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ABSTRAK
STRATEGI DAN PROSPEK EKONOMI BACK-END CYCLE MENGGUNAKAN ATW. Telah dilakukan
studi ten tang strategi dan prospek ekonomi back-end cycle menggunakan ATW (Accelerator-driven
Transmutation Of Waste). Daur bahan bakar menggunakan ATW merupakan daur ujung belakang satu
tingkat. Dengan ATW; jumlah bahan bakar bekas yang disimpan jangka panjang dapat dikurangi dari
70.000 MTHM menjadi 3.000 MTHM dan waktu para bahan bakar bekas berkurang dari 15,7 jura tahun
menjadi 300 tahun. Nilai strategis daur ATW ini mencegah resiko penggunaan persenjataan dan
mengurangi ketidak-tentuan penyimpanan jangka panjang. Prospek ekonomi daur ini memberikan
beberapa keuntilngan pada pengurangan jumlah bahan bakar bekas yang disimpan dan periode
penyimpanannya, dan menghasilkan listrik.

ABSTRACT
STRATEGY AND ECONOMIC PROSPECT OF BACK-END CYCLE THROUGH ATW. Strategy and
economic prospect oj back-end cycle through A TW has been studied. Nuclear Juel cycle through A TW is a
single stratum oj back-end cycle. By A TW; volume oj spent Juel which should be disposed in long term can
be reducedJrom 70,000 MHTM to 3,000 MHTM and half-life oJspentJuel can be reducedJrom 15,700.000
years to 300 years. Strategic values oj the A TW cycle are to prevent proliferation risk and to reduce the
uncertainty oj long tenti dispose. Economic prospect oj the ATW cycle will give some advantages on
reducing oj spent Juel volume and its disposal period, and producing electricity.

Keywords: A rw; ADS, Accelerator, Transmutation, Back-end cycle

Transmutasi dapat dilakukan di dalam reaktor kritis
atau reaktor subkritis dengan pemicu menggunakan
akselerator. Jepang mengembangkan transmutasi
dua tingkat (double strata) menggunakan reaktor
kritis dan akselerator, contoh: A TR (Advanced
Thermal Reactor) dan ADS (AcceleratorDriven
System). Pada pihak lain, Amerika telah meninjau
kebijakan daur terbuka menjadi daur tertutup. Sejak
tahun 1999, Amerika mengembangkan transmutasi
satu tingkat (single stratum) menggunakan reaktor
subkritis yang dipicu akselerator[21. Proses
pengolahan limbah bahan bakar nuklir bekas single
stratum dikenal dengan Accelerator~driven
Transmutation of Waste (A TW). Pada dasamya,
A TW dikembangkan mengacu pada ADS. Pada
ATW, bahan bakar nuklir bekas reaktor daya
dipartisi, kemudian dibakar dan ditransmutasikan di
dalam reaktor subkritis yang dipicu oleh akselerator.
Dan proses ini akan diperoleh transmutasi TRU
(Transuranium), yaitu Pu dan MA (Minor Actinide),
dan radionuklida umur panjang (Long Lived Fission
Products. LLFP), yaitu Tc-99 dan 1-129, serta basil
lain beropa energi panas basil pembakaran yang
pada akhimya menjadi energi listrik.

PENDAHULUAN

D aUf bahan bakar nuklir adalah satu
rangkaian dari bahan nuklir ditambang,
kemudian bahan nuklir difabrikasi menjadi

bahan bakar nuklir dan akhirnya menjadi lirnbah
setelah bahan bakar nuklir digunakan di dalam
reaktor nuklir. Dikenal dua jenis daur bahan bakar
nuklir, yaitu daur terbuka (open cycle) clan daur
tertutup (closed cycle). Daur terbuka adalah
menyimpan bahan bakar nuklir bekas pakai, dan
daur tertutup adalah memproses bahan bakar nuklir
bekas untuk diambil unsur-unsur yang akan
digunakan kembali, rnisal: plutonium. Jepang clan
Perancis telah menerapkan daur tertutup, clan
Amerika telah menerapkan daur terbuka. Di dalam
daur tertutup dikembangkan teknologi partial clan

transmutasi.

Pengembangan teknologi partisi clan
transmutasi limbah bahan bakar nuklir bekas telah
dimulai sejak tahun 1990 di Jepang. Proyek partial
clan transmutasi itu disebut dengan proyek
OMEGA!!]. Partisi diperlukan untuk mernisahkan
unsur-lmsur yang akan digunakan pada transmutasi.



Makalah lni membahas prospek ekonomi
(indikasi ekonomi) pemanfaatan bahan bakar nuklir
bekas pada sistem ATW (single stratum) untuk
transmutasi clan produksi listrik. Dalam rangka
mengikuti perkembangan teknologi daur bahan
bakar nuklir di dunia, maka diharapkan basil
pembahasan makalah ini merupakan rekomendasi
strategi clalam perencanaan Landmark BAT AN
untuk bidang daur bahan bakar nuklir clan
manajemen limbah radloaktif.

menggunakan pyrochemical untu.'c plutonium dan
pengembangan pyrochemical untuk unsur lain.
Dari pengalaman ini diperoleh kemampuan untuk
mengolah bahan bakar bekas dan limbah A TW
secara mudah dan tahan terhadap penggunaan
untuk senjata nuklir (tidak diperoleh Pu mumi
pada proses menggunakan pyrochemical).

.Pada program pengembangan teknologi
pendingin Lead-Bismuth Eutectic (LBE) dari
Rusia diperoleh pengalaman tentang pemanfaatan
spallation neutron, sehingga memiliki efisiensi
transmutasi yang tinggi. Pengalaman ini
digunakan untuk mengembangkan transmuter
pada sistem A TW.

KONSEP DAN SISTEM ATW

Pada Gambar 1 menWljukkan tiga komponen
utarna pada sistem A TW dan diagram a1ir
pernanfaatan bahan bakar nuidir bekas. Bahan bakar
nuklir bekas L WR (Light Water Reactor) diproses di
fasilitas reprocessing dengan proses pyrochemical
Wltuk partisi unsur-unsur TRU, radionuklida umur
panjang dan uranium. Unsur-unsur basil partisi
diproses Wltuk menjadi bahan bakar dan blanket
pacta reaktor subkritis. Transmutasi dilakukan pada
reaktor subkritis yang dipicu oleh akselerator.
Proses transmutasi di dalam transmuter adalah
menghancurkan unsur-unsur TRU dan radionuklida
umur panjang, pacta saat yang sarna p?nas yang
dihasilkan digWlakan Wltuk produksi listrik.

Akselerator energi tinggi Wltuk A TW saat ini
didasarkan pada akselerator hasil proyek APT.
Akselerator ini mempWlyai spesifikasi 1000 Me V ,
100 mA dan pancaran proton 100 MW. Untuk
A TW digWlakan akselerator yang rnirip dengan
APT, tetapi hanya pada pancaran proton sebesar 40
MW Wltuk mernicu transmuter secara subkritis.

Di dalam sistem pengolaban bahan bakar
bekas pada daur ATW (Gambar 2), uranium dan
sejumlah besar basil fisi dipisahkan dari TRU dan
basil fisi umur panjang dengan proses pyrochemical.
Proses pyrochemical dapat mernisahkan uranium
mencapai 99%[3]. Syarat pernisahan ini sangat
penting agar tidak acta basil baru TRU dalam jumlah
besar selarna iradiasi di dalam transmuter. Partisi
basil fisi terjadi secara alarni dari pengambilan
uranium dan proses daur ulang TRU. Di dalam
proses pembersih limbah, basil fisi di dalam limbah
nuklir dipartisi dalam tiga grup, yaitu: logam aktif,
logam mulia dan tanah jarang. Limbah sisa ini
disiapkan Wltuk penyimpanan tetap sebagai: oksida
di dalam wadah Wltuk logam aktif(termasuk Cs dan
Sf); oksida tanah jarang; dan logam ingot dan atau
oksida Wltuk logam mulia termasuk zirkonium.

DOE (Department of Energy) Amerika[2]
mengembangan konsep A TW setelah mengkaji
kebutuhan pernrosesan limbab aktivitas tinggi yang
rnakin meningkat di Amerika, kbususnya lirnbab
bahan bakar nuklir bekas clan teknologi proses
limbab nuklir. Di Amerika saat ini telah menwnpuk
lirnbah bahan bakar nuklir bekas sebanyak 40.000
ton clan jwnlah ini akan meningkat menjadi 80.000
ton bahan bakar nuklir bekas pada saat rnasa akhir
operasi reaktor yang ada sekarang ini di tahun 2020.
Pada tahun 2015 akan terdapat lebih daTi 70.000 ton
bahan bakar nuklir bekas. 600 ton merupakan
unsur-unsur transuraniwn (Pu, Am, Cm, dll), Berta
Tc-99 clan 1-129 yang merupakan radionuklida
berumur panjang clan 500 ton diantaranya
merupakan Plutoniwn.

Pada dasarnya, sistem A TW didukung oleh

tiga komponen utarna, yaitu:

a. Akselerator linier proton, tenaga yang dibutuhkan
sekitar 40 MW.

b. Fasi1itas partisi, untuk pernrosesan bahan bakar
nuklir bekas (reprocessing).

c. Reaktor subkritis, untuk transmutasi

(transmuter).

Sistem A TW di Amerika berkembang pesat karena
didukUng beberapa pengalarnan yang memberikan
kontribusi pada pengembangan clan kelayakannya,

diantaranya:

.Pada program Accelerator Production of Tritium

(APT) diperoleb pengalarnan tentang rancangan
teknis clan pengujian akselerator tenaga tinggi
(100 MW). Jenis akselerator ini melebihi clari
yang dibutuhkan A TW yang hanya sekitar 40
MW.

.Pada program Integral Fast Reactor (IFR) yang
dilaksanakan di Argonne National Laboratory

(ANL), diperoleh pengalaman tentang pernro-
sesan bahan bakar nuklir bekas (reprocessing)
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Gambar 1. Tiga Komponen Utama Sistem ATW (Accelerator-driven Transmlltation of Waste)
untuk Transmutasi daD Produksi Listrik!21.
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Gambar 2. Diagram alir daur bahan bakar bekas ATWI21.
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Gambar 3. Skema transmuter yang terdiri dari: Pendingin Pb cair, Spallation Neutron daD
Bahan Bakar/Blanketlzl.

Reaktor transmutasi limbah (transmuter)
terdiri dari target logam berat, LBE cair, penghasil
neutron spalasi (spallation neutron) intensitas tinggi
clan blanket subkritis yang mengandung bahan yang
akan ditransmutasi (Gambar 3). Perpindahan panas
harus ada, karena pelipatan jumlah neutron clan
produksi panas dari pembelahan aktinida yang
terkandung di dalam bahan transmutasi di sekeliling
inti reaktor subkritis. Peralatan perpindahan panas
ini sarna dengan yang digunakan pada reaktor kritis
pada suatu tingkat daya yang sejenis. A TW
mengambil keuntungan dari sifat pengecualian LBE
cair, yaitu sebagai pendingin clan sumber neutron
spalasi, untuk digunakan dalam reaktor subkritis
transmutasi limbah. Teknologi ini dikembangkan
secara sukses oleh Rusia clan digunakan untuk
menggerakan kapal setaro nuklir cepat, kapal yang
dapat menyelam sangat dalam. Saat ini sistem
subkritis LBE cair sedang dirancang di Los Alamos
pada spektrum neutron cepat, untuk menjamin
efisiensi penghancuran aktinida clan ketersediaan
neutron dalam jumlah besar untuk transmutasi basil
fisi.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Teknologi pemanfaatan bahan bakar nuklir
bekas pada sistem A TW didukung oleh teknologi-
teknologi yang sudah map an pada saat ini.
Teknologi itu meliputi teknologi akselerator,
teknologi reprocessing clan fabrikasi bahan bakar,
clan teknologi reaktor subkritis (transmuter).
Dukungan teknologi-teknologi yang sudah mapan itu
akan lebih melancarkan proyek sistem A TW untuk
keperluan transmutasi clan sekaligus dapat
memproduksi listrik.

Strategi pengembangan sistem A TW adalah
mengambil pengalaman dan program-program
(Program APT, Program IFR clan Program LBE)
yang telah dilakukan clan strategi seperti ini akan
mernpermudah dalam mengambil pertimbangan
untuk merancang akselerator, fasilitas reprocessing
clan reaktor subkritis untuk sistem A TW .

Berdasarkan program APT, perancangan
akselerator untuk A TW bersifat peningkatan unjuk
kerja clan didasarkan pada pertimbangan yang
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sehingga aktinida dapat diproses dalam jurnlah
lebih banyak.

Kondisi-kondisi pada proses pyrochemical itu
berakibat pada biaya operasi reprocessing menjadi
lebih murah. Jadi secara tekno-ekonomi, proses
pyrochemical mempunyai indikasi keekonomian
yang lebih murah.

meliputi kebocoran radiasi yang rendah (low beam
losses), efisiensi energi listrik yang tinggi yaitu
konversi energi listrik menjadi daya berkas yang
tinggi, kelayakan operasi, ketidaksensitifan terhadap
kesalahan pengaturan, clan optirnasi biaya.
Perancangan akselerator A TW juga menggunakan
komponen yang telah didemonstrasikan di program
APT pada energi radiasi dengan jangkauan spektrum
yang luas.

Berdasarkan pengalaman pada program APT,
bahwa biaya akselerator tidak akan mendominasi
biaya ekonomi A TW. Berdasarkan perhitungan
transmutasi yang menghasilkan Cs-131sJ, energi
yang digunakan untuk transnrotasi hanya 10% daTi
energi yang dihasilkan. Jadi secara rata-rata dapat
dikatakan bahwa, tenaga listrik yang dibutuhkan
oleh akselerator dapat disuplai oleh transmuter
sebesar 10% daTi total listrik yang dihasilkan. 90%
energi sisa dapat digunakan untuk mensuplai listrik
ke jaringan. Hal ini menunjukkan adanya indikasi
keekonomian yang menguntungkan dari sistem
ATW.

Transmuter yang digunakan pada A TW
adalah reaktor subkritis yang dipicu oleh akselerator.
Hasil optimasi dari pengalaman pada program LBE

diperoleh perancangan transmuter dengan kekritisan
berkisar antara 0,95 clan 0,98. Transmuter diran-
cang berdaya 840 MWt yang dipicu oleh akselerator
proton bertenaga 11,25 MW. Bahan target di dalam
transmuter dirancang untuk menghasilkan reaksi

proton/neutron pada kisaran 25 -30 neutron per
proton. Bahan target padatan dipilih tungsten (W)
atau tantalum (T) untuk perancangan transmuter
A TW, karena memenuhi persyaratan diantaranya
menghasilkan 25-30 neutron untuk setiap reaksi
dengan proton. Hasil optimasi ini mengakibatkan
rancangan transmuter untuk A TW akan menghemat
biaya penelitian clan pengembangan, serta material
yang digunakan.

Secara strategi daur bahan bakar ujung

belakang (Back-end Cycle), pengembangan konsep
ATW telah D1emperpendek daur bahan bakar
tertutup menjadi satu tingkat (single stratum).
Pengembangan daur bahan bakar satu tingkat akan
lebih menguntungkan, karena fasilitas A TW

(reprocessing, akselerator clan transmuter) dapat
diintegrasikan pada satu tempat. Pengintegrasian
fasilitas ini D1enghilangkan ongkos transportasi clan
meminimalkan penyimpangan untuk persenjataan.
Selain itu, daur bahan bakar pada A TW dapat
mereduksi 70.000 MTHM (Metric Ton Heavy
Meta/) liD1bah bahan bakar nuklir bekas L WR (Light
Water Reactor) menjadi 3000 MTHM limbah
(bahan bakar nuklir bekas A TW). Dari daur bahan
bakar ATW ini juga diperoleh keuntungan men-
transmutasi Tc-99 waktu paro 213.000 tahun clan 1-
129 waktu paro 15,7 juta tahun (Reaksi 1 clan 2).

99Tc + n ~ looTc ~ 99Ru + p. (Reaksi

1291 1301 ~ 129Xe + P"+n ~ (Reaksi 2)

Tc-99 clan 1-129 ditransmutasikan dengan reaksi
neutronik menjadi masing-masing Tc-l00 clan 1-130.
Tc-l00 meluruh dengan melepas beta clan waktu
paro 17 detik menjadi Ru-99 stabil. 1-130 meluruh
dengan melepas beta clan waktu paro 12,4 jam
menjadi Xe-129 stabil. ]adi basil limbah ATW
sedikit mungkin mengandung radionuklida umur
panjang (Tc-99 clan 1-129), sehingga rata-rata

Pada teknologi reprocessing didukung oleh
pengalaman teknologi pengolahan kembali yang
lebih maju (UREX, PUREX, TRUEX clan
PYROCHEMICAL PROCESS). Proses pyro-
chemical sangat sesuai untuk pengambilan TRU
berderajat tinggi di dalam limbah yang ditujukan
untuk penyimpanan akhir. Proses pyrochemical juga
mempunyai kemampuan untuk pengolahan limbah
yang menghasilkan formasi limbah sesuai dengan
fonnasi lingkungan penyimpanan.

Pro~es pyrochemical (non-aqueous process)
lebih menguntungkan dibanding proses konven-
sional (aqueous process) dengan ekstraksi larutan,
yaitu:

a. Instalasi lebih kompak. Partisi clan fabrikasi
dapat dilakukan pada satu unit yang terintegrasi,
sehingga diharapkan akan mereduksi biaya
operasi.

b. Bahan bakar nuklir bekas dapat diproses
setelah periode pendinginan yang pendek.
Ketahanan terhadap radiasi pada molten salt
yang digunakan, memberikan peluang periode
pendinginan bahan bakar nuklir bekas di interim
storage hanya dalam orde bulanan. Pada proses
ekstraksi larutan membutuhkan waktu pen-
dil1ginan 7 tahun atau lebih.

c. Lebih tahan terhadap penyimpangan peng-
gunaan untuk persenjataan. Bahan fisil (Pu
clan MA) terdeposit menjadi satu clan tidak
terpisahkan secara murni.

d. Masalah kekritisan menjadi berkurang.
Reaksi neutron kurang kritig pada kondisi kering,
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radioaktivitas dari limbah transmutasi akan meluruh
kurang dari 300 tahun daD setelah waktu peluruhan
itu hanya akan meninggalkan residu yang dapat
diabaikan pengaruhnya terhadap lingkungan. Hasil
ini mengakibatkan faktor ketidak-tentuan pada
penyimpanan lestari dapat dikurangi menjadi hanya
ratusan tahun dari sebelumnya, yaitu jutaan tahun
daD jumlah limbah pada penyimpanan lestari dapat
dikurangi menjadi tinggal 4% dari jumlah sebelum
menggunakan daur A TW. Jadi secara tekno-
ekonorni, transmutasi radionuklida umur panjang
menjadi radionuklida umur pendek memberikan
hasil indikasi keekonornian yang lebih murah.

mengatasi pengelolaan bahan nuklir secara
internasional daD memperkenalkan teknologi baru
anti-persenjataan daD reaktor yang lebih arnan.

Bagi Indonesia, khususnya BAT AN, dapat
menerapkan strategi berdasarkan pengalarnan
strategi back-end cycle di Amerika, yaitu merubah
daur terbuka menjadi daur tertutup setelah kurang
lebih 40 tahun sejak reaktor nuklir pertarna
beroperasi secara komersial. Perubahan strategi
daur dapat dilakukan dengan mempertimbangkan
adanya peningkatan volume limbah bahan bakar
nuklir bekas daD layak untuk dilakukan daur
tertutup, secara teknis daD ekonomi. Berdasarkan
pengalarnan ini, BAT AN selayaknya dapat
melakukan perencanaan strategi daur terbuka
menjadi tertutup pada jangka panjang. Secara
teknis, strategi perencanaan menyangkut teknologi
akselerator, teknologi reprocessing daD teknologi
transmuter sebaiknya sudah disiapkan sejak dini.
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TANYAJAWAB

Daur bahan bakar ujung belakang (Back-end
cycle) menggunakan A TW merupakan strategi
paling terdepan daur bahan bakar single stratum di
dunia saat ini. Daur bahan bakar ujung belakang
(Back-end cycle) menggunakan ATW memberikan
strategi dan prospek ekonomi yang menguntungkan,
karena pertama, memperpendek daur bahan bakar
ujung belakang menjadi single stratum (satu
tingkat), yaitu Pu dibakar bersama MA di dalam
trans muter sehingga hal ini juga akan mencegah
terhadap penyimpangan persenjataan daD
menurunkan beban panas untuk penyimpanan akhir.
Kedua, menghancurkan unsur umur panjang (Tc daD
I), sehingga bahaya radiotoksisitas jangka panjang
dapat dihilangkan daD mengurangi biaya akibat
ketidak-tentuan perancangan Container akibat korosi
dan pelindian jangka panjang. Ketiga, mengurangi
volume limbah sampai bersisa 4% dari limbah bahan
bakar nuklir bekas yang dihasilkan L WR dan
komposisi limbah seperti batuan alam setelah waktu
peluruhan. Keempat, menghasilkan listrik dari hasil
transmutasi dan fisi, daD dari perhitungan diperoleh
10% listrik yang dihasilkan digunakan untuk
mengoperasikan akselerator daD 90% sisanya untuk
kontribusi ke jaringan.

Jadi secara tekno-ekonomi, sistem ATW
mengindikasikan keekonomian yang lebih murah
dan ramah lingkungan. Listrik yang dihasilkan dapat
menutupi biaya pengembangan dan penerapan
teknologi. Keuntungan biaya lain yang potensial
merupakan basil meningkatkan kapasitas penyim-
panan dan mengurangi kebutuhan penynnpan
tambahan, serta mengurangi biaya penyimpanan
jangka panjang yang tidak menentu.

Disisi lain, teknologi A TW tarnpil pada
deretan konsep barn yang cocok untuk sistem
pembangkit nuklir generasi mendatang dan jauh dari
segala keterbatasan penghancuran limbah nuklir.
Teknologi A TW meningkatkan ketertarikan dunia
daD menjadi sebuah komponen strategi untuk

Utaja

-Bagaimana pertimbangan dari segi harga baik
harga instalasi dan harga maintenance?
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-Berapa tegangan
akselerator?

clanpemercepat arusHendri FW.

-Harga instalasi daD harga maintenance belum

dihitung. Prospek perekonornian dapat diprediksi
daTi jurnlah limbah bahan bakar bekas nuklir yang
dapat diolah clan listrik yang dapat dihasilkan daTi
sistem A TW, yaitu 90% listrik yang dihasilkan
digunakan untuk suplai jaringan dan 10% untuk
mengoperasikan akselerator. lndikasi ekonorni ini
merupakan salah satu kelayakan instalasi sistem
ATW.

Hendri FW.

-Energi ambang untuk reaksi spalasi dengan
proyektil proton tergantung inti target yang

digunakan.

-Pada akselerator proton untuk A TW diharapkan
mernpunyai tegangan pemercepat 400 MY clan
arus 100 mA.

Darsono

-Berapa energi ambang untuk reaksi spalasi
dengan proyektil proton
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