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ABSTRACT 

Simulation of HTTR fuel rod burnup had been performed using MVP-BURN. 

HTTR was using prismatic block fuel consist of  UO2  coated by TRISO with 6% 

enrichment. Graphite was used for moderator and reflector material. Reactor 

thermal power had been set constantly at 30 MW. Burnup had been set from 1,000 

MWd/t to 35,000 MWd/t and divided in to 8 burnup steps.  The purpose of this 

simulation was to determine the activity of 
134

Cs, 
137

Cs, 
154

Eu and its linearity 

toward burnup. The activity of 
134

Cs, 
137

Cs, and 
154

Eu obtained from this 

simulation were (5.871 ± 0.012) 10
14 

Bq, (7.319 ± 0.014) 10
14

 Bq, and (1.8242 ± 

0.0036) 10
13

 Bq respectively. The trend of 
134

Cs and 
154

Eu were formed as 

quadratic function towards burnup. The linearity trend occurred in 
137

Cs so this 

nuclide was recommended to be used for burnup parameter.  
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ABSTRAK 

Telah dilakukan simulasi burnup reaktor jenis HTTR dengan bagian yang 

disimulasikan yaitu fuel rod menggunakan MVP BURN. Bahan bakar HTTR 

berbentuk prismatic block berisi kernel UO2 dilapisi TRISO dengan pengayaan 

6%. Moderator dan reflektor bermaterial grafit. Reaktor diasumsikan beroperasi 

pada daya konstan yaitu 30 MW. Burnup dilakukan dari 1.000 MWd/t sampai 

dengan 35.000 MWd/t dengan pembagian sebanyak 8 burnup step. Simulasi ini 

ditujukan untuk menentukan aktivitas hasil fisi yaitu 
134

Cs, 
137

Cs, dan 
154

Eu serta 

melihat kecenderungan dan linearitasnya terhadap nilai burnup. Nilai aktivitas 
134

Cs, 
137

Cs, dan 
154

Eu yang diperoleh dari simulasi ini secara berturut-turut 

adalah (5,871 ± 0,012)×10
14 

Bq, (7,319 ± 0,014)×10
14

 Bq, dan (1,8242 ± 

0,0036)×10
13

 Bq. Nuklida 
134

Cs dan 
154

Eu menunjukan kecenderungan fungsi 

kuadratik terhadap burnup. Linearitas terjadi pada nuklida 
137

Cs sehingga nuklida 

ini dapat direkomendasikan sebagai parameter burnup. 

 

Kata Kunci: HTTR, burnup, 
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PENDAHULUAN 

Keterbatasan jumlah energi 

fosil yang selama ini dijadikan 

sebagai sumber energi utama 

mendorong pemerintah untuk 

membangun Pembangkit Listrik 
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Tenaga Nuklir (PLTN). Langkah 

awal pembangunan PLTN yaitu 

dengan merencanakan pembangunan 

Reaktor Daya  Eksperimental (RDE). 

RDE adalah prototype PLTN yang 

memanfaatkan panas sebagai 

pembangkit listrik. Hasil kajian 

teknologi menyatakan bahwa  

reaktor tipe High Temperature Gas 

Cooled Reactor (HTGR) merupakan 

salah satu pilihan yang 

dipertimbangkan untuk dijadikan 

sebagai PLTN di Indonesia.  

High Temperature Engineering 

Test Reactor (HTTR) adalah reaktor 

milik JAERI dengan jenis Prismatic 

Block. HTTR menggunakan grafit 

sebagai moderator dan gas helium 

sebagai pendingin. HTTR beroperasi 

pada daya termal 30 MW. HTTR 

menggunakan bahan bakar UO2 yang 

dilapisi TRISO. Lapisan TRISO 

terdiri dari PyC dengan kerapatan 

rendah, lapisan keramik SiC, dan 

PyC dengan kerapatan tinggi (IAEA, 

2003). 

Reaktor nuklir yang telah 

beroperasi dalam jangka waktu 

tertentu akan mengalami penyusutan 

bahan bakar. Penyusutan bahan 

bakar akan menyebabkan jumlah 

reaksi fisi yang terjadi di dalam teras 

reaktor berkurang sehingga neutron 

yang dihasilkan pada tiap siklus juga 

berkurang (Athiqoh et al., 2014). 

Oleh karena itu, penting adanya 

manajemen bahan bakar dalam suatu 

reaktor nuklir. Salah satu parameter 

yang digunakan pada manajemen 

bahan bakar adalah fraksi bakar atau 

burnup dari bahan bakar reaktor. 

Parameter ini digunakan untuk 

menentukan siklus penggantian 

bahan bakar dalam teras reaktor dan 

menjadi indikator optimasi 

penggunaan bahan bakar. Semakin 

besar nilai burnup maka semakin 

besar energi yang dapat dibangkitkan 

oleh bahan bakar tersebut (Bastori et 

al., 2005). 

 Nilai burnup dapat ditentukan 

dengan metode destructive serta non 

destructive. Penelitian terkait 

penentuan nilai burnup HTTR secara 

non destructive dilakukan dengan 

membuat simulasi menggunakan 

perangkat lunak MVP. Perangkat 

lunak MVP dirancang untuk 

membuat simulasi reaktor nuklir 

seperti desain dan analisis teras 

reaktor, serta kritikalitas dan 

keamanan reaktor. MVP menerapkan 

metode Monte Carlo untuk transport 

neutron/foton sebagai prinsip 

dasarnya. Burnup dapat diukur 

secara destructive maupun non 

destructive. Cara untuk mengetahui 

nilai burnup secara non destructive 

adalah dengan mengukur aktivitas 

produk hasil fisinya. Radionuklida 

hasil fisi yang sering dijadikan 

sebagai parameter burnup adalah 

nuklida yang termasuk dalam key 

nuclides. Radionuklida yang 

termasuk key nuclides dalam 

penentuan nilai burnup antara lain 
134

Cs, 
137

Cs dan 
154

Eu (Fast et al., 

2013). 

 

DASAR TEORI 

High Temperature Engineering 

Test Reactor (HTTR) 

High Temperature Engineering 

Test Reactor (HTTR) adalah reaktor 

milik Japan Atomic Energy Research 

Institute (JAERI). Temperatur outlet 

HTTR adalah 950°C dan daya 

termalnya sebesar 30 MW (IAEA, 

2003). Elemen bahan bakar HTTR 

berjenis pin-in block yang terdiri dari 

fuel rod dan prismatik blok grafit. 

Konfigurasi elemen bahan bakar 
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HTTR dapat dilihat pada gambar 

2.14. Prismatik blok grafit terdiri dari 

30 buah fuel rod yang masing-

masing di dalamnya terdapat 14 fuel 

compact. Partikel bahan bakar 

berlapis atau coated fuel particle 

(CFP) yang terdiri dari kernel UO2 

berlapis Tristructural Isotropic 

(TRISO) sebanyak 13.000 buah 

berada di fuel compact. TRISO 

merupakan lapisan yang terdiri dari 

pirolitik karbon (PyC) dengan 

kerapatan rendah, lapisan keramik 

silikon karbida (SiC), dan PyC 

dengan kerapatan tinggi (Ardakani et 

al., 2014).  

 
Gambar 1. Skema Bahan Bakar 

HTTR (Ardakani et al., 2014) 

 

Burnup Bahan Bakar Nuklir 

Perubahan sifat reaktor nuklir selama 

dioperasikan dipengaruhi oleh 

perubahan komposisi bahan bakar 

akibat pembakaran bahan bakar. 

Perubahan ini akan berpengaruh 

terhadap nilai ekonomis dari tenaga 

nuklir itu sendiri ditinjau dari 

efisiensi penggunaan bahan bakar. 

Ketika reaktor dioperasikan, bahan 

bakar akan terus dikonsumsi 

sehingga jumlahnya akan terus 

berkurang atau disebut juga dengan 

burnup. Burnup biasanya dinyatakan 

dalam besaran MWd atau jumlah 

energi yang dibangkitkan tiap satuan 

massa bahan bakar selama reaksi fisi 

terjadi. Proses burnup menyebabkan 

perubahan komposisi bahan bakar 

sehingga berdampak pada perubahan 

reaktivitas (Suharyana & Khakim, 

2016). 

Hasil dari reaksi fisi yaitu 2 nuklida 

yang lebih ringan serta 2 atau 3 

neutron. Nuklida hasil fisi 

mengandung banyak neutron, 

sehingga neutron ini nantinya akan 

meluruh memancarkan partikel β. 

Persamaan laju netto terbentuknya 

nuklida j hasil fisi dapat dinyatakan 

dengan persamaan 

 
𝜕𝑛𝑗

𝜕𝑡
=  𝛾𝑗∑𝑓𝜙 + ∑(𝜆𝑖→𝑗 + 𝜎𝑖→𝑗)𝑛𝑖 − (𝜆𝑗 + 𝜎𝑎

𝑗
𝜙)𝑛𝑗

𝑖

 

 

Secara umum, syarat suatu 

nuklida hasil fisi dapat dijadikan 

sebagai parameter burnup antara lain: 

1. Nilai fission yield dari 

nuklida hasil fisi tinggi. 

2. Nuklida hasil fisi memiliki 

waktu paruh panjang. 

3. Energi gamma tinggi (lebih 

dari 500 keV). 

4. Tampang lintang tangkapan 

neutron nuklida hasil fisi 

rendah. 

 

Radioaktivitas 

Radioaktivitas adalah sifat 

yang dimiliki oleh nuklida tertentu 

dengan inti atom yang tidak stabil 

untuk memancarkan partikel atau 

radiasi gamma secara spontan dan 

berubah menjadi inti stabil. Aktivitas 

nuklida adalah laju peluruhan dari 

nuklida itu sendiri (DOE, 1993). 

Hubungan antara aktivitas, jumlah 

atom, dan konstanta peluruhan 

adalah: 

𝐴 = 𝜆𝑁 
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METODE PENELITIAN 

Bagian HTTR yang 

disimulasikan pada penelitian ini 

adalah fuel rod dengan model milik 

Fujimoto et al (1998) sebagai acuan. 

Fuel rod berupa kernel UO2  yang 

diperkaya sebesar 6% serta dilapisi 

TRISO. HTTR  diasumsikan 

beroperasi pada daya konstan 30 

MW dengan  burnup dari 1.000 

MWd/t sampai 35.000 MWd/t yang 

dibagi menjadi 8 step. Radionuklida 

yang dianalisis dalam penelitian ini 

adalah nuklida yang dijadikan 

sebagai parameter penentuan nilai 

burnup yaitu  
134

Cs, 
137

Cs, dan 
154

Eu.  

Nuklida tersebut selanjutnya dihitung 

aktivitasnya kemudian diplotkan 

dalam grafik hubungan antara 

burnup dengan aktivitas 
134

Cs, 
137

Cs, 

dan 
154

Eu. 

 
Gambar 2. Skema Block Bahan 

Bakar HTTR (Fujimoto et al., 1998) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian HTTR yang dimodelkan 

dalam penelitian ini adalah satu fuel 

rod yang dapat dilihat pada gambar 

4.1. Nomor (1) menunjukkan f-pin 

cell. Pada simulasi ini f-pin cell 

diasumsikan sebagai blok grafit yang 

berfungsi sebagai reflektor. Nomor 

(2) dan (3) adalah pendingin yang 

menggunakan material gas helium. 

Nomor (4) merupakan fuel-sleeve 

yang menggunakan material grafit 

sebagai moderator. Nomor (5) adalah 

fuel compact berisi partikel bahan 

bakar berupa kernel UO2 yang 

dilapisi TRISO. Pemodelan 

dilakukan menggunakan kode MVP 

dengan geometri mengacu pada 

Fujimoto et al (1998).  

 

 
Gambar 3. Model Fuel Rod HTTR 

dilihat dari bidang XZ 

 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pengukuran 

burnup secara non destructive yaitu 

tanpa adanya pemisahan secara 

kimiawi. Pengukuran dilakukan 

setelah pengoperasian reactor selama 

waktu tertentu terhadap nuklida yang 

termasuk dalam key nuclides. Hasil 

simulasi menunjukkan bahwa 

aktivitas nuklida hasil fisi mengalami 

peningkatan seiring dengan 

bertambahnya burnup step. Grafik 

nuklida  
134

Cs dan 
154

Eu tidak 

menunjukkan hasil yang linear 

karena kedua nuklida tersebut bukan 

merupakan nuklida hasil fisi 

langsung. Artinya, dalam proses 

pembentukannya nuklida tersebut 

tidak hanya melibatkan reaksi fisi 

 

1 

2 

3 
4 

5 
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tetapi juga melibatkan tangkapan 

neutron atau peluruhan beta. Hal ini 

menyebabkan jumlah 
134

Cs dan 
154

Eu 

sebanding dengan  kuadrat fluks 

neutron. Berbeda dengan 
137

Cs, 

nuklida ini terbentuk dari proses fisi 

langsung yaitu hanya melibatkan 

 interaksi dengan neutron 

sebanyak satu kali. Hal ini 

menyebabkan jumlah 
137

Cs yang 

terbentuk selama proses fisi 

sebanding dengan fluks neutronnya. 

Jumlah fluks neutron yang terbentuk 

ini sebanding dengan nilai burnup 

sehingga grafik yang dibentuk oleh 

nuklida 
137

Cs menunjukkan linearitas. 

Reaktor yang dioperasikan dengan 

daya dan periode tertentu, fluks 

neutronnya akan meningkat karena 

proses burnup dan mengakibatkan 

penurunan kepadatan atom dan 

penampang makroskopis. 

 
Gambar 4. Grafik Hubungan 

Aktivitas 
134

Cs terhadap Burnup 

  

Gambar 5. Grafik Hubungan 

Aktivitas 
154

Eu terhadap Burnup 

 
Gambar 6. Grafik Hubungan 

Aktivitas 
137

Cs terhadap Burnup 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa nilai aktivitas 

untuk nuklida 
134

Cs, 
137

Cs, dan 
154

Eu 

secara berturut-turut adalah (5,871 ± 

0,012)×10
14 

Bq, (7,319 ± 

0,014)×10
14

 Bq, dan (1,8242 ± 

0,0036)×10
13 

Bq. Nuklida 
137

Cs 

menunjukkan kecenderungan linear 

terhadap nilai burnup sedangkan 

nuklida 
134

Cs dan 
154

Eu 

menunjukkan kecenderungan fungsi 

kuadratik. 
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