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Abstrak 

 
Suatu inti atom yang tidak stabil akan segera meluruh untuk mencapai kestabilan. Proses peluruhan ini 

Penelitian ini dilakukan dalam merancang reaktor termal bertekanan air menggunakan Thorium sebagai 

bahan bakar untuk mendapatkan karateristik netronik reaktor dengan kemampuan breeding ratio serta 

memiliki koefisien reaktivitas void yang negatif. Dilakukan konfigurasi desain reaktor dengan survey 

parameter yakni Moderator-to-Bahan bakar Ratio (MFR) serta hasil pembakaran bahan bakar (burn-up) 

dengan model equilibrium nuklir yang dikopel dengan perhitungan sel untuk mencapai kriteria reaktor yang 

diinginkan. Pengayaan 233U sebagai sebagai nuklida fisil dilakukan untuk mendapatkan nilai burn-up yang 

diinginkan serta memenuhi syarat kekritisan reaktor. Nuklida 233U pada Thorium menunjukkan keunggulan 

nilai ETA value (η) dibanding dengan nuklida fisil lainnya. Model pin sel yang digunakan yakni silinder satu 

dimensi dengan pembagian region yakni bahan bakar, kelongsong, dan pendingin. Nilai radius pin bahan 

bakar dan kelongsong dibuat tetap dimana radius pendingin bergantung pada nilai MFR, geometri MFR yang 

digunakan yakni kisi segitiga. Digunakan model equilibrium state burn-up yang terkopel dengan kalkulasi sel 

modul PIJ SRAC95 menggunakan data library nuklir JENDL 3.2 and ENDF serta rantai burn-up THCM66FP, 

metode kalkulasi iteratif sistem kesetimbangan sel yang terkopel ini disebut ECICS. Didapatkan hasil burn-up 

reaktor yang sebanding dengan standar reaktor bertekanan air (PWR) dengan Breeding Ratio (BR) lebih besar 

dari satu. Penentuan desain reaktor untuk memenuhi kriteria dengan kemampuan breeding ratio dan nilai 

koefisien reaktifitas void yang negatif telah didapatkan. Reaktor air berat tipe PWR berbahan bakar Th-233U 

dapat dirancang sebagai reaktor breeding dengan nilai koefisien reaktivitas void yang negatif. 

 

Kata-kata kunci: Thorium, Air berat, Breeding, Koefisien reaktivitas void, burn-up 

PENDAHULUAN 

Energi nuklir telah cukup memenuhi permintaan energi dunia yang besar, khususnya berhubungan dengan 

perkembangan energi terbarukan tanpa menimbulkan efek rumah kaca dan kerusakan lingkungan dalam waktu 

yang cukup lama. Sistem reaktor berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan 

reaktor untuk memproduksi bahan bakarnya sendiri. Teknologi nuklir reaktor berpendingin air, terutama air 

ringan menghasilkan energi cukup besar dengan Uranium sebagai bahan bakar, namun nilai kemampuan 

convertion ratio (CR) yang rendah. Reaktor berpendingin air ringan membutuhkan pengayaan Uranium untuk 

mempertahankan kekritisan reaktor dengan nilai CR 0.6. Reaktor berpendingin air berat dengan Uranium alam 

mendapatkan nilai CR sekitar 0.8 seperti reaktor tipe HTGR [1,2]. Banyak penelitian telah dilakukan pada 

reaktor tipe pendingin air untuk mendapatkan desain baru berkemampuan CR yang lebih baik. Beberapa 
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 peneliti yang berfokus pada desain reaktor cepat yang memiliki breeding ratio yang tinggi, menggunakan 

spektrum netron cepat, namun memiliki beberapa kendala dimana reaktivitas void bernilai positif [1]. 

Reaktor tipe pendingin air memiliki faktor keselamatan lebih baik ketika memiliki reaktvitas void negatif, 

namun memiliki breeding ratio yang masih rendah. Spektrum cepat netron dibutuhkan untuk memperoleh CR 

dan burn up yang tinggi [3,4]. Reaktor bertekanan air menggunakan air berat sebagai pendingin menggantikan 

air ringan untuk mendapatkan spektrum netron cepat dan nilai CR yang tinggi. PWR pendingin air berat 

menghasilkan moderator-to-fuel ratio (MFR) lebih tinggi serta mengurangi kesulitan dalam pengambilan panas 

dibanding pendingin air ringan. Pengaruh MFR dievaluasi pada reaktor pendingin air ringan dan berat 

menggunakan bahan bakar Uranium [2]. Beberapa opsi siklus bahan bakar dilakukan untuk memperkiraan 

produksi logam Berat (HM) pada pengayaan yang diperlukan. Studi ini menunjukkan nilai CR yang tinggi 

didapat dengan mereduksi MFR dan meningkatkan daur ulang HM. Kondisi breeding dicapai pada pitch kisi 

paling rapat (MFR < 0.3) untuk daur ulang sistem Plutonium (U-Pu) dan pada MFR < 0.4 untuk daur ulang 

sistem TRU. Air berat sebagai pendingin digunakan untuk mendapat kondisi breeding pada kisi rapat yang 

lebih lebar. Pada MFR < 0.8 dan 1.1, kondisi breeding didapatkan untuk bahan bakar sistem U-Pu dan TRU. 

Hasil ini memperlihatkan bahwa dengan pendingin air berat, kondisi breeding dapat dicapai pada MFR yang 

lebih besar dibanding air ringan karena spekturm netron yang lebih cepat. Hal ini membuat air berat lebih 

mudah mendapat kondisi breeding serta kemampuan pengambilan panas lebih baik dibanding air ringan.  

Material bahan bakar yang memiliki kemampuan breeding pada region spektrum termal atau epitermal 

dibutuhkan dalam menaikkan nilai CR pada reaktor air ringan. Thorium dengan nuklida fisil 233U memberikan 

nilai η lebih baik pada region spektrum termal dan epitermal dibanding nuklida fisil lainnya, memberikan 

reaktivitas void yang negatif [3,5]. Siklus Thorium menunjukkan breeding pada region termal pada reaktor 

Shippingport, Molten Salt Breeder Reaktor (MSBR), dan BWR dengan kisi rapat. Penelitian yang lalu 

menunjukkan adanya kemungkinan breeding pada region energi termal berbahan bakar 233U-Th dengan teras 

yang heterogen. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk mendapat burn-up yang mencapai 30 GWd/t atau lebih, 

breeding ratio dan koefisien void negatif tercapai, digunakan MFR < 0.3. 

Studi daerah kemungkinan pada reaktor breeder untuk bahan bakar 233U-Th serta berpendingin air berat 

untuk mencapai breeding ratio dan koefisien void negatif tercapai telah dilakukan. Untuk mengestimasi kriteria 

konfigurasi desain, daerah kemungkinan ditentukan berdasar pada breeding ratio dan koefisien void negatif 

untuk tiap kasus. Studi ini menggunakan keadaan equilibrium, dimana laju produksi energi nuklir dan reaksi 

material nuklir adalah konstan [2,3,6]. Jumlah tiap nuklida pada reaktor menjadi konstan jika proses rebahan 

bakaring dilakukan secara kontinu. Performa breeding serta uji daerah kemungkinan untuk reaktor air berat 

menggunakan Thorium dilakukan dengan beberapa kasus berbeda untuk nilai MFR dan burn-up. Pengayaan 
223U diperlukan untuk mencapai target hasil burn-up yang diinginkan serta syarat kekritisan reaktor. Beberapa 

karateristik seperti spektrum netron, nilai eta (η) dan reaktivitas void telah dievaluasi. Hasil menunjukkan uji 

desain daerah kemungkinan untuk breeding dan koefisien reaktivitas void negatif telah didapatkan.  

PARAMETER DESAIN 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan karateristik netronik dari reaktor termal berpendingin air berat 

berbahan bakar Thorium. Studi sebelumnya menunjukkan adanya batasan area dalam mencapai kondisi 

breeding untuk reaktor air ringan dengan bahan bakar U-Pu atau Th-233U, batas area akan meningkat ketika 

menggunakan pendingin air berat. Untuk kisi rapat, reaktivitas void pada kasus air ringan dan air berat untuk 

sistem U-Pu menunjukkan reaktivitas void positif. Namun, reaktor air ringan menggunakan Th-233U 

menghasilkan koefisien reaktivitas void negatif bahkan untuk asumsi yang konservatif karena kebocoran 

reaktor diabaikan. Reaktor pendingin air ringan bahan bakar Th-233U membutuhkan densitas daya pelet bahan 

bakar lebih rendah (~45W/cm3) untuk mendapatkan kondisi breeding pada burn-up >30 Gwd/t yang membuat 

inventori HM juga membesar. Pendingin air berat memberikan hasil spektrum netron cepat dibanding air ringan 

untuk sistem Th-233U. Pendingin air berat menyebabkan reaktor dengan mudah mendapat kondisi breeding 

pada pin pitch bahan bakar yang relatif besar. Maka dari itu, region MFR yang lebih luas dapat dievaluasi. 

Berdasar pada kondisi diatas, penelitian ini mencoba untuk memperbesar daerah breeding ratio dan reaktivitas 

void negatif yang memungkinkan dengan burn-up tinggi serta inventori HM yang rendah. 

Parameter dasar reaktor sistem terlihat pada tabel 1. Densitas daya pada pelet dibuat tetap pada nilai 140 

W/cm3, dimana dua kali lebih besar dibanding pada PWR standar. Densitas daya pelet ini sebanding dengan 

laju linier panas 19 kW/m. PWR standar memiliki densitas daya teras rata-rata 100 W/cm3, nilai ini berdasar 

pada MFR bernilai 2 dan sebanding dengan densitas daya pelet 280 W/cm3 [1,8]. Pada paper ini, dievaluasi 

kemampuan breeding dan reaktivitas void untuk bahan bakar Th-233U berpendingin air berat untuk mendapat 

area breeding dan reaktivitas void negatif. Parameter kunci yang digunakan yakni MFR dan burn-up. Survei 

MFR reaktor berkisar pada 0.1-30.0 untuk mendapat region yang luas, dimana didapatkan survei spektrum 

netron yang lebih lebar. Target burn-up berkisar pada 6-50 GWd/t untuk mengevaluasi efek burn-up. 
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 Model pin sel yakni silinder 1D dengan pembagian region bahan bakar, kelongsong, dan pendingin. Nilai 

radius bahan bakar dan kelongsong dibuat tetap dimana radius pendingin bergantung pada nilai MFR. 

Perhitungan MFR dibagi dua berdasarkan batasan geometri dari MFR kisi segitiga yang membutuhkan pin gap 

1mm (MFR ~0.3). Nilai pin gap 1mm digunakan berdasar pada kapasitas pengambilan panas [4]. Studi ini 

berfokus pada kisi segitiga karena mampu menggunakan MFR rendah untuk pin gap 1mm. Untuk MFR dengan 

pin gap lebih dari 1mm, digunakan metode ratio volume. MFR dibuat tetap untuk pin gap 1mm. Perhitungan 

MFR menggunakan rasio dari nomor densitas, MFR ini disebut effective MFR atau MFR kondisi void. 

Perhitungan MFR 0.1 dilakukan berdasar MFR efektif , MFR 30.0 berdasar geometri MFR. 

MFR sangat rendah (~0.1) dievaluasi untuk karateristik spektrum cepat berdasar pada karateristik reaktor 

berspektrum cepat. Reaktor kisi rapat (MFR < 1.0), PWR (MFR = 2.0) dan kondisi MFR > 10 seperti reaktor 

tipe CANDU atau HTGR diinvestigasi untuk mendapat hasil yang komparabel. Studi ini mengevaluasi daerah 

kemungkinan dari breeding dan reaktivitas void negatif untuk MFR dengan pin gap lebih dari 1mm dan 

berfokus pada nilai MFR yang tinggi. MFR yang rendah (<1mm)  digunakan untuk mengevaluasi kondisi void 

MFR ketika pin gap konstan. Bahan bakar pin berdiamteter 1.452 cm digunakan berdasar pada blanket reaktor 

Shippingport.  

Bebeapa nilai burn-up dievaluasi untuk mendapat tipikal nilai burn-up dari PWR (33 GWd/t), reaktor 

CANDU konvensional (7.5 GWd/t) [1] dan beberapa tipe reaktor lain sebagai komparasi referensi. Reaktor 

sistem menggunakan bahan bakar Th-233U Oksida dengan air berat sebagai pendinginnya. Untuk perhitungan 

burn-up, dilakuakn studi untuk semua HM yang dikeluarkan (discharged) dari reaktor pertahunnya beserta 

produk fisi. Konstanta discharged bahan bakar digunakan untuk estimasi keluaran bahan bakar dari reaktor 

pertahun, yang dapat digunakan dalam perhitungan discharged bahan bakar burn-up. Suhu untuk bahan bakar 

dan pendingin serta densitas air berat yakni 873K, 573K, dan 0.78 g/cc, dengan tekanan pada teras berkisar 

13MPa. Pada studi ini, tinggi reaktor tetap pada 370 cm dan radius teras bervariasi yang bergantung pada MFR 

yang digunakan. Sebagai contoh, MFR dari 0.5, 1.0, 2.0, 10.0 dan 20.0, akan sebanding dengan 150, 180, 280, 

450 dan 622 cm untuk radius terasnya. 

Tabel 1. Parameter umum desain teras reaktor 

Parameter Nilai 

Daya Total (MWTh) 3000 

Bahan Bakar Th232-U233 Oksida 

Kelongsong Zircaloy-4 

Pendingin Air Berat (D2O) 

Densitas daya pelet (W/cm3) 140 

Laju panas linear (kW/m) 19 

Diameter bahan bakar pelet (cm) 1.31 

Diameter luar bahan bakar pelet (cm) 1.452 

Burn-up bahan bakar (GWd/t) 6-50 

Rasio moderator-bahan bakar (MFR) 0.1-30 

Tinggi Teras (cm) 370 

  

METODE PERHITUNGAN 

Equilibrium Burn up dan Kalkulasi Sel 

Model perhitungan terbagi menjadi dua metode berbeda. Untuk menghitung keadaan equilibrium, 

digunakan model perhitungan equilibrium burn-up dan perhitungan sel dari modul SRAC95 digunakan untuk 

menghasilkan fluks dan mikroskopik cross section. Metode perhitungan ini disebut coupling calculation an 

equilibrium cell iterative calculation system (ECICS) [7].  

Siklus equilibrium bahan bakar nuklir harus memenuhi kondisi dimana nomor densitas tiap nuklida pada 

reaktor dibuat tetap, serta proses pembakaran bersifat kontinu. Perhitungan komposisi bahan bakar pada teras 

menggunakan kondisi equilibrium, material bahan bakar seperti Uranium alam, Thorium, sisa bahan bakar dan 

aktinida daur ulang dilakukan sebagai proses yang kontinu. Konstanta discharge bahan bakar diuji untuk 
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 menentukan seberapa banyak bahan bakar yang dikeluarkan pada teras pertahunnya untuk mencapai target 

discharge bahan bakar burn-up. Pada perhitungan equilibrium burn-up, digunakan 1,238 produk fisi dan 129 

nuklida berat. Perhitungan equilibrium burn-up ini dikopel dengan modul perhitungan sel PIJ SRAC95 [10] 

dalam menghitung kritikalitas dan efek konfigurasi sel, serta mendapat spektrum netron dan 107 grup 

mikroskopik cross section yang tergabung menjadi satu grup grup mikroskopik cross section untuk tiap 

kasusnya. digunakan data library nuklir JENDL 3.2 dengan rantai burn-up THCM66FP [11].  

Pada perhitungan sel, terdapat batasan pada library nuklida burn-up, digunakan 66 FP, 26 HM, dan satu 

pseudo FP sebagai pengganti seluruh nuklida yang dievaluasi. Data library dari perhitungan sel ini digunakan 

untuk menghasilkan data nuklida user pada kalkulasi equilibrium burn-up. Nuklida utama perhitungan 

equilibrium burn-up diupdate secara iteratif berdasar pada data library SRAC. Nuklida lain yang tidak diupdate 

pada perhitungan equilibrium burn-up, diambil dari beberapa campuran data library seperti JENDL dan ENDF. 

Berdasarkan pertimbangan dari siklus equilibrium burn-up nuklir, kondisi nomor densitas dari nuklida ke-i, ni, 

pada teras harus mengikuti persamaan burn-up berikut: 

  

                                            
𝑑𝑛𝑖

𝑑𝑡
= −(𝜆𝑖 + 𝜙𝜎𝑎, 𝑖 + 𝑟𝑖)𝑛𝑖 + ∑ 𝜆𝑗 → 𝑖𝑛𝑗 + 𝜙 ∑ 𝜎𝑎, 𝑗 → 𝑖𝑛𝑗 + 𝑠𝑖𝑗𝑗                       (1) 

 

dengan syarat nuklir equilibrium, nomor densitas tiap waktu dibuat tetap, sehingga 

  

                                                                                          
𝑑𝑛𝑖

𝑑𝑡
= 0                                                                                          (2) 

 

oleh karena itu, siklus burup equilibrium bahan bakar menjadi 

  
                                            −(𝜆𝑖 + 𝜙𝜎𝑎, 𝑖 + 𝑟𝑖)𝑛𝑖 + ∑ 𝜆𝑗 → 𝑖𝑛𝑗 + 𝜙 ∑ 𝜎𝑎, 𝑗 → 𝑖𝑛𝑗 + 𝑠𝑖𝑗𝑗 = 0                           (3) 

di mana 

𝜙: fluks netron (N/cm2.s) 

𝜆𝑖: konstanta decay nuklida ke-i 

ri : konstanta discharge nuklida ke-i 

𝜆𝑗 → 𝑖: konstanta decay nuklida ke-j produksi nuklida ke-i 

𝜎𝑗 → 𝑖: transmutasi mikroskopik cross section nuklida ke-j produksi nuklida ke-i 

si : laju supply nuklida ke-i 

𝜎𝑎, 𝑖: absorbsi  mikroskopik cross section nuklida ke-i (cm2) 

   

Jumlah total densitas semua nuklida pada bahan bakar pelet harus mengikuti persamaan berikut: 

 

                                                                         ∑ (𝑛𝑘 +
𝑛𝑙

2
) = 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝜖𝐻𝑀

𝑙𝜖𝐹𝑃
                                                              (4) 

 

Ntotal adalah nomor densitas dari nuklida HM pada fresh bahan bakar (233U-Th232). Pengayaan awal 233U 

dievaluasi berdasarkan target discharge bahan bakar burn-up dibawah kondisi equilibrium. Hal ini ditentukan 

ketika discharge bahan bakar burn-up dan faktor multiplikasi telah dicapai. Jumlah densitas dari FP dibagi dua 

karena tiap reaksi fisi diperkirakan memproduksi dua FP. Smear density dari bahan bakar pelet, Ntotal, 

bergantung pada material bahan bakar (baik oksida, nitrida, atau metal bahan bakar). Studi ini mengevalusi 

PWR dengan bahan bakar Thorium oksida, nilai ini dipilih menjadi 93% dari densitas teori thorium oksida. 

Laju bahan bakar supply pada sistem teras reaktor mengikuti persamaan berikut: 

  
                                                                                         𝑠𝑖 = 𝑘𝑖𝑆                                                                                        (5) 

di mana 

si : laju supply nuklida ke-i 

ki : fraksi isotop ke-i pada bahan bakar supply (% atom) 

S : laju supply bahan bakar total 

 

fluks netron, theta, pada bahan bakar didapat pada persamaan: 

 

                                                                    𝑃 = 𝛤 ∑ 𝑛𝑖𝜎𝑓, 𝑖𝜙𝑖𝜖𝐻𝑀                                                                       (6) 

dengan 

P : densitas daya rata-rata bahan bakar pelet (W/cm3) 

𝛤 : energi per fisi (~200 MeV) 
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 Fluks level ditentukan dari densitas nuklida dan desain level densitas daya. Perbandingan dari perhitungan 

pengayaan fisil menggunakan model tipikal tipe PWR yang telah diuji dengan model perhitungan penelitian 

ini [2,8,9]. Dibandingkan hasil investigasi ini dengan perhitungan sel burn-up SRAC95 untuk kekritikalitas 

dan breeding. Hal ini menunjukkan sedikit ketidaksesuaian untuk beberapa kasus burn-up. Perbedaan pada 

koefisien reaktivitas void dapat ditentukan dengan perbedaan kekritikalitasnya. Hasil ini ditunjukkan pada tabel 

2, dimana digunakan MFR 1.0 untuk beberapa kasus nilai burn-up. Studi ini menunjukkan perbedaan diantara 

nilai K-eff dan CR yang berkisar 1%.   

Tabel 2. Perhitungan equilibrium dan sel burn-up 

Burn-up 

(GWd/t) 

Pengayaan 

(%) 

Equilibrium K-eff sel 

burn-up 

Delta (%) Equilibrium CR sel 

burn-up 

Delta 

(%) 

10 6.16 1.003 1.001 -0.19 1.0998 1.101 0.12 

30 6.67 1.003 0.997 -0.58 1.0565 1.048 -0.779 

50 7.14 1.003 0,.994 -0.93 1.0221 1.008 -1.389 

 

Kritikalitas dan Breeding Ratio 

Untuk mendapat kritikalitas sistem, digunakan faktor multiplikasi infinite (Kinf) dan faktor multiplikasi 

effective (Keff) untuk tinggi teras 370 cm. Digunakan faktor kebocoran yang berbeda yang bergantung pada 

MFR dan geometrical buckling. Netron yang berlebih dapat dipakai untuk mengubah material fertil menjadi 

fisil, seperti 232Th yang bertransmutasi menjadi 233U. Kondisi breeding dapat terjadi ketika nilai η > 2 dimana 

dibutuhkan setidaknya satu netron untuk mempertahankan reaksi berantai (beberapa akan bocor keluar atau 

diserap material lain) sementara netron satunya akan diserap material fertil sehingga menjadi nuklida fisil untuk 

mengantikan nuklida fisil yang terkonsumsi. Oleh sebab itu, netron berlebih disini diartikan sebagai netron 

tambahan dengan mengubah material fertil menjadi nuklida fisil. Perhitungan konversi ratio memakai 

komposisi equilibrium atom dengan persamaan: 

  

                                           𝐶𝑅 =
𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑇ℎ232 & 𝑈234+𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑃𝑎232

𝑙𝑎𝑗𝑢 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑠𝑖 𝑈233 & 𝑈235
                                    (7) 

 

Koefisien Reaktivitas Void 

Koefisien reaktivitas void (𝛼v) dihitung menggunakan persamaan dimana kondisi void diinvestigasi dengan 

kasus MFR dan burn-up yang berbeda. Untuk mendapat efek dari fraksi void, beberapa kondisi void dilakukan 

pada fraksi 50-100%. Simulasi kondisi void dilakukan dengan menurunkan densitas dari pendingin. Fraksi void 

5% sebagai kondisi void terkecil dan void 100% dimana seluruh pendingin pada teras bersifat void telah 

dilakukan. Kondisi void ini dievaluasi untuk menentukan kondisi void paling konservatif yang memberikan 

koefisien void paling negatif. Pada penelitian ini,  koefisien reaktivitas void hanya berdasar pada beberapa 

fraksi void pendingin.  

  

                                                                                           𝛼𝑣 =
Δ𝜌

Δ𝑓𝑣
                                                                                     (8) 

dimana 

  
                                                                         Δ𝜌 = 𝜌𝑣𝑜𝑖𝑑 −  𝜌𝑛𝑜𝑛_𝑣𝑜𝑖𝑑                                                                      (9) 

  

                                                                                         𝜌 =  
𝑘𝑖𝑛𝑓−1

𝑘𝑖𝑛𝑓
                                                                                 (10) 

fv dan kinf adalah fraksi void dan faktor multiplikasi infinite. Persamaan ini merupakan evaluasi konservatif 

sejak efek netron leakage diabaikan [3]. 
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 HASIL DAN DISKUSI 

Pengayaan Nuklida Fisil U233 yang dibutuhkan 

Studi ini mengevaluasi pengayaan 233U untuk nilai burn-up dan MFR yang berbeda. Evaluasi ini 

berdasarkan besar pengayaan yang dibutuhkan teras untuk mencapai kondisi kritis. Hasil pengayaan yang 

dibutuhkan terlihat pada gambar 1 sebagai fungsi MFR dalam kasus burn-up yang berbeda. Pengayaan yang 

dibutuhkan menurun secara monoton dengan penambahan nilai MFR untuk semua kasus burn-up. Hasil 

pengayaan maksimum terdapat pada burn-up 36 dan 50 GWd/t di nilai MFR terendah. Pada MFR rendah, burn-

up tinggi membutuhkan pengayaan yang rendah karena spektrum netron tinggi dan kemampuan breeding 

tinggi. MFR yang tinggi membuat spektrum netron menurun sehingga reaktor hanya membutuhkan pengayaan 

rendah. Pengayaan yang dibutuhkan menurun drastis dengan meningkatnya nilai MFR dan hampir konstan 

pada MFR > 20.  

Pendingin air berat membutuhkan pengayaan fisil lebih tinggi dibanding air ringan untuk menjaga 

kekritisan teras akibat spektrum cepat yang ditimbulkan [2]. Pendingin air ringan mencapai puncak termal pada 

daerah energi termal 0.1eV, puncak termal untuk air berat di daerah energi yang lebih tinggi. Konsentrasi air 

berat tidak mencukupi untuk menermalkan spektrum netron dalam mencapai puncak termal yang tinggi 

sehingga dibutuhkan air berat dalam jumlah besar untuk membuat teras dalam kondisi termal. Pendingin air 

berat membutuhkan pengayaan 235U dua kali lebih besar dibanding air ringan pada MFR 2 untuk sistem bahan 

bakar U-Pu, begitupun juga pada pengayaan 233U [3] pada sistem bahan bakar Th-233U. Pengayaan fisil 233U 

yang rendah dapat diestimasi dari nilai η 233U yang lebih tinggi dibanding nuklida fisil lain dengan fungsi MFR, 

terlihat pada gambar 6. Burn-up tinggi membutuhkan pengayaan 233U yang tinggi pula untuk MFR > 0.3. Hal 

ini terjadi akibat meningkatnya jumlah produk fisi, dimana kondisi spektrum netron menjadi lebih tinggi. Maka 

dari itu, untuk menjaga kondisi kritis untuk burn-up tinggi, dibutuhkan pula pengayaan yang tinggi. 

Untuk burn-up 6 - 50 GWd/t, dibutuhkan pengayaan 233U sistem dibawah 8% untuk semua kasus. Hasil 

mempelihatkan MFR ~20 membutuhkan pengayaan tiga kali lebih rendah dibanding MFR 2, untuk kasus kisi 

rapat (MFR < 0.5) pengayaan U233 dua kali lebih besar dibanding MFR 2. 

Pengayaan 233U terhadap MFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengayaan U233 yang dibutuhkan dalam fungsi MFR untuk burn-up berbeda 

 

Kemampuan Breeding 

Pendingin air berat memiliki spektrum yang lebih tinggi dibanding air ringan, sehingga mengurangi nilai 

MFR merupakan salah satu opsi untuk mengurangi kemampuan moderation ratio pada reaktor [2,4].  Gambar 

2 menunjukkan nilai η dari 233U selalu lebih besar dari 2.1 dan lebih tinggi dibanding nuklida fisil lain pada 

fungsi MFR [3]. Nilai CR minimum terjadi pada MFR 3 dan 4 yang terlihat pada gambar 3. Perubahan nilai 

MFR sangat berpengaruh dalam mengubah nilai CR, dimana nilai CR meningkat tajam ketika MFR menurun. 
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 Eta Value terhadap MFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Eta value beberapa nuklida dalam fungsi MFR untuk burn-up 6 GWd/t 

Kondisi breeding dapat tercapai untuk burn-up rendah ~6 GWd/t, serta nilai breeding berkurang pada burn-

up tinggi. Untuk mendapatkan kondisi breeding pada burn-up 30 GWd/t atau lebih, dibutuhkan MFR>1.5. 

Hasil untuk MFR 20 menunjukkan CR yang lebih tinggi dibanding MFR 2 pada burn-up rendah. Namun, CR 

pada MFR 20 sedikit turun untuk burn-up lebih besar dari 36 GWd/t. MFR 2 menghasilkan kondisi breeding 

hanya pada burn-up > 30 GWd/t seperti halnya untuk MFR 20. Pada kasus MFR dari PWR standar dengan 

MFR 2 serta reaktor CANDU dengan MFR bernilai 20, kondisi breeding untuk pendingin air berat sistem bahan 

bakar Th-233U didapatkan pada burn-up yang relatif rendah dibanding dengan PWR konvensional.  

Studi daerah kemungkinan pada teras homogen untuk reaktor pendingin air berat menggunakan sistem 

bahan bakar U-Pu mencapai kondisi breeding yakni CR > 1, menggunakan pengaturan pitch kisi yang sangat 

rapat (MFR < 0.3). Pin bahan bakar pitch yang lebih besar (MFR < 0.8) dapat digunakan dalam mencapai 

kondisi breeding untuk pendingin air berat menggunakan sistem bahan bakar Th-233U, dengan pin gap 1mm 

dari pitch segitiga rapat dalam mencapai kondisi breeding untuk burn-up > 30 GWd/t. Dibutuhkan densitas 

daya bahan bakar pelet yang rendah ~45 W/cm3 dengan diameter bahan bakar pin yang tebal, 1.5 kali lebih 

tebal dari PWR standar. Pin gap yang lebih lebar dapat digunakan untuk diameter bahan bakar pin yang lebih 

lebar untuk nilai MFR yang sama. Pada penelitian sebelumnya, pengaturan pitch kisi rapat dari kisi segitiga 

untuk mencapai kondisi breeding. Rasio pin pitch dan diameter bahan bakar pin (p/d) serta gap pin to pin yang 

besar, lebih dipilih untuk menaikkan kemampuan pendingin dan properti termal hidraulik. Pitch pin yang lebih 

besar dapat digunakan dalam mencapai kondisi breeding untuk burn-up yang sebanding dengan PWR standar 

dengan pin gap 1-6mm. Sebagai contoh, untuk mencapai breeding ratio (BR) bernilai 1.1, pin gap 2mm yang 

setara MFR 0.5 dapat digunakan. Sehingga, kemampuan pendingin serta properti termal hidraulik yang lebih 

baik dapat dicapai pada penelitian ini.  

CR terhadap MFR 

 

Gambar 3 Nilai convertion ratio dalam fungsi MFR untuk burn-up berbeda  
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 Koefisien Reaktivitas Void 

Koefisien reaktivitas void dievaluasi berdasarkan pada kondisi equilibrium. Kondisi equilibrium dicapai 

dengan kalkulasi equilibrium burn-up, dimana didapatkan densitas nuklida yang equilibrium pada teras. 

Estimasi konservatif digunakan pada evaluasi void yakni reaktivitas berdasarkan nilai Kinf atau efek kebocoran 

netron diabaikan. Koefisien void dievaluasi untuk MFR dan burn-up yang berbeda. Hasil yang didapat untuk 

koefisien reaktivitas void terlihat pada gambar 4. Pada umumnya, hampir semua region menunjukkan koefisien 

void negatif, kecuali kasus dimana MFR < 0.5. Sebagai fungsi dari MFR, koefisien reaktivitas void memiliki 

nilai paling negatif pada daerah MFR 2 dan 3 yang bergantung pada nilai burn-up. 

Koefisien reaktivitas void menjadi lebih negatif ketika MFR diturunkan hingga mencapai nilai positif. Nilai 

MFR minimum sebagai batas region dari koefisien void untuk beberapa kasus burn-up dapat diestimasi. Hasil 

menunjukkan reaktivitas void dari burn-up 6 GWd/t dapat memberikan nilai positif pada MFR < 2 sehingga 

MFR ~0.2 dapat digunakan sebagai batas minimum untuk mendapatkan nilai reaktivitas void negatif. Untuk 

MFR yang lebih tinggi, koefisien void negatif selalu didapatkan bersama MFR yang diinvestigasi, sehingga 

tidak ada batas maksimum untuk MFR untuk koefisien void negatif. Nilai minimum MFR untuk reaktivitas 

void negatif meningkat untuk burn-up yang lebih tinggi. Koefisien reaktivitas void menjadi lebih negatif 

dengan peningkatan fraksi void. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi void tertinggi yaitu 100%, fraksi void yang 

paling konservatif, dimana hasilnya memberikan nilai reaktivitas void paling negatif. Burn-up yang lebih tinggi 

dianggap membuat koefisien reaktivitas void menjadi lebih negatif karena adanya peningkatan akumulasi 

produk fisi pada teras.  

Umumnya, koefisien void negatif dapat diestimasi menggunakan profil η dari 233U sebagai fisil utama, yang 

dianggap dapat memberikan kontribusi nilai negative [3]. Hasil analisis pada reaktivitas void negatif atau 

koefisien reaktivitas void mendekati nol pada bahan bakar Thorium dapat dijelaskan oleh karateristik 

mikroskopik cross section 233U pada perubahan spektrumnya. Penelitian sebelumnya pada teras homogen 

dengan pendingin air ringan atau berat dan sistem bahan bakar U-Pu, didapatkan hasil koefisien void yang 

positif yang dapat diestimasi dari profil pengayaan yang dibutuhkan sebagai fungsi MFR. Koefisien void yang 

menjadi positif pada MFR < 1 untuk pendingin air ringan dan pada MFR < 4 untuk air berat. Pada kasus MFR 

< 1 untuk pendingin air ringan, MFR yang rendah membutuhkan pengayaan yang rendah pula, yang berarti jika 

pengayaannya sama dengan pengayaan yang pada MFR 1, kritikalitas dari MFR rendah menjadi lebih tinggi. 

Kondisi ini menyebabkan reaktor memiliki kondisi dimana reaktivitas void menjadi positif untuk pendingin air 

ringan. Interpretasi yang sama pada analisis reaktivitas void untuk pendingin air ringan juga dapat terjadi pada 

teras pendingin air berat saat MFR < 4, seperti yang telah disebutkan pada kasus teras pendingin air ringan. 

Dengan perbandingan untuk pendingin air ringan sistem bahan bakar Th-233U [3], bahkan dengan MFR yang 

rendah (< 0.3), koefisien void negatif masih tetap didapatkan. Dapat disimpulkan bahwa pendingin air ringan 

dan berat sistem bahan bakar U-Pu dapat memberikan koefisien void positif, sementara untuk sistem bahan 

bakar Th-233U, koefisien void negatif dapat dicapai untuk pengaturan pitch kisi rapat. Namun, region MFR 

sistem bahan bakar Th-233U untuk mendapatkan koefisien reaktivitas void negatif hanya terbatas untuk nilai 

MFR tertentu. Dari penelitian ini, reaktor pendingin air berat dengan bahan bakar sistem Th-233U, untuk MFR 

yang lebih lebar, didapatkan koefisien reaktivitas void negatif. 
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 Gambar 4(a), (b) Koefisien reaktivitas void pada fraksi void 5% dalam fungsi MFR untuk burn-up berbeda dan dalam 

fungsi fraksi void pada MFR 1 

 

Daerah Kemungkinan untuk Kondisi Breeding dan Koefisien Reaktivitas Void Negatif 

Daerah kemungkinan region desain dapat digunakan untuk mengevaluasi reaktivitas void untuk 

mengestimasi region daerah kemungkinan dari reaktivitas void negatif. Daerah kemungkinan area dari breeding 

didapat dengan mengestimasi burn-up maksimum yang dapat dicapai ketika CR sebanding dengan satu (unity) 

untuk tiap nilai MFR. Tidak ada batas tertinggi dari MFR, karena selalu didapatkan reaktivitas void yang 

negatif. Hasil yang diperoleh untuk estimasi region daerah kemungkinan dari kondisi breeding dan koefisien 

void negatif terlihat pada gambar 5. 

Batas dalam survey untuk MFR yakni 0.1-30 dan untuk burn-up yakni 6-50 GWd/t. Batas nilai reaktivitas 

void negatif mengindikasikan batas rendah untuk MFR untuk mencapai koefisien reaktivitas void negatif, dan 

dalam kasus ini, fraksi void 5% digunakan untuk analisis. Batas untuk kondisi breeding menunjukkan batas 

maksimum burn-up yang dapat dicapai ketika CR ~1. Hasil ini menunjukkan bahwa daerah kemungkinan area 

dari breeding dapat dicapai untuk semua nilai yang diinvestigasi. 

Kondisi breeding dan koefisien reaktivitas void negatif untuk burn-up yang tinggi (>30 GWd/t), dapat 

dicapai pada MFR antara 0.3-1.5. MFR > 10 dapat mencapai kondisi breeding dan koefisien void negatif 

dimana hanya membutuhkan pengayaan yang rendah, namun kemampuan burn-up hanya terbatas pada 25 

GWd/t, sebagai contoh, pada MFR bernilai 20 atau lebih. MFR rendah (~0.2-2) lebih baik untuk mencapai 

kondisi breeding dengan kemampuan burn-up yang tinggi, namun butuh pengayaan tiga kali besar dibanding 

MFR 20. 

Sebuhubungan dengan evaluasi burn-up yang tercapai, MFR yang lebih tinggi dapat mencapai kondisi 

breeding dengan burn-up yang dicapai relatif lebih rendah dibanding PWR standar dan relatif lebih tinggi 

dibandung reaktor tipe CANDU. MFR yang lebih tinggi membutuhkan air berat dalam jumlah yang besar dalam 

teras reaktor, oleh karena itu dibutuhkan diameter teras reaktor yang lebih besar. Untuk MFR rendah, dapat 

dipakai untuk meningkatkan kondisi breeding dengan burn-up yang relatif tinggi. Teras reaktor dapat 

diestimasi untuk mendapatkan ukuran teras yang sebanding dengan teras PWR standar.   

Batas Region Reaktivitas Void Negatif dan Breeding 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Daerah kemungkinan area untuk breeding dan  koefisien reaktivitas void negatif untuk MFR 0 - 30  

KESIMPULAN 

Kemampuan breeding serta reaktivitas void dari reaktor air berat berbahan bakar Th-233U telah dilakukan. 

Dalam penelitian ini pengayaan bahan bakar yang dilakukan kurang dari 8% dalam semua  kasus dimana untuk 

mencapai kekritisian reaktor saat awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai η 233U selalu diatas 2.1 dan 

lebih baik dibanding nuklida fisil yang lain untuk parameter MFR yang dilakukan, dimana reaktor memiliki 

kemampuan breeding ratio. Untuk skala MFR yang cukup lebar. Penelitian ini memakai pin gap 1-6mm untuk 

mendapatkan burn-up yang sebanding dengan standar reaktor bertekanan air atau lebih tinggi, penggunaan 

2mm pin gap memberikan nilai Breeding ratio sekitar 1.1. Desain reaktor air berat berbahan bakar Th-233U 

sebagai reaktor pembiakan netron yang memiliki nilai koefisien void negatif.       
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