Prosiding Seminarke-7 Teknologidon Keselamatan
PLTN Serlo Fasilitas Nuklir
Bandung,19 Februari 2002

ISSN: 0854 -2910

SISTEM AKSELERATOR SUMBER SPALLASI NEUTRON
BAGIPENGEMBANGANTEKNOWGIENERGINUKLffi
Silakhuddin, Maman Mulyaman
PusatPengembangan
SistemReaktorMaju (P2SRM)-BATAN

ABSTRAK
SISTEM
AKSELERA TOR
SUMBER
SPALLASI
NEUTRON
BAGI
PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI
ENERGI NUKLIR.
Akselerator proton
intensitas tinggi untuk aplikasi sebagai sumber spallasi neutron kini sedang mulai dikaji
clan dikembangkan. Keuntungan dari sumber seperti ini antara lain adalah faktor
keselamatan yang lebih baik, kemudahan dalam pengendalian clan bebas bahan bakar
bekas. Telah dilakukan penyusunan desain konsep awal mengenai sistem akselerator
yang memenuhi kriteria tersebut. Dilihat dari segi keperluan arus proton yang layak clan
tingkat kelayakan dalam tahap pengembangannya maka sistem Linac bertingkat
merupakan pilihan yang tepat hingga saatini.

ABSTRACT

ACCELERATOR SYSTEM OF NEUTRON SPALLATION SOURCE FOR
NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT. High intensity proton
acceleratorsare at presentstudiedand developed
for applicationsin neutronspallation
sources. Theadvantagesofthis sourceare better safetyfactor, easyin controlling and
spentfuel free. A study of conceptualdesign of requiredaccelerator systemhas been
carried out. Considering the requiredproton beamandfeasibility in the development
stages,a steppedlinac systemis an adequatechoicefor now.

PENDAHULUAN
Pembangkitan neutron melalui interaksi nuklir spallasi dari proton energi tinggi
clan target metal berat sebenarnya merupakan teknologi yang relatif telah lama
dikembangkan clan belakangan dipelajari secara lebih mendalam. Ada banyak aplikasi
yang potensial dari teknologi ini seperti transmutasi limbah nuklir, riset material maju
clan produksi radioisotop yang spesifik.

Pada setiap aplikasi, diperlukan produksi

neutron pada tingkat fluks tinggi.
Di masa lalu reaktor nuklir telah menjadi alat utama dalam membangkitkan
neutron fluks tinggi. Dengan perkembanganteknologi akselerator saat ini, cukup layak
untuk mempertimbangkan target neutron spallasi sebagai alternatif
menghasilkanberkas neutron fluks tinggi.

alat untuk

.
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Jika dibandingkan dengan sistem reaktor nuklir, target spallasi neutron
mempunyai keuntungan keselamatanyang melekat. Di dalam target spallasi ini, banyak
neutron dihasilkan per proton datang jika energi proton yang datang ratusan MeV atau
lebih. Untuk material target tungsten, rasio tersebut mendekati 20.

Satu segi kunci daTi

konsep ini adalah bahwa tingkat fluks neutron yang tinggi dapat dicapai pada tingkat
daya panas yang relatif rendah. Dibandingkan dengan reaktor nuklir, target spallasi
dapat mencapai tingkat fluks neutron pada suatu kerapatan daya dengan faktor 5 kali
lebih rendah. Ini menunjukkan adanya keuntungan keselamatanyang penting dalam hat
proteksi target clanpenangananpanas.
Karakteristik kunci lainnya daTi target spallasi adalah bahwa pada",tingkat fluks
neutron yang sarna, ia membangkitkan sarnpah radioaktif yang sedikit dibandingkan
reaktor nuklir. Hal ini disebabkanjumlah neutron yang dihasilkan per radioisotop yang
terjadi adalah jauh lebih banyak pada target spallasi. Selanjutnya, di dalam sistem yang
bebas uranium, limbah transuranik tidak dihasilkan.

Ini adalah butir yang sangat

penting karena akan menghilangkan permasalahanpenyimpanan geologik daTi target
yang teriradiasi. Akhimya karena isotop radioaktif yang dominan dalam proses spallasi
adalah unsur-unsur refraktori, produk-produk spallasi tidak semudah menguap seperti
pada produk-produk fisi di reaktor .fluklir.

Dengan demikian, dalam kondisi terjadi

kecelakaan,jumlah radioaktif yang bisa lepaskeluar diharapkan relatif kecil.
Makalah ini menyajikan hasil
.
kajian mengenw slstem akselerator
diperlukan clan dilanjutkan dengan penyusunan desain konsep awalnya.

Karena

keterbatasan yang ada, saa!. ini belum disajikan mengenai sistem target spallasinya clan
ini merupakan bahan kajian berikutnya. Hasil dari ini diharapkan akan merupakan

sumbangan
bagi pengembangan
teknologinuklir di masadepan.

SINERGI PENGEMBANGAN AKSELERATOR DAN REAKTOR FISI
Secara umum, energi nuklir dapat dibangkitkan dati reaksi nuklir eksotermik
antara partikel penumbuk clan nuklida target yang juga dihasilkan beberapa nuklida
produk. Agar dapat berguna untuk tujuan praktis, reaksi tersebut harus memenuhi:
harga tampang lintang reaksi clanenergi harus sebesarmungkin
harus dapat diperoleh dengan jumlah besar dari parikel penumbuk clan nuklida

target
Teknologi pembangkitantersebut yang sudah mapan adalah memanfaatkan
reaksi fisi yang terinduksi oleh neutronsebagaipartikel penumbuk Karena tiadanya

.
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tanggul Coulomb, reaksi-reaksiterinduksi neutron mempunyaitampanglintang nuklir
yang besar clan berinteraksi dengan material bervolume besar. Selanjutnya dalam proses
fisi, sejumlah besar energi Q dilepaskan, yang besarnya sekitar 200 MeV per fisi.
Tetapi, karena hanya ada satujenis intifisile U-235 di bumi, dengan kandungan isotopik
yang sangat rendah, hat ini dapat menjadi suatu masalah yang serius bagi masalah
perolehan bahan bakar, bergantung pada tingkat pengembanganenergi nuklir. Di lain
hal, kebanyakan nuklida-nuklida produk secara ekonomis tidak bermanfaat malahan
membahayakan karena radiotoksisitas untuk waktu yang sangat lama. Masalah limbah
berkaitan dengan masalah produk-produk tersebut. Dua perhatian penting, pembiakan
bahan bakar clan transmutasi limbah, dapat s~cara terpisah diselesaikan melalui reaksi
nuklir terinduksi neutron yang serupa:
.pembiakan

bahan bakar, jika satu dari produk reaksi yang terbentuk menjadi inti

fisile yang pada gilirannya digunakan sebagaibahanbakar.

Untuk memenuhimaksudtersebutdiperlukantluks neutronyang sangattinggi
yang dapat diperolehdan reaksi spallasineutrondenganakselerartor.Sistemtersebut
dikenal dengan Accelerator Driven System (ADS). Untuk ADS yang non energy
amplifier hasilnya hanya mengorbankankonsumsi energi hingga beberapapuluh MW.
Reaktor fisi menghasilkan energi tetapi mengkonsumsi bahan bakar yang langka
clan menghasilkan limbah. Sebaliknya akselerator untuk spallasi neutron menghasilkan
neutron dengan fluks tinggi dapat membiakkan bahan bakar dan mentransmutasi
limbah, tetapi mengkonsumsi energi. Kedua sistem dapat digabung untuk memperoleh
sinergi sehingga dapat ditingkatkan tiga sustainibilitas daur bahan bakar yaitu: energi,
bahan bakar dan limbah.

METODE AKSELERASI DAN PROSESSPALLASI
Hingga saat ini penggunaan akselerator untuk teknologi energi masih tertuju
pacta suatu teknik untuk menghasilkan neutron dengan intensitas (fluks) tinggi (1)yang
mana neutron tersebut selanjutnya akan diarahkan untuk menghasilkan reaksi fisi
berantai ataupun digunakan secaralangsung. Jadi tahapan penting pertama yang harus
dicapai adalah untuk pengembanganakselerator sebagai suatu sumber neutron intensitas

kuat melalui proses penembakanzarah bermuatan pada target.

Dipandang daTi
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kemudahan mempercepat partikel hingga energi yang tinggi, umurnnya digunakan ion-

ion ringansepertiprotondan deuteron
Berbeda dengan penggunaanuntuk riset yang hanya memerlukan intesitas (arus
zarah) yang di bawah 1 mA, penggunaanuntuk teknologi energi memerlukan intensitas
hingga beberapapuluh mA clanenergi yang diperlukan minimal beberaparatus MeV.
Akselerator yang dapat mempercepatproton hingga di atas ratusan MeV sudah
pasti bukan jenis elektrostatik melainkan jenis siklik, baik yang sirkular maupun linear.
Akselerator siklik -sirkular yang ada di dunia saat ini adalah siklotron clan sinkhrotron

yang dapat menghasilkanenergi proton hingga ratusan MeV,

clan hingga saat ini

intensitasproton. yang dicapai hingga 15 mA pada jenis siklotron. Untuk mencapai
intensitas yang lebih tinggi cukup sulit karena jells sirkular ill

memiliki kesulitan

dalam pengungkungan berkas selamapemercepatan. Jenis sirkular menghasilkan energi
tunggal clan tidak mudah dibuat bertingkat.

Akselerator linear mempunyai kelebihan

dalam menjaga arus berkas tetap tinggi sampai ke target. Dari desain-desainmaupun
konstruksi yang sudah direalisasikan,Linac dapat mencatu arus berkas proton hingga di
atas 100 IDA.
Jika suatu partikel proton energi tinggi menumbuk target unsur berat, beberapa
neutron akan terlontarkan oleh reaksi spallasi (2). Dalam tahap pertama proses spallasi,
partikel datang berinteraksi secara langsung dengan nukleon individu inti target clan
partikel sekunder berenergi sangat tinggi dilontarkan. Energi ditransfer daTi partikel
datang ke inti target, meninggalkan inti di tingkat tereksitasi tinggi.

Partikel-partikel

ringanterlontarkandi dalamprosesini adalahneutron,proton ataupion. Dalamproses
tahap kedua, inti-inti target menguapkan sejumlah besar nukleon-nukleon atau cluster
kecil nukleon dengan energi lebih rendah (beberapa MeV) seperti neutron, proton clan
deuteron. Sebagaibasil dari proses-prosestersebut sejumlahbesar neutron dihasilkan.
Karakteristik neutron basil spallasi ditentukan oleh:

energi proton, jenis clan

ukuran target. Hasil perhitungan oleh kelompok peneliti di LANL

menggunakan kode

LAHET/MCNP adalah bahwa pada energi proton 800 MeV, target Pb berdiameter 10
cm menghasilkan kira-kira 20 neutron per proton (3). Jika dihitung yield neutron yang
dihasilkan untuk arus proton 1 mA akan diperoleh kira-kira 1,2 x 1017n/detik.

Pada

intensitas proton yang sarna tetapi energinya400 MeV, yield neutron yang dihasilkan
kira-kira sepertiganya.

Sebagai
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AKSELERATOR UNTUK SPALLASI NEUTRON DI MANCA NEGARA

Proyek APT (Acclerator Production of Tritium) di Amerika Serikat(4)
Sistem Linac di LANL didahului dengan konstruksi injektor yang berupa suatu
sumber ion ECR (Electron Cyclotron Resonance) dengan pemercepatan 75 keY.
Konstruksi berikutnya adalah suatu RFQ berfrekuensi 350 MHz hingga energi 7 MeV
dengan keluaran arus proton sebesar100 IDA. Panjang hingga ke subsistem pendahulu
ini dicapai hingga panjang struktur sebesar 8 m.

Pada energi berikutnya digunakan

CCDTL (Coupled Cavity Drift Tube Linac) yang beroperasi dengan frekuensi 700 MHz
clan menghasilkan energi proton 100 MeV.

Energi hingga 211 MeV dicapai dengan

CCL (Coupled Cavity Linac) yang juga beroperasi pada frekuensi 700 MHz.

Untuk

energi yang lebih besarlagi hingga GeV digunakan Linac superkonduktor.
Proyek NSP di Jepang(4)
Akselerator intensitas tinggi sedang dikembangkan di JAERI sejak tahun 1988
sebagai proyek OMEGA (Option Making Extra Gain from Actinides) yang kemudian
pada beberapa tahun terakhir dilebur ke dalam proyek NSP (Neutron ScienceProject).
Proyek NSP dimaksudkan untuk peyelidikan teknologi nuklir untuk transmutasi oleh
neutron yang dihasilkan dari spallasi proton. Fasilitas akselerator tersebut dapat juga
digunakan untuk riset-riset dasar di berbagai bidang.

contoh, Linac yang

dikombinasikan dengan storage ring digunakan untuk riset condensed matter.

Riset

pengembangan telah dilakukan pada komponen-komponen bagian awal

sistem

akselerator yang terdiri atas sumber proton tipe multicusp, Linac RFQ 200 MHz clan
DTL (Drift Tube Linac). Suatu separated DTL (SDTL) telah dipelajari untuk jangkau
energi 50 -100 MeV.

Suatu Linac superkonduktor telah didesain clan dikembangkan

sebagaiopsi di atas100MeV

Proyek TRISPAL (TRItium production SPALlation neutron) di Perancis(4)
TRISPAL adalah suatu proyek untuk memproduksi tritium yang menggunakan
neutron-neutron spallasi. Desain konseptualnya yang dimulai sejak tahun 1992 kini
telah selesai. Struktur bagian hulunya terdiri atas sumber ion ECR 95 kV dan suatu
RFQ 5 MeV sepanjang 8 m.

lni adalah energi minimum yang mana suatu lensa

kuadrupol elektromagnet dapat diletakkan pada suatu DTL.

Suatu struktur DTL yang.

secara mekanik lebih sederhana telah dipilih sebagai bagian untuk daerah energi
medium 30 MeV.

Dan dilanjutkan dengan SDTL (Separated DTL) hingga 85 MeV.
273
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Untuk energi di atasnyahingga 600 MeV digunakanCCL. Daya yang diperlukan untuk
generator RF dipasok oleh 49 klystron masing-masing1 MW.

Program KOMAC

di Korea

Desain KOMAC (Korea Multi-purpose Accelerator Complex) ditujukan untuk
membangkitkan proton 1 GeV, 20 mA, yang akan digunakan untuk riset ilmu dasar,
produksi radioisotop, pengembanganteknologi transmutasi. Tinjauan ekstemal pada
sistem KOMAC telah dikerjakan oleh para spesialis akselerator intemasional pada
tahun 1997. Program pengguna untuk pemakaian akselerator telah ditentukan paralel
denganprogram KOMAC pada suatuworkshop.
Skedul pengembanganterdiri atas 2 rase berbarengandengan program HYPER
(Hybrid Power Extraction Reactor). Injektror, RFQ (3 MeV, 20 mA), DTL (20 MeV,
20 mA) clan beberapateknologi penggunaanberkas energi rendah dibangun pada rase I
(1997 -2001).

Keseluruhan fasilitas akselerator akan disempumakanpada rase II (2002

-2006) terdiri atas CCDT(100 MeV, 20 mA), CCL (1 GeV, 20 mA) clan target berkas
energi tinggi.
Fasilitas Akselerator di PSI Swiss (5)

Suatufasilitas riset yang besardi Paul ScherrerInstitut Swiss didasarkanpada
tiga akselerator bertingkat yang memberikan berkas proton 590 MeV clan arusnya
hingga 1,8 mA. Berkas proton dipercepatawal hingga energi 800 keV oleh pemercepat
Cockroft-Walton clan kemudian dibawa hingga 72 MeV dengan siklotron 4 sektor.
Akselerasi terakhir hingga 590 MeV dilakukan dengan siklotron 8 sektor yang
kemudian ditransportasikan ke

target spallasi.

Sebelum mencapai target spallasi,

berkas digunakan juga untuk eksperimenlainnya sehingga tinggal 1,2 mA yang sampai
ke target spallasi. Daya berkas di target sekitar 0,7 MW clan direncanakan untuk
dinaikkan hingga 1 MW pada tahun 2004

DESAIN KONSEP AKSELERATOR ENERGI TINGGI
Dari uraian di atas, suatu akselerator energi tinggi dengan kemampuan
menghasilkan arus proton puluhan mA pada umumnya menggunakan akselerator jenis
Linac.

Sistem Linac yang dapat menghasilkanenergi proton ratusan MeV terdiri atas

gabunganbeberapatingkat Linac denganjenis yang berbeda setiaptingkatnya.
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yang tidak dimiliki oleh

masing-masingjenis. Sebagai contoh untuk mendapatkanenergi proton 200 MeV maka
diperlukan penggabungan dati jenis-jenis Linac RFQ {Radiofrequency Quadrupole},
DTL (Drift Tube Linac) clan CCL (Coupled Cavity Linac). Skema contoh dati sistem
gabungan tersebut ditunjukkan pada Gambar 1.

ion source+
electrostatic
accelerator
CCL,

-r===:===:=:=3

--5"00
-it v

Gambar 1. Skematik gabunganLinac
Pada energi rendah yang memerlukan pengungkungan awal bagi penampang
berkas maka sangat tepat menggunakan RFQ. Dengan RFQ ill berkas partikel dari
sumber ion dapat langsung berperan sebagai input bagi RFQ tanpa memerlukan
buncher. Output dari RFQ kemudian dipercepat dengan DTL hingga energi menengah
sekitar 100 MeV.

DTL biasanya beroperasi pada frekuensi beberapa ratus MHz.

Dan

akhimya di atas 100 MeV akan sangat cocok menggunakan CCL yang efisien
beroperasi pada frekuensi sangat tinggi dalam beberapa GHz.

Berikut beberapa

deskripsi mengenai sumber ion clan tipe-tipe Linac mulai dari tingkatan energi rendah
menggunakanLinac RFQ hingga energi tinggi menggunakanCCL.

Somber Ion (Somber Proton)
Keperluan arus proton hingga puluhan miliarnper

bahkan beberapa ratus

miliarnper hingga saat ill hanya dapat dipenuhi dengan sumber ion multicusp clan
sumber ion ECR. Tipe multicusp lebih sederhanasisternnyatetapi hanya efektif untuk
ion-ion ringan seperti proton clan deuteron. Sedangkantipe ECR dapat menghasilkan
variasi ion baik jells clan muatannya, tetapi memerlukan komponen yang lebih mmit
clan konsumsi daya listrik yang lebih besar.

;
Untuk keperluan Linac yang sedang
275

Prosiding Seminarke-7 Teknologidan Keselamatan
PLTN SertaFasilitas Nuklir

Bandung,
19Februari2002

ISSN: 0854-2910

dibahasyang hanya terkonsentrasipada Linac proton maka pilihan yang paling tepat
adalah sumber ion tipe multicusp. Skema sumber ion tersebut ditunjukkan pada
Gambar 2.

Gambar 2. Skemasomber ion multicusp

Berikut deskripsi prinsip operasi daTisumberion tipe tersebut:
Komponen utama sumber ion multicusp terdiri atas katoda sebagai pemancar
elektron, anoda juga sebagairuang plasma, beberapa kutub-kutub magnet yang disusun
sedemikian rupa sehingga cusps garis-garis gaya medan magnet terbentuk di bagian
dalam ruang anoda (ruang plasma), sebuahelektroda pengekstraksi untuk mengeluarkan
ion-ion keluar dari ruang plasma. Oleh tegangan positif antara anoda dan katoda,
elektron yang terpancar dari katoda akan bergerak ke anoda, clan di ruang anoda
terdapat molekul-molekul gas yang akan membentuk lucutan busur yang selanjutnya
akan mengionisasi molekul-molekul gas. Konfigurasi cusps dari medan magnet akan
memantulkan elektron-elektron ketika sedang bergerak mendekati anoda clan kerapatan

dari cusps akan menentukan banyaknya pantulan.

Pantulan akan menambah

kebolehjadianionisasi dari molekul-molekul gas. Dengan adanya cusps elektronelektron akan terkungkung di dalam plasma clan hat ini dapat mengkompensasi

penguranganefisiensiionisasipadatekanangasrendah. Di bagian dalam ruang plasma

~
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tidak terdapat medan magnet sehingga dapat terbentuk plasma yang homogen yang akan
memberikan efek terbentuknya ion-ion yang mempunyai energi yang homogen ketika

keluardan sumberion
Linac Tipe RFQ
Pada energi yang sangat rendah cukup sulit untuk menjaga arus berkas yang
tinggi disebabkan kuatnya gaya muatan ruang dari ion-ion dalam berkas yang
mengakibatkan efek defocusing. Dengan Linac RFQ hat itu dapat diatasi, karena Linac
ini mempercepatberkas partikel clansecarasimultanjuga memfokuskannya.
Linac RFQ merupakan tipe yang sangat khusus baik struktur maupun
kemampuannya. Skemadari Linac RFQ ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. SkemaLinac tipe RFQ

Elektroda-elektrodanyatersusun secara paralel berhadap-hadapan. Selain
sebagai komponen pemercepat, elektroda tersebut berperan sebagai komponen
pemokus.

Dilihat dari segi kemampuan, Linac RFQ dapat menerima berkas yang

kontinyu (unbunched), kemudian mempercepat sambi! memfokuskan clan menghasilkan
berkas dalam bentuk bergerombol (bunched beam). Proses tersebut hanya menggunakan
medan RF clan tanpa pemokusan eksternal. Tipe Linac ini hingga kini merupakan tipe
yang terbaik untuk energi rendah dalam menjaga arus berkas yang tinggi.

Karena

keluaran Linac RFQ berupa bunched beam maka tipe ini dapat digunakan sebagai
injektor bagi Linac tipe berikutnya yang mana memerlukan bunched beam.

ISSN: 0854 -2910

Drift TubeLinac
Penggunaanyang berkelanjutan dan jenis RFQ akan memerlukan daya RF yang
lebih besar, hat ini karena struktumya yang padat sehingga banyak terjadi hilang daya
pada struktur tersebut, dengan kata lain RFQ mempunyai shunt impedance yang relatif
lebih rendah. Untuk energi menengah tipe yang cocok pada daerah ini adalah tipe
DTL. Skema dari DTL ditunjukkan pada Gambar4.

Gambar 4. Skemadari DTL
DTL tersusunatas beberapatank ataucavity dan tiap tank terdiri atassejumlah
gel-gel yang dirangkai bersarna clan semuanyaberesonansi pada frekuensi yang sarna.
Setiap set tersusun atas sebuah gap clandua separuhtabung hanyut, seperti terlihat pada
Gambar 4. Panjang set-setbertambah sesuai dengan bertambahnyakecepatan partikel,
yang hams melintasi suatu set selama satu periode RF. Kecocokan lain penggunaan
DTL adalah dimungkinkannya penempatanpemokus kuadrupol yang masih diperlukan

padaenergimenengah.
CoupledCavity Linac CCL)
CL terdiri alas sel pemercepatan clan sel penggandeng (coupling) yang
membentuk suatu tank.

Suatu tank terdiri alas sejumlah sel-sel clan di antara tanks

ditempatkan magnet kuadrupol untuk memfokuskan berkas.

Energi elektromagnet

lewat dari satu sel pemercepatan ke sel berikutnya melalui sel penggandeng dan dari
tank ke tank melalui penggandengjembatan (bridge coupler), skemanya ditunjukkan
pada Gambar 5. Shunt impedance efektif dari suatu Linac sangat bergantung pada

ukurandari lobangpelewatanberkas.
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Gambar 5. Skemadari CCL

KESIMPULAN
Pengembangan sistem akselerator energi tinggi

sebagai sumber spallasi

neutron dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembanganteknologi energi nuklir di
masa depan. Sistem seperti itu memerlukan energi proton di atas 500 MeV dengan
arus di atas beberapamA. Sistem yang cocok untuk memenuhi keperluan tersebut dan
kontruksinya dapat dibuat secara bertahap adalah sistem gabungan Linac yang dicatu
oleh sumber ion multicusp. Gabungan tersebut terdiri atas Linac RFQ, DTL dan CCL
yang mampu menghasilkanenergi proton hingga di atas 500 MeV.
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DISKUSI:
PERTANYAAN
.Dari

I: Tegas Sutondo-P3TM BATAN

manakah proton energi tinggi tinggi dalam sistemini diperoleh ?

JAWABAN I ..Silakhuddin-P2SRM BATAN
.Proton

diperoleh daTi ionisasi gas hidrogen pada sumber ion yang

menghasilkanproton kemudiandipercepatoleh sistemakseleratorke energi
lingg!.
PERTANYAAN II: Tukiran-P2TRRBATAN
1. Mohon dijelaskan pengertian spallasi neutron
2. Mohon dijelaskan prinsip kerja akseleratorsebagaipengendalireactor

3 Jenis neutron cepat atau termal yang dihasilkan oleh sistem spallasi ini clan
bagaimananeutron ini bisa untuk menghasilkanreaksi fisi dalam reaktor.

JAWABAN II :Silakhuddin-P2SRM

BATAN

1. Spallasi neutron adalah reaksi nuklir yang menghasilkanneutron-neutron
akibat tumbukanproton energi tinggi pada inti-inti berat. Setiapsatu proton
dapat menghasilkankira-kira 20 neutronuntukenergiproton mendekati1 GeV
2. Akseleratorsebagaipengendalireaktor berfungsisebagaisumberneutronyang
terkendali.Pengendalian
intensitasneutron dapat dilakukandenganmudahdan
cepatdenganmengaturdayasumberion

3. Akselerator sebagai sumber neutron menghasilkanneutron cepat berenergi
rata-rata 1 Mev: Sebagaisumber neutronpada reaktor fisi lerma/, neutron
cepatini perlu dilakukantermalisasisepertilazimnyapada reaktor termal.

