dengan:
0 = fluks neutron (n.cm-2. s-1)
P = power (MW)
X-' = jumlah nuklida fisil i pada bahan bakar (g.atom) 
af = tampang lintang fisi mikroskopik pada nuklida i

(barn)
Ri =energi yang dapat dipulihkan per fisi (MeV/fisi)

Persamaan (1) menunjukkan proses 
pembentukan produk fisi melalui absorbsi bahan 
bakar uranium nitrat terhadap neutron

Pu-239 dan Pu-241
U-238 adalah bahan material fissionable. Artinya 

U-238 memungkinan untuk bertransmutasi menjadi 
material fisil. Fungsi U-238 dalam bahan bakar 
reaktor sebagai campuran dari U-235 yang diperkaya. 
Proses pembakaran di dalam reaktor akan mentrans 
mutasikan U-238 menjadi Pu-239 dan Pu-241 seperti 
proses pembentukan yang tertulis berikut ini.

238
92U + 0n 239

92
p

+ 2l‘gPu
(3)

Pembentukan Pu-239 sejatinya disebabkan 
penangkapan neutron termal oleh U-238 kemudian 
mengalami peluruhan beta menghasilkan Np-239 dan 
peluruhan beta lagi hingga menghasilkan Pu-239. 
Kemudian Pu-239 menangkap neutron lagi 
menghasilkan Pu-240.

239Pu + 1n 24g°4Pu (4)
Dalam jangka waktu singkat proses reaksi berantai 
menyebabkan Pu-240 menangkap 1 neutron lagi dan 
membentuk Pu-241.

'2<g4Pu + ln 2414Pu (5)
Pu-238 dan Pu-239 adalah isotop yang sering 

digunakan untuk keperluan militer dan komersial. 
Secara spesifik Pu-238 sebagai penyedia bubuk 
papan yang digunakan untuk elektronik di satelit dan 
juga digunakan untuk pembuatan generator panas 
compact. Sedangkan Pu-239 digunakan untuk senjata 
nuklir dan energi. Dalam penggunaan plutonium 
yang dinamakan plutonium grade tinggi adalah 
plutonium dengan konsentrasi Pu-239 lebih tinggi 
dibanding Pu-240, plutonium dengan persentase Pu- 
239 yang tinggi diduga memiliki kemurnian yang 
lebih dibanding lainnya dan dapat digunakan untuk 
tujuan yang lebih banyak lagi.

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa penggunaan 
plutonium untuk pembuatan senjata nuklir, 
komponen Pu-239 dan Pu-240 berbanding terbalik, 
jika Pu-240 memiliki konsentrasi rendah, maka Pu- 
239 akan lebih besar, bisa terlihat apabila grade Pu- 
239 tersebut memiliki kemurnian yang tinggi, hasil 
ledakan yang dihasilkan serta efek yang ditimbulkan 
pun akan sebanding, tetapi akan berbeda jika 
penggunaan ditujukan untuk bahan bakar reaktor, 
subtitusi jumlah Pu-239 grade tinggi pun akan lebih 
kecil. Inti dari pembuatan senjata nuklir dan 
pembangkit listrik adalah menggunakan fisi untuk 
menghasilkan energi yang tinggi. Hanya Pu-239 dan 
Pu-241 yang bersifat fisil dari plutonium namun 
untuk menghasilkan Pu-241 amatlah sulit dan butuh 
biaya yang mahal. Akan tetapi lebih aktif meski 
harus ditemani dengan Pu-240 lebih banyak, itu pula
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alasan kenapa Pu-239 lebih sering digunakan 
daripada Pu-241 [8].
Tabel 1. Grade konsentrasi plutonium. Konsentrasi 

Pu-240 rendah mengindikasikan
konsentrasi Pu-239 lebih tinggi

Penilaian Konten Pu-240
Nilai super 2 - 3%

Tingkatan Senjata < 7%
Tingkatan Bahan Bakar 7 - 19%

Reaktor 19% atau lebih tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Telah dilakukan penelitian akumulasi plutonium 

pada AHR 200 kW (Gambar 1) sebagai sumber 
primer dalam produksi Mo-99 untuk keperluan 
kedokteran nuklir. Penelitian ini terbatas pada 
simulasi AHR menggunakan computer code MCNPX 
dengan desain parameter AHR mengikuti Bob & 
Wilcock Company (Tabel 2). Dimulai dari pencarian 
ukuran geometri AHR berbentuk silinder melalui 
informasi parameter yang telah ditetapkan kemudian 
dijadikan input data pada MCNPX. Kemudian 
melakukan variasi konsentrasi uranium nitrat untuk 
menentukan konsentrasi bahan bakar yang 
menjadikan reaktor kritis.Hasil variasi tersebut dalam 
dilhat pada Gambar 2.

Dari grafik tersebut terlihat bahwa kritikalitas 
reaktor pada volume tertentu bergantung pada tingkat 
konsentrasi bahan bakarnya, dari data tersebut 
konsentrasi 108 gr U/L dapat diambil sebagai 
konsentrasi optimum untuk bahan bakar AHR ini 
dengan nilai keff 1,05284. Berikutnya data ini akan 
di burn untuk meninjau hasil dari produk fisi dan 
transmutasi berupa Mo dan Pu. Telah diketahui AHR 
menghasilkan banyak unsur lain dari hasil produk fisi 
uranium setelah dioperasikan pada daya tertentu. Ada 
sekitar 216 unsur yang dihasilkan dengan berbagai 
aktivitas termasuk 133Xe, 89Sr, 90Y, 131I, 132I, 133I yang 
juga merupakan radioisotop bernilai dalam bidang 
kedokteran nuklir [9].

Akumulasi Pu-239 dan Pu-241
Dari hasil simulasi kritikalitas reaktor didapatkan 

nilai massa larutan bahan bakar yang efektif yakni 
108 gr/L. Bahan bakar ini yang berikutnya digunakan 
simulasi berikutnya proses burning reaktor AHR. 
proses burning bertujuan untuk mengetahui seluruh 
jenis unsur yang dihasilkan dari produk fisi maupun 
transmutasi. Perbedaan dari keduanya adalah pada 
unsur baru yang dihasilkan bila produk fisi 
menghasilkan unsur baru pada proses absorbsi 
neutron maka transmutasi tidak. Unsur dari hasil 
transmutasi dapat melakukan peluruhan radioaktif 
untuk menghasilkan nuklida lainnya [10].

Pada Gambar 4 dan Gambar 5 dapat dilihat 
bahwa hasil burning selama 40 hari belum 
menunjukkan saturasi Pu-239 ataupun Pu-241. Maka 
dari itu dilakukan lagi perhitungan dengan waktu

orde tahun. Hasil dari perhitungan orde tahun 
menunjukkan hasil berupa grafik pada Gambar 6. 
Pada Gambar 6 terlihat pola keseimbangan 
radioaktif. Ditunjukkan dengan pola saturasi pada 
tahun ke 40 s/d 57 untuk Pu-239 dan di tahun 80an 
untuk Pu-241. Artinya pada tahun ini produksi Pu- 
239 maupun Pu-241 tidak memberikan hasil yang 
maksimal. Sehingga untuk untuk terus melakukan 
proses burning hanya akan membuang waktu dan 
biaya produksi yang tidak relevan dengan hasil yang 
didapat. Pola ini disebabkan oleh adanya 
keseimbangan antara produksi dan peluruhan 
nuklida. Dalam sistem reaktor dapat dilihat pada 
persamaan (1) pada bagian -(At + 0 a; + ri)Xi 
disebut sebagai bagian nuklida yang hilang. Dengan 
kata lain dalam sistem reaktor bagian tersebut 
dipengaruhi oleh proses burning, peluruhan dan juga 
pengurangan nuklida dari oleh sistem.

Hasil yang ditunjukkan Gambar 6 dapat di
simpulkan bahwa untuk mendapatkan akumulasi 
maksimum pada Pu-239 dari AHR 200 kW reaktor 
dapat dioperasikan sebelum tahun ke 40 dengan 
jumlah akumulasi maksimum 1,23x102 gram. 
Sedangkan pada Pu-241 anjuran operasi AHR pada 
tahun ke 80 atau sebelumnya dengan jumlah 
akumulasi maksimum 21,7 gram.

Setelah tinjauan kapasitas produksi perlu 
diperhatikan pula kritikalitas reaktor AHR pada saat 
perhitungan. Hasil keff dalam jangka waktu 285 tahun 
dapat dilihat pada Gambar 7.Terlihat bahwa adanya 
penurunan nilai keff yang berarti menurunnya 
produksi neutron dalam reaktor sehingga dapat 
menyebabkan penurunan daya.
Potensi penyalahgunaan Pu-239 dan Pu- 
241

Pu-239 dan Pu-241 adalah dua isotop Pu yang 
bersifat fisil dan radioaktif, dalam penggunaannya 
Pu-239 dan Pu-241 adalah bahan utama pembuatan 
senjata nuklir, dari hasil akumulasi maksimum Pu- 
239 dan Pu-241 masing-masing bernilai 1,23x102 gr 
dan 21,7 gr. Angka ini sangat rendah sekali sehingga 
kemungkinan berpotensi penyalahgunaan Pu-239 dan 
Pu-241 untuk senjata nuklir sangat kecil.

Gambar 1. Hasil simulasi menggunakan vised
MCNPX. Gambar kiri: tampak samping. 
Gambar kanan: tampak atas

Keterangan warna pada gambar:
■ Ruang udara luar
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Stainless steel
Larutan UO2 (NO3)2

Reflektor Berrylium (Be)

Gambar 3. Grafik hubungan konsentrasi Uranium 
pada UO2 (NO3)2 terhadap keff

Gambar 6. Akumulasi maksimum Pu-239 dan Pu- 
241 selama 285 tahun

Gambar 7. Perubahan keff pada AHR
Tabel 2. Parameter inti reaktor AHR sebagai input 

MCNPX
Parameter Keterangan
Jenis reaktor AHR
Daya reaktor 200 kW (termal)
Pengkayaan U-235 19,75 wt%
Bentuk bahan kimia Larutan UO2(NO3)2

Suhu larutan cair 80°C
Tinggi reaktor 122 cm
Diameter teras 63,4 cm
Bejana reaktor Stainless p=7,90 gr/cm3
Ketebalan bejana 3 cm
Reflektor Beryllium (radial)
Ketebalan reflektor 3 cm

Gambar 2. Grafik hubungan antara konsentrasi 
uranium nitrat & keff

KESIMPULAN
Telah dilakukan penelitian akumulasi maksimum 

Pu-239 dan Pu-241 pada AHR 200 kW. Untuk 
mendapatkan hasil yang maksimum dari Pu-239 
waktu operasi yang dibutuhkan adalah 40 tahun atau 
kurang dengan hasil akumulasi sebesar 1,23x102 
gram. Sedangkan pada Pu-241 waktu operasi AHR 
adalah dibawah 80 tahun dengan hasil akumulasi 
maksimum 21,7 gram.

Dari aspek keselamatan, jumlah akumulasi 
maksimum tersebut masih sangat kecil untuk dapat 
digunakan sebagai bahan baku senjata nuklir, dengan 
demikian pembangunan AHR 200 kW untuk 
memproduksi Mo-99 di Indonesia memungkinkan 
untuk dilaksanakan.
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