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ABSTRAK

PENGARUH BURN-UP TERHADAP KUANTITAS DAN KARAKTERISTIK BAHAN BAKAR
NUKLIR BEKAS PLTN. Kuantitas dan karakteristik bahan bakar bekas yang ditimbulkan dari operasi
PL TN perlu diperkirakan dan dipahami agar pengelolaanya dapat dilakukan dengan baik. Perkembangan
teknologi bahan bakar memperlihatkan kecendrungan penggunaan bum-up yang semakin tinggi untuk jenis
reaktor yang baru dibangun. Makalah ini membahas pengaruh perkembangan bum-up terhadap kuantitas dan
karakteristik bahan bakar bekas PLTN, tujuannya untuk memperkirakan kuantitas bahan bakar nuklir bekas
yang kemungkinan akan dibangun di Indonesia serta kemungkinan pengelolaannya. Perhitungan dilakukan
dengan asumsi pengoperasian 4 PL TN PWR 1000 MWe pad a tahun 2016, 2017, 2023 dan 2024,
perkembangan burn-up dari 33 dan 35 (reaktor lama), 40, 45 dan 50 GWd/tU. Hasil perhitungan
menunjukkan bahawa kuantitas bahan bakar bekas yang ditimbulkan semakin sedikit dengan digunakannya
bahan bakar bum-up tinggi, penggunaan burn-up 50 GWd/tU akan mengurangi sepertiga B2NB yang
ditimbulkan bahan bakar dengan burn-up 33 GWd/tU. Dengan burn-up 50 GWd/tU akumulasi B2NB pada
tahun 2040 sebanyak 2210,54 ton atau 3360 perangkat B2NB. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa
radioaktivitas dan potensi bahaya untuk tiap metrik ton atau tiap perangkat B2NB menjadi lebih tinggi,
sehingga perlu pengelolaan yang Jebih hati-hati.

Kata kunci: Burn-up, bahan bakar nuklir bekas, PLTN.

ABSTRACT

BURN-UP EFFECT TO QUANTITY AND CHARACTERISTICS OF NUCLEAR POWER PLANT
SPENT FUEL. Spent fuel Quantity and characteristics from nuclear power plant need to be predicted and
undestood in order to manage its approprietly. Development of nuclear fuel technology shows that
increasing burn-up for a new type of nuclear reactor will be built. This paper was prepare to asses the effect
of burn-up development to the quantity and characteristics of nuclear power plant spentfuel, its objective are
to predict nuclear spent fuel quantity that will be built in Indonesia and also for its management purposes.
Calculation conducted by asumtion of 4 NPP PWR 1000 MWe type at year 20/6, 20/7, 2023, and 2024,
using burn-up 33 and 35 (old NPP), 40, 45 and 50 GWdltU. The result show that quantity of spent fuel from
NPP decrease by using higher burn-up, using burn-up 50 GWdltU will decrease one third of spent fuel which
is generated by burn-up 33 GWdltU. Using burn-up 50 GWdltU accumulation of spent fuel at year 2040 will
be 22/0.54 ton or 3360 spent fuel assembly. However, its need to be noticed that radioactivity and potential
hazard for every tonne or every spent fuel assembly is higher, so need to be managed more carefully.

Keyword: Burn-up, spent fuel, nuclear power plant.
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PENDAHULUAN

Bahan bakar nuklir yang telah selesai

digunakan untuk menghasilkan energi dalam
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir ( PL TN)
akan dikeluarkan dari reaktor nuklir dan

menjadi bahan bakar nuklir bekas (B2NB).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 27 tahun 2002 tentang

Pengelolaan Limbah Radioaktif, bahan
bakar nuklir bekas dilarang untuk diolah

ulang oleh penimbul limbah, bahan bakar

nuklir bekas wajib disimpan sementara

selama masa opeasi reaktor dan setelah

penyimpanan sementara hams diserahkan ke
Badan Pelaksana untuk penyimpanan lestari
atau dikirim kembali ke negara
asal.[Il.Peraturan ini mensiratkan bahwa

Indonesia rnengikuti strategi daur terbuka,
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B2NB dianggap sebagai Iimbah dan setelah

periode
dikirim

geologi
lestari.

Indonesia merencanakan beroperasi

nya PL TN pertama pada tahun 2016 yang

disusul dengan PL TN kedua, ketiga dan

keempat pada tahun 2017, 2023 dan 2024[2].
Beroperasinya PL TN tersebut akan

menimbulkan bahan bakar nuklir bekas yang
radioaktivitasnya tinggi sehingga perlu

dikelola dengan baik agar dampaknya

terhadap rnanusia dan lingkungan seminimal
rnungkin. Untuk dapat mengelola B2NB

dengan efektif diperlukan perencanaan yang
baik, memaharni proses terbentuknya,
karakteristik dan cara-cara pengelolaannya,



Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengolahan Limbah VI
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN
Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi-RISTEK

ISSN 1410-6086

serta memperkirakan jumlahlkuantitasnya
untuk mempersiapkan fasilitas penyimpanan
yang mungkin diperlukan.

Kuantitas B2NB yang ditimbulkan dari
operasi PLTN dapat diperoleh dari data
pengalaman operasi PL TN yang telah ada,
atau dihitung berdasarkan data-data yang
tersedia. dengan mempertimbangkan faktor
faktor: jenis PLTN, fraksi bakar (burn-up),
faktor beban (load factor), dan efisiensi dari
pembangkitan listrik.

Makalah ini membahas pengaruh burn
up bahan bakar reaktor terhadap jumlah
kuantitas dan karakteristik bahan bakar

bekas yang ditimbulkan dari pengoperasian
PLTN yang kemungkinan akan dioperasikan
di Indonesia. Perbandingan kuantitas B2NB
yang ditimbulkan dilakukan untuk PLTN
PWR 1000 MWe jenis lama yang
menggunakan burn-up 33 GWdltU (GWd:
giga watt day, tU: ton uranium) dengan
PLTN yang relatif baru dengan burn-up 40,
45 dan 50 GWdltU yang kemungkinan akan
di gunakan untuk PL TN Indonesia. Data
data informasi tentang perkembangan burn
up, faktor beban, dan efisiensi berbagai tipe
PLTN diambil dari Nuclear Fuel Cycle
Symulation System (VIST Ai3•4].

Bahan bakar nuklir bekas adalah bahan

bakar nuklir yang sudah tidak digunakan
untuk menghasilkan energi listrik dalam
operasi PLTN. Dalam PLTN B2NB
biasanya berbentuk perangkat bahan bakar
(fuel assembly). Bahan bakar nuklir
umumnya dipakai di dalam PLTN selama
beberapa tahun sebelum kehilangan
kemampuan untuk menghasilkan energi.
Saat PL TN beroperasi proses pembelahan
inti berlangsung, energi dilepaskan dan di
dalam bahan bakar terbentuk produk hasil
belah, aktinida beserta anak luruhnya, dan
produk aktivasi. Umumnya B2NB kelihatan
sarna persis seperti ketika pertamakali
dimasukkan ke dalam reaktor. Gambar 1

memperlihatkan gambar perangkat bahan
bakar nuklir PWR dan spesifikasi dari
perangkat. [5J

Perkiraan Kuantitas B2NB

lumlah akumulasi B2NB dapat
dihitung dari konsumsi uranium yang
dibakar dalam teras PLTN, dimana jumlah
konsumsi terse but tergantung pada faktor
beban, efisiensi, burn-up dan daya listrik
yang dibangkitkan. Konsumsi uranium yang
diperlukan per tahun dapat dihitung dengan
rumus[3,4]:

BAHAN

(B2NB)

BAKAR NUKLIR BEKAS
KU= 8760xLjxP

E fl x B U x 24 x 1000
ton (1)

·Fuel assembly

•Berat uranium

Berat U02

·Berat perangkat

Berat logam

17xl7

461.4 kg

523.4 kg

657.9 kg

134.5 kg

Gambar 1. Perangkat bahan bakar PLTN jenis PWR[5]
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dimana :

KU: konsumsi uranium per tahun
Lr faktor beban, perbandingan jam

operasi nyata dengan jam operasi
dalam satu tahun.

Eft efisiensi termal, perbandingan daya
listrik dan daya termal PLTN.

BU : burn-up bahan bakar, GWdltU
P : daya listrik, MWe

(KU) dalam bentuk oksida (U02) ditambah
logam pendukung penyusun perangkat
bahan bakar. Kuantitas B2NB untuk PWR

dapat dihitung berdasarkan spesifikasi
Gambar 1. Dengan asumsi siklus
penggantian bahan bakar setahun sekali
maka jumlah perangkat bahan bakar bekas
yang dikeluarkan dari reaktor setiap tahun
dapat dihitung dengan:

dimana

BT = 657.9 x iP ton (3)

iP: jumlah perangkat bahan bakar yang
dikeluarkan per tahun (bilangan bulat).

KU
iP = -- perangkat (2)

461.4

yang
tahun

B2NB

tiap

total
reaktor

berat
dari

Sedangkan
dikeluarkan

sebanyak:

100.00

Faktor beban berbeda beda untuk

berbagai jenis PLTN dan harganya berubah
seiring dengan waktu dan perkembangan
teknologi reaktor, Gambar 2
memperlihatkan faktor beban untuk berbagai
jenis PLTN, setelah tahun 2015 diperkirakan
faktor beban untuk berbagai jenis PLTN
sarna sebesar 0.85 dan diharapkan terus naik
hinga mencapai 0.9 seiring dengan
pengalaman operasi dan perkembangan
teknologi.

90.00

80.00
-f'WR

_ 70.00 - -BWR
~

•..• -PIMR

; 60.00

~'RBMK

0

-I-AGR

U 50.00

t;
- . -GCR

LL

'C 40.00

.•....WNtR

1'1

~ 30.00

20.00

10.00

70.00

60.00

_ 50.00
•..''"
~
;a 40.00

~
~~
::- 30.00

§
!:Q 20.00

-f'I';R
- -BWR

"'-PHv'IR

~-RBMK

-I-AGR

'.

000

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

Tallun

Gambar 2: Faktor beban berbagai jenis
PLTN[3,41

Efisiensi PLTN yang telah beroperasi
lama berkisar pada angka 30-32 %,
sedangkan untuk PLTN baru berkisar pad a
angka 33 % dan yang akan datang
diharapkan dapat mencapai 34 %. Burn-up
bahan bakar dipengaruhi oleh pengkayaan,
jenis reaktor serta teknologi bahan bakar.
Perkembangan burn-up bahan bakar untuk
berbagai jenis PLTN dapat dilihat pad a
Gambar 3.

Bahan bakar bekas yang ditimbulkan
dari operasi PLTN PWR berbahan bakar
U02 akan sarna dengan konsumsi uranium

10.00

0.00

1980 1990 200J 2010 2020 2030 2040 2050

Tallun

Gambar 3. Burn-up bahan bakar nuklir
Berbagai jenis PLTN[3.4j

Karakteristik Bahan Bakar Nuklir Bekas

Selama irradiasi dalam teras reaktor

material fisil dalam bahan bakar (uranium,
plutonium) berubah menjadi produk hasil
belah karena reaksi pembelahan atau
menjadi aktinida lebih berat karena aktivasi
netron. Material struktur termasuk

kelongsong bahan bakar juga teraktivasi
oleh iradiasi netron dalam reaktor. Inventori

lebih lengkap nuklida-nuklida dan daya
termal dari peluruhan dan radioaktivitas
B2NB akan tegantung pada komposisi bahan
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bakar, material struktur dan burn-up yang
merupakan fungsi fluk netron selama
periode operasi penggunaan bahan bakar. [6]

Komposisi isotopik dan kimia bahan
bakar telah dimodelkan berdasarkan fungsi
burn_up17·8,9], model prediksi yang
didasarkan pada mekanisme reaksi individu
nuklida (reaksi tangkapan netron dan
peluruhan radioaktif), yang dikombinasikan
untuk keperluan analisis komposisi secara
keseluruhan.

METODE

Diasumsikan PLTN yang akan dibangun
adalah PL TN PWR 1000 MWe, yang
merupakan tipe yang kemungkinan besar
cenderung dipilih sebagai PLTN
pertama di Indonesia.
Kuantitas B2NB dihitung dengan burn
up bahan bakar pada 33, 35, 40, 45 dan
50 GWdltU yang merupakan nilai-nilai
yang umumnya telah dipakai pad a PLTN
yang ada atau direncanakan akan dipakai
pada PLTN yang akan datang.
Perhitungan konsumsi uranium yang
ditimbulkan dari operasi PWR 1000
MWe dilakukan dengan program VISTA
(persamaan (I» dengan asumsi: efisiensi
termal pembangkitan listrik dianggap
tetap sebesar 32,6 % faktor beban 0,85
serta perkayaan bahan bakar 3,2 % untuk
burn-up 33 dan 35 GWdltU; dan 4 %
untuk burn-up 40, 45 dan 50 GWdltU.
Selanjutnya data-data hasil perhitungan
VISTA digunakan untuk menghitung
seluruh bahan bakar bekas yang
ditimbulkan dari operasi PLTN
menggunakan persamaan (2) dan (3).
Karakteristik bahan bakar bekas
dievaluasi berdasarkan keluaran VISTA

dan data hasil perhitungan ORIGEN2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 4. memperlihatkan hasi\
perhitungan VISTA untuk PWR 1000 MWe
dengan burn-up 33 GWdltHM. lumlah total
konsumsi uranium diperkaya 3,2 %
sebanyak 28,84 ton per tahun. Sedangkan
uranium alam yang diperlukan sebanyak
203,40 ton per tahun.

Konsumsi uranium dengan perkayaan
3,2 % sebesar 28,84 ton tersebut disusun
dalam bentuk perangkat bahan bakar sesuai
spesifikasi Gambar 1. Dengan
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menggunakan persamaan (2) dan (3) maka
jumlah perangkat bahan bakar yang
diperlukan tiap tahun sebanyak 63 buah dan
berat totalnya 41,45 ton. Tabel 1
memperlihatkan hasil perhitungan
kebutuhan uranium dan B2NB yang
ditimbulkan dari pengoperasian PLTN PWR
1000 MWe per tahun untuk berbagai burn
up bahan bakar.

Gambar 5 dan Gambar 6

memperlihatkan grafik akumulasi bahan
bakar bekas yang ditimbulkan dari
pengoperasian 4 PLTN PWR 1000 MWe
sampai tahun 2040. sedangkan Table 2
memperlihatkan total akumulasi B2NB pada
tahun 2040. Dari data-data tersebut

menunjukkan bahwa penggunaan burn-up
lebih tinggi akan meminimumkan jumlah
perangkat ataupun berat total bahan bakar
bekas yang ditimbulkan. Penggunaan bahan
bakar dengan burn-up 45 GWdltU akan
menurunkan sekitar 27 % berat total B2NB

yang itimbulkan dibandingkan dengan
penggunaan burn-up 33 GWd/tU.
Sedangkan penggunaan burn-up 50 GWdltU
akan mengurangi sepertiga (33,33 %) berat
total penggunaan burn-up 33 GWdltU; dari
3315,82 ton (5040 perangkat) menjadi
2210,54 ton (3360 perangkat). Tabel 3
memperlihatkan komposisi kandungan
isotop logam berat (HM: heavy metal) dan
produk hasi\ belah (FP: fision product)
dalam B2NB PWR 1000 MWe yang
beroperasi selama satu tahun dengan
berbagai burn-up. Aktinida U dan Pu
merupakan komponen utama dalam bahan
bakar baru dan bahan bakar nuklir bekas,
konsentrasi berat isotop-isotop U dan Pu
rata-rata turun dengan kenaikan burn-up
kecuali Pu-238 dan Pu-242 yang cenderung
naik. Kelompok aktinida minor (MA: minor
actinide) Np, Am, dan Cm yang umurnya
sangat panjang rata-rata naik konsentrasinya
dengan kenaikan burn-up. Kelompok MA
mempunyai umur yang sangat panjang
dengan memancarkan radiasi alfa (dengan
energi partikel 2 - 4 MeV, merupakan
penyumbang utama terhadap panas
peluruhan jangka panjang B2NB) dan
gamma. Pu-238, Am-24 I dan Cm-244
merupakan penyumbang utama
radioaktivitas alfa dalam B2NB, sekitar 90

% potensi radiotoksitas berasal dari ketiga
isotop tersebut[3].
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Gambar 4. Keluaran VISTA untuk PWR 1000 MWe, burn-up 33 GWd/tU.

Tabel 1. Kebutuhan uranium dan B2NB

yang ditimbukan PWR 1000 MWe
pertahun

Burn-up KUJumlah B2NB

(MWd/tU)
(ton)peranQkatton

33

28.84 6341.45

35

27.19 5938.82
40

23.79 5234.21

45

21.15 4630.26

50

19.03 4227.63

Tabel 2. Perkiraan B2NB pada tahun 2040

Burn-up Jumlah B2NB Tahun 2040

(MWd/tU)

perangkatton

33

50403315.82
35

47203105.29
40

41602736.86
45

36802421.07
50

33602210.54

o
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Gambar S. Akumulasi perangkat B2NB
berbagai burn-up bahan
bakar
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Gambar 6. Akumulasi berat total B2NB

berbagai burn-up bahan bakar.
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Konsentrasi berat produk hasil belah
FP (Tabel 3) tidak banyak terpengaruh oleh
kenaikan burn-up. Hal ini karena pada daya
listrik (1000 MWe) yang sarna kebutuhan
reaksi pembelahan dalam waktu satu tahun
adalah sarna walaupun kandungan material
dapat belah (fissile) dalam bahan bakar
berbeda-beda. Sementara itu konsentrasi

total logam berat dalam B2NB turun dengan
kenaikan burn-up. Hal ini menguntungkan
dari segi total jumlah dan volume B2NB
yang ditimbulkan, karena B2NB yang harus
dikelola per tahun menjadi lebih sedikit.

Namun demikian perlu diperhatikan,
dengan burn-up tinggi walaupun volume
total B2NB lebih sedikit dan total produk
hasil belah tetap, kandungan produk hasil
belah untuk tiap ton atau perangkat B2NB
menjadi lebih tinggi. Seperti ditunjukkan
pada Gambar 7. Kandungan produk hasi\
belah meningkat dari 34,02 kg per ton

(15,70 kg per perangkat) pada burn-up 33
GWdltU menjadi 51,55 kg per ton (23,78 kg
per perangkat) pada burn-up 50 GWd/tU .

Demikian juga untuk kelompok
uranium, plutonium dan aktinida minor.
Seperti terlihat pada Gambar 8 dan
Gambar 9, hampir semua isotop plutonium
maupun minor aktinida konsentrasi beratnya
meningkat untuk tiap ton.

Karakteristik berat, aktivitas dan panas
peluruhan saat B2NB dikeluarkan dari
reactor yang dihitung dengan ORIGEN2
untuk bahan bakar PWR 1000 MWe dengan
bum-up 33 GWdltHM dan 50 GWdltHM
seperti pada Tabel 4. Dalam hal ini terlihat
bahwa kandungan radioaktivitas yang
dikeluarkan bahan bakar bekas PWR 50

GWdltHM lebih besar daripada
radioaktivitas yang dikeluarkan oleh PWR
33 GWdltHM untuk tiap metrik ton logam
berat uranium.

Tabel 3. Komposisi logam berat dan produk hasil belah B2NB dari PWR 1000 MWe.

Isotop

Berat isotop (ton) pad a berbagai burn-up (GWdltU)

33

35404550

U235

0.225610.191910.208010.143800.09926

U236

0.114120.109910.120410.110870.10170

U238

27.2313325.6286822.2362219.6781117.62764

Np237

0.012880.013140.013890.014530.01495

Pu238

0.003710.004060.004270.005180.00608

Pu239

0.147940.139870.121400.108150.09720

Pu240

0.070040.068190.059320.055710.05191

Pu241

0.036500.036700.031920.031840.03100

Pu242

0.011930.013060.011460.013730.01574

Am241

0.000910.000950.000940.001010.00103

Am242m

0.000020.000020.000020.000020.00002

Am243

0.002110.002490.002200.003090.00408

Cm242

0.000310.Q00340.000320.000380.00043

Cm244

0.000530.000680.000610.001020.00160

Total HM

27.8579326.2100022.8109920.1674518.05265

Total FP

0.981080.981060.981190.981150.98110

Total

28.8390027.1910623.7921821.1486019.03374
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Gambar 7. Konsentrasi be rat prod uk hasil belah per ton dan per perangkat B2NB.
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Gambar 8. Konsentrasi U dan Pu per ton B2NB
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Gambar 9. Konsentrasi MA per ton B2NB
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Tabel 4. Karakteristik kandungan B2NB

Kelompok

Burn-up

33.GWd/tU

I 50. GWd/tU

Produk Aktivasi: - berat
134,8 kg134,8 kg

- aktivitas
4,716E+5 Ci5. 129E+05 Ci

- daya termal

2,628 kW2,841 kW
Produk Hasil belah : - berat

34,02 kg51,4 kg
- aktivitas

1.737E+08 Ci1.717E+08 Ci

- daya termal

2.069 MW2.044 MW

Aktinida : - berat
966 kg948,6 kg

- aktivitas

4.623E+07 Ci4.895E+07 Ci

- daya termal

119,5 kW128,3 kW

KESIMPULAN

Penggunaan bahan bakar nuklir dengan
burn-up tinggi akan meminimumkan jumlah
bahan bakar bekas yang ditimbulkan PLTN.
Untuk asumsi 4 PLTN PWR 1000 MWe di

Indonesia yang beropersai tahun 2016, 2017,
2023 dan 2024, penggunaan jenis bahan
bakar lama (bum up 33 GWdltHM) akan
menimbulkan limbah bahan bakar nuklir
bekas sebanyak 3315,82 ton atau 5040
perangkat B2NB pada tahun 2040,
dibandingkan hanya 2210,54 ton atau 3360
perangkat B2NB pada tahun yang sarna jika
digunakan burn-up tinggi 50 GWdltHM.
Namun demikian perlu diperhatikan bahwa
radioaktivitas dan radiasinya menjadi lebih
tinggi, hal ini tentunya memerlukan
penangannan yang lebih hati-hati.
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I. Bung Torno

Pertanvaan

Dengan burn-up lebih tinggi ditimbulkan bahan baker bekas yang lebih sedikit. Mengapa
burn-up nya hanya sampai 50 GWd/tU, apa tidak dapat lebih besar lagi.

Jawaban:

Penggunaan burn-up tinggi dibatasi oleh teknologi bahan bakar dan faktor-faktor

keselamatan lainnya. Dengan burn-up tinggi bahan bakar harns dibuat untuk tahan terhadap
fluks netron yang lebih tinggi, dan kelongsong bahan bakar harus mampu menahan produk
hasil belah yang lebih banyak. Litbang bahan bakar untuk meningkatkan penggunaan burn
lip terns berjalan, 45 dan 50 GWdltU adalah burn-up yang komersial untuk PLTN saat ini.
Penelitian untuk burn-up tinggi sampai 70 bahkan 100 GWd/tU masih dicoba dalam reaktor
riset.
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Pertanvaan
Mengapa bahan baker burn-up nya tidak dapat digunakan sampai habis (mencapai 100 %).

Jawaban

U-235 dalam bahan bakar tidak dapat dihabiskan semua, karena sisanya (0,71 % pada
uranium alam) digunakan untuk mendukung kritikalitas. Jika pengkayaan bahan bakar awal 4
% misalnya, maka setelah burn-up mencapai 82 % komposisi uranium mendekati komposisi
uranium alam yang tidak dapat digunakan untuk mendukung kritikalitas dalam PLTN air
ringan (LWR) seperti PWR.

3. Dr. Syahrir

Pertanvaan
Dari hasil penelitian saudara dapatkah ditentukan hasil fisi Uranium dari bahan bakar bekas
yang terbentuk

Jawab

Kandungan fisi dari Uranium dapat ditentukan dengan bantuan program komputer ORlGEN2
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