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ABSTRAK

KAJIAN SISTEM DAN PROSPEK REAKTOR INOV A TIF DAY A KECIL IRIS-
50. Telah dilakukan kajian sistem dan prospek reaktor inovatif daya kecil IRIS-50 di
Indonesia. IRIS-50 (International Reactor Innovative and Secure) merupakan reaktor
modular berpendingin air ringan yang dikembangkan oleh konsorsium internasional
yang dipimpin oleh Westinghouse. Reaktor ill khususnya dikembangkan untuk
menyesuaikan permintaan pasar, atau untuk negara-negara berkembang. Reaktor ill
didasarkan pada prinsip-prinsip operasi dan perbaikan yang sangat sederhana,
keselamatan tinggi, mudah diinspeksi, waktu pembangunan relatif pendek, biaya
investasi kecil, biaya pembangkitan sangat kompetitif, dan mudah disesuaikan dengan
infrastruktur yang ada. Karakteristik utama IRIS adalah konsep reaktor integral, dimana
semua komponen-komponen utama sistem pendingin reaktor berada di dalam bejana
tekan.

ABSTRACT

SYSTEM AND PROSPECT ASSESMENT OF THE SMALL INNOV ATIVB
REACTOR IRIS-50. System and prospect of the small innovative reactor IRIRS-50 in
Indonesia have been studied. IRIS-50 (International Reactor Innovative and Secure) is
an advanced light water cooled modular reactor being developed by an international
consorsium led by Westinghouse. This reactor is specifically developed to match market
demands, or to depelopping country. This reactor is based on simplified operation &
maintenance, enhanced safety, easy to inspect, short construction time, small investment
cost, competitive generating cost, and easily suited to the infrastructures. IRIS main
characteristic is integral reactor concept, being all the major reactor coolant system
components located inside the pressure vessel.

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan energi clan masalah pencemaran lingkungan yang semakin tinggi

perlu diatasi secara bijak. Energi nuklir merupakan solusi yang tepat untuk mendukung

pasokan energi berkelanjutan di masa datang clan juga mengurangi dampak pencemaran

lingkungan akibat penggunaan energi fosil. Untuk melaksanakan peran tersebut dengan

sukses, energi nuklir harus dapat memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh negara-

negara pengguna.
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IRIS (International Reactor Innovative and Secure) dikembangkan untuk

memenuhi kebutuhan energi duma khususnya negara-negara berkembang, yang

disesuaikan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pengguna (limbah minimal dan

keselamatan tinggi), regulator (keselamatan tinggi), pemerintah (proliferasi nuklir) clan

konsumen ( ekonomi) [ 1

oleh Westinghouse clan terdiri dari perusahaan energi, penjual clan universitas dari 7

negara (Amerika Serikat, Jepang, Inggeris, Spanyol, Itali, Brasil dan"Meksiko)[l].

Status penyelesaiannya saat ini adalah tahap prelimenery design, clan ditargetkan akan

mulai dibangun pad a tahun 2010 [3].

IRIS merupakan reaktor generasi ke IV dengan konfigurasi clan performa

sistemnya cukup menonjol, yaitu desain modular, bejana reaktor integral, waktu hidup

panjang (60 tahun), biaya operasi clan perawatan kecil, pergantian bahan bakar 4 -10

tahun sekali, maIjin keselamatan tinggi, mudah diinspeksi, waktu pembangunan relatif

pendek, biaya investasi kecil clan biaya pembangkitan kompetititIl,2]. Ada tiga versi

reaktor yang digunakan yaitu versi clara 50 MWe, 100 MWe, clan 350 MWe.

Pada makalah ini akan dibahas gambaran umum teras clan sistem reaktor, sistem

keselamatan, clan prospek reaktor IRIS-50 sebagai salah satu alternatif sistem energi

untuk mensuplai kebutuhan energi listrik di masa datang, sehingga kita dapat mengikuti

clan memaharni perkembangan teknologi PL TN clara kecil sistem modulo

TERAS DAN SISTEM REAKTOR IRIS

2.

IRIS-50 dirancang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada PL TN

generasi IV. Reaktor ini menggunakan bejana reaktor integral (integral reactor vessel)

dengan semua komponen-komponen utama sistem pendingin (teras reaktor, pompa

pendingin, generator uap clan pressurizer) berada di dalamnya. Bejana integral ini dapat

mengurangi banyaknya interkoneksi sistem pemipaan, sehingga kemungkinan

kecelakaan kehilangan pendingin besar (large LOCA, loss of coolant accident) dapat

dieliminasi. Bejana reaktor clan komponen-komponen lain juga dikungkung dengan

pengungkung yang terbuat dari baja, berbentuk bola, clan berdiameter kira-kira 16 -18

m. Teras reaktor berdiameter 1,5 m, tinggi 1,8 m clan berisi 21 perangkat bahan bakar
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(file! assemb!y)[5]. Tampang Iintang reaktor IRIS-50 ditunjukkan pada Gambar

sedangkan tampang Iintang bejana reaktor integralnya diperlihatkan pada Gambar 2.

rCRDM,"'- 

Prs~~urizsr HsQtsr~
,/ Uppsr HsQd

StSQm GsnsrQtor/ AJ~smbV
:'.~ Steam HsQder

t~
~~

I
1m

1,

I St8am Out18t Jlhzz18

sa Tub8 Bund18I 
;/ S8parat2.on Plat8/jSUPPO7t 

o,lumn~
o,ntrol Rod Dri1'8 Lm8

/ E~t8n~ion
/ o,ntrol Rod Guid8~

,'-." F88dwat8r H8ad8r

_1&e8~~ F!ang8

16m

Gambar

..Tampang 

lintang reaktor

IRIS-50 [4] FssdwQtsr mIst NozzIs

Cor8 BQ1?'81

'5145 mm

V8JJ61 OD 5500 mm

2,4m

L
H6Qd

Gambar 2. Bejana reaktor integral IRIS-50 [6]

Pergantian bahan bakar dilakukan 4 -10 tahun sekali (tergantung tingkat

pengkayaannya). Pergantian 4 -5 tahun sekali dapat dicapai jika tingkat pengkayaan

bahan bakar UO2 mencapai 4,95 %, pergantian 8 tahun sekali dapat dicapai dengan

pengkayaan 8% (UO2 dan MOX), sedangkan pergantian 9 -10 tahun sekali dapat

dicapai hila bahan bakar UO2 diganti bahan bakar MOX dengan pengkayaan 12 %.

Derajat bakar lepasan rata-rata (average discharge burnup) teras reaktor ini antara

40.000 hingga 80.000 MWtlt[2]. IRIS didesain dapat menggunakan bahan bakar UO2

atau MOX secara bergantian[I]. Material dan perangkat bahan bakar IRIS untuk tingkat

pengkayaan 5% sarna seperti teknologi yang digunakan pada PWR generasi III (AP-

600), sedangkan untuk UO2 dengan pengkayaan 8 -10 % dan MOX dengan tingkat

pengkayaan 12% masih membutuhkan uji iradiasi[I]. Tabel 1 memperlihatkan

parameter-parameter desain IRIS-50.
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3.

ASPEK KESELAMA TAN

Sistem keselamatan IRIS didasarkan pada keselamatan dengan pendekatan

desain[6]. Aspek keselamatan reaktor IRIS difokuskan pada peningkatan derajat

inheren dengan atau memperkecil/meminimalisasimengeliminasi

pendekatan desain. Keselamatan dengan desain

desain dengan memanfaatkan berbagai keuntungan

keselamatan

penyebab kecelakaan dengan

merupakan satu pendekatan

maksimum yang ditawarkan konfigurasi integral, yaitu [2]:

mengelirninasi secara fisik kemungkinan berbagai kecelakaan

memperkecil kemungkinan kecelakaan terparah

memperkecil resiko ke tingkat yang dapat diterima jika terjadi kecelakaan.

Tabell. Parameter desain IRIS-50[5,6,7]

I Nama Reaktor

I 

~~rancang! 
Tipe, 

DayaI 
T ekanan sistem primer

~ana ~~akt_~
I Teras reaktor

I Kerapatan clava rerata

TiDe bahan bakar

I 

Temeratur masukteras core inleuem erature --" C ~

T emper~tur kel~ar teras (core outlet te!Il\Jerature) G

Seluruh sistem keselamatan IRIS didesain jauh lebih baik daripada desain

sistem keselamatan aktif atau pasif clari PLTN generasi III. Tabel 2 menunjukkan

beberapa contoh dari keselarnatan dengan pendekatan desain. yang diadopsi dari PL TN

generasi III untuk meningkatkan derajat keselarnatan reaktor IRIS.

64



Prosiding Seminar Nasional ke-8 Teknologi dan Keselamatan PLTN Serta Fasilitas Nuklir
Jakarta, 15 Oktober 2002 ISSN: 0854 -2910

Tabel2. Implementasi Keselamatan IRIS dengan Desain[2,9,10,11]

;~i~~~~~~j!~~~ii:~~~~:~~~;

kecelakaan
kehilangan
pendingin
~OCA)

Konfigurasi reaktor
integral

tidak ada pemipaan
eksternal ditiadakanl dieliminasi

(large
--

peningkatan
reaktivitas akibat
penarikan batang
kendali (control rod
~jection)

dapat ditiadakan

dapat
mengakomodasi
internal control rod
drive

Bejana tinggi
dengan generator
uap yang
ditinggikan

100%
alamiah
sirkulasi
100%

sirkulasi
atau tidak

alamiah

kehilangan semua
aliran (misal,

kehilangan daya

derajat sirkulasi
alamiah tinggi

--

kehilangan satu
pompa secara
mendadak tidak
menimbulkan
masalah, karena 5

pompa lainnya
cukup untuk

mendinginkan
teras.

Aliran pressure
drop rendah clan
multi (6) pompa
pendingin reaktor
(RCP)

tidak ada kerusakan
teras/kecelakaan
tingkat IV ditiadakan

LOF A (misal
pompa patah)

--

evolusi trasient
lamb at membantu
melindu~g! teras

lnventori air dalam

bejana banyak
teras masih tetap
terlindungi,
seandainya tidak ada
bantuan keselamatan

-
Ukuran dikurangi,
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tinggi
Vessel heat
removal di dalam

LOCA (kecil
menengah)

daya dorong
dikurangi melalui
pembukaan pompa
pnmer

kurangi
kecelakaan
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isolasi
sederhana

resiko -

cepat
dengan

otomatis

tabung generatur
uap hancur

Sistem generator
uap tekanan tinggi

clan kurangi kemungkinan
clan kurangi resiko

p.pa uap
umpan patah

Desain
uap

generator inventori air sedikit

tidak ada
pergantian bahan
bakar sebagian

kecelakaan
pergantian
bakar

Teras
panJang

umur bahan kurangi kemungkinan
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IRIS-50 mempunyai sistem keselamatan pasif clan inheren yang diadopsi dari

reaktor PWR generasi III. Ciri keselamatan inhereD adalah memaksimumkan koefisien

temperatur negatifdengan mengatur racun dapat bakar (burnable poison)[5]. Sedangkan

ciri keselamatan pasif adalah memanfaatkan sirkulasi alamiah secara maksimal (hingga

100%) saat reaktor kehilangan daya, kehilangan fungsi decay heat removal clan

pecah/bocomya tabung transfer panas, sehingga kecelakaan aliran pendingin (LOCA,

loss of coolant accident) dapat dihindarkan.

Reaktor IRIS tidak menggunakan control rod ejection, seperti yang terdapat

pada PWR generasi III. Sistem kendali ini umumnya menjadi sumber kecelakaan yang

dapat mengakibatkan peningkatan daya secara tak terk,f-ndali. IRIS menggunakan

control rod drive mecanism (CDRM) untuk menggantikan control rod ejection.

Eliminasi control rod ejection merupakan kelebihan sistem keselamatan IRIS

dibandingkan dengan PWR generasi III (AP-600).

Kerapatan daya teras IRIS didesain cukup kecil untuk meniadakan pompa

pendingin sistem primer dalam sirkulasi paksa. Sistem pemipaan ekstemalnya juga

dieliminasi, agar kecelakaan kehilangan pendingin terparah (large LOCA) dapat

dihindarkan. IRIS tidak membutuhkan sistem pendingin teras darurat (ECCS,

Emergency Core Coolling System), panas dipindahka,n dengan menggunakan generator

uap internal. Sebuah sistem sirkulasi alamiah pasif yang menghubungkan generator uap

dengan penukar panas ditempatkan di luar pengungkung

4. PROSPEK REAKTOR IRIS

Secara umum, pembangkit listrik clara kecil sulit berkompetisi secara ekonomi

dengan pembangkit listrik clara besar, hal ini disebabkan, seperti biaya penelitian clan

pengembangan, biaya studi kelayakan harnpir sarna. Demikian halnya dengan PL TN

clara kecil sistem modul hila hanya dibangun dengan modul tunggal. Reaktor IRIS

merupakan reaktor sistem modul yang didesain dengan berbagai kelebihan sehingga

dapat berkompetisi dengan pembangkit clara besar jika dibangun sebanyak n modulo

Faktor -faktor utarna yang dapat mengurangi biaya total pada desain IRIS [1,10]:

Desain sederhana dengan jumlah komponen sedikit

Umur reaktor panjang (60 tahun)

Biaya operasi clan perawatan (operation & maintenance) kecil

Waktu konstruksi pendek (kurang dari 3 tahun)
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Faktor ketersediaan (availability factor) tinggi (90%)

Resiko investasi kecil

Limbah lebih sedikit

Mudah disesuaikan dengan penawaran & permintaaan (supply & demand)

Mudah disesuaikan dengan infrastruktur yang ada (biaya transmisi kecil)

Batas keselamatan lebih tinggi

Waktu pergantian bahan bakar panjang (4 -10 tahun)

Dari hasil studi ekonomi yang telah dilakukan oleh Departement Energi

Amerika Serikat pada reaktor kecil berdaya 50 MWe untuk modul pertama (FOAK,first

of a kind) dip'eroleh biaya pembangkitan 5,4 cent$/kWh untuk skenario rendah dan 10,7

cent$/kWh untuk skenario tinggi, seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Perhitungan ini

didasarkan pada tahun fiskal 2000, levelization period 20 tahun, dan fixed charge rate

,2 %[5]

Tabe13. Estimasi Biaya Pembangkitan PLTN berdaya 50 MWe clan perinciannya[5]

Tabel 4 menunjukkan beberapa perbandingan biaya pembangkitan untuk

proyeksi tahun 2005 -2010, dengan asumsi sebagai berikut discount rate 5%, waktu

hidup 30 tahun clan load factor 75%.
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5. PEMBAHASAN

kompenen yang sejenis untuk sejumlah modul berkontribusi mengurangi total biaya

dibandingkan dengan hanya mengoperasikan modul tunggal. Dari pengalaman

pembangunan PL TN di Perancis clan Korea Selatan menyimpulkan bahwa standarisasi

pembangunan akan dapat mengurangi biaya pembangkitan. Biaya pembangkitan untuk

PLTN pertama umumnya lebih besar 15 -55% daripada PLTN berikutnya, tergantung

jenis clan lokasinya. Di Perancis, biaya pembangkitan akan berkurang rata-rata 10% hila

dibangun 8 unit PL TN sejenis. Sementara di Korea Selatan, biaya pembangkitan

(generation cost) akan berkurang di atas 15% hila dibangun 6 PLTN sejenis[12]. Biaya

konstruksi untuk sebuah modul IRIS diharapkan akan berkurang antara 200 -300 juta

$US karena waktu konstruksi akan semakin pendek untuk Imembangun n modu]

berikutnya di lokasi yang sarna [13].

Setiap reaktor dengan desain barn membutuhkan sebuah prototipe untuk

mendapatkan lisensi. Misalnya, biaya yang dibutuhkan untuk sebuah prototipe reaktor

berpendingin gas He kira-kira sebesar 1.200 juta US$, sedangkan untuk reaktor

berpendingin sodium kira-kira sebesar 1.000 juta US$[8]. Reaktor IRIS tidak

memerlukan prototipe untuk mendapatkan lisensi, karena desain reaktor ini diadopsi

dari reaktor generasi III (AP-600)

Waktu konstruksi pendek (lebih kecil dari 3 tahun) akan mengurangi biaya dan

resiko proyek. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengurangan biaya dan resiko proyek

adalah waktu konstruksi yang pendek akan mengurangi biaya tenaga kerja, biaya

membayar bunga modal, dan lain-lain. Reaktor IRIS-50 merupakan reaktor sistem

modul, dimana daya total dapat ditingkatkan hingga 1000 MW e dengan membangun 20

modul dengan hanya mengunakan sebuah ruang kendali. Pembangungan modul berikut

dapat disesuaikan dengan kondisi clan permintaan pasar pengguna, sehingga resiko

pembiayaan dapat ditekan sekecil mungkin. Daya pembangkitan yang kecil (50 MW e)
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akan dengan mudah disesuaikan dengan infrastruktur yang ada, sehingga biaya untuk

transmisi menjadi lebih kecil.

Reaktor IRIS dikembangkan berdasarkan sistem keselamatan dengan

pendekatan desain (Tabel 1) untuk memperoleh derajat keselamatan yang tinggi, dan

berbagai penyederhanaan untuk meminimalisasi biaya. Sistem keselamatan tinggi, umur

teras panjang dan frekwensi pergantiaan bahan bakar sekali dalam 4 -10 tahun akan

meningkatkan faktor ketersediaan hingga 90 %. Faktor ketersediaan tinggi

meningkatkan pendapatan (revenue). Derajat bakar tinggi yang digunakan secara nyata

mengurangi jumlah limbah nuklir clan hal ini juga akan mengurangi biaya.

Dari basil evaluasi yang telah dilakukan, biaya modal untuk membangun n-

modul sejenis (NOAK, n-th of a kind) reaktor IRIS adalah 1200 $US/kW, clan biaya

pembangkitan 3 tUS/kWh dapat dicapai[I]. Hal ini disebabkan reaktor IRIS tidak

membutuhkan prototipe untuk mendapatkan lisensi, waktu konstruksi pendek,

reaktor panjang, faktor ketersediaan tinggi, biaya operasi dan perawatan kecil, jumIah

kompeonen lebih sedikit, dan lain-lain.

Prospek reaktor IRIS-50 di Indonesia cukup baik, karena biaya

pembangkitannya cukup bersaing dibanding dengan biaya pembangkitan daTi batubara

dan gas, seperti terlihat pada Tabel 4, kondisi wilayah Indonesia yang terdiri daTi pulau,

dan populasi penduduk yang kurang merata, sehingga penambahan daya listrik (modul)

dapat disesuaikan dengan permintaan pasar.

~6.

KESIMPULAN

Reaktor IRIS merupakan reaktor sistem modul yang didesain dengan berbagai

kelebihan sehingga dapat berkompetisi dengan pembangkit daya besar jika dibangun

sebanyak n modul (NOAK, n-th of a kind). Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri daTi

pulau-pulau dengan populasi penduduk tidak merata khususnya di daerah-daerah

tertentu, keterbatasan sumber pendanaan pemerintah untuk membangun pembangkit

daya besar beserta jaringannya (interkoneksi), clan sistem transportasi yang kurang

memadai untuk mendukung kelancaran suplai bahan bakar pembangkit daya berbahan

bakar fosil akan membuka peluang pendayagunaan reaktor IRIS-50 untuk mensuplai

kebutuhan energi Indonesia di masa datang. Pembangunan modul reaktor IRIS-50

berikutnya dapat dengan mudah disesuaikan dengan permintaan pasar.



ISSN.. 0854 -2910

DAFTARPUSTAKA

2.

4

5

6.

8

9

10.

12.

13

70

14
3544bd6be1862a88005b6675?OpenDocument
M.D. CARELLI, D. V. PARAMONOV, B. PETROVIC, "IRIS Responsiveness to
Generation IV Roadmap Goals",

http://hulk.cesnefpolimi.it/Papers/ICAPP_1183.pdf
International Reactor innovaive & Secure (IRIS) Project,

http://www.nei.org.asp?catnum=4&catid=342
J. ROBERTSON, J. LOVE, R. MORGAN, L.E. CONWAY," The IRIS General
Plant Arrangement", Proceeding of ICONE 1 0, Arlington, VA, April 14-18, 2002,

http://hulk.cesnefpolimi.it/Papers/ICONE10-22571.pdf
WU,LIAM D. MAGWOOD, "Report to Congress on Small Modular Nuclear

Reactors", May 2001, http-:J1nuc1ear.g~~~gl~~~
"Report Study Outlines Reactor Designs That May Be Ready for Deployment by
Decade's End", Nuclear News August 2001,

b1tp-;~~-'§;_Qrg/-P!1.Q.~L~ R@n~o5Lnn/(QQ~ Q}- ~ =2---p-.df
Institute for Public Policy of Rice University, "New Energy Technologies: A
Policy Framework for Micro-Nuclear Technology",

L.E. CONWAY, C. LOMBARDI, M. RECOTTI, L. ORlAN!, "Simplified Safety
and Containment Systems for the IRIS Reactor",

http://hulk.cesnef polimi.it/Papers/O 1 ICO_SF. pdf
M.D. CARELLI, L.E. CONWAY, C.V. LOMBARDI, M. E. RECOTTI, L.
ORIANl, F. BERRA, N.E. TODREAS, "Safety by Design: A New Approach to
Accident Management in the IRIS Reactor",

http://hulk.cesnefpolimi.it/PaperS/01 CAI_SF. pdf
EHUD GREENSPAN, NEIL BROWN, "Small Innovative Reactor Designs -
Useful Attributes and Status of Technology",

brown.html
M.E. RECOTTI, A. CAMMI, A. CIONCOLINI, A. CIPLLARO, F. ORIOLO, C.
LOMBARDI, L.E. CONWAY. A.C. BARROSO; " Preliminary Safety Analysis
of the IRIS Reactor", Proceeding ofICONE10, Arlington, VA, April 14-18, 2002,

http://hulk.cesnefpo1imi.it/Papers/ICONE1 0-223 98. pdf
PETER wu'MER, EVEL YNE BERTEL;" Nuclear Power: a Competitive

Option?" , http://www. world-nuclear.org/sym/1999/wilmer.htm
The Economics of Nuclear Power, July 2001, htJ:p.J~y'~_Qm.au/niQQ8_,-btm


