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ABS'JTRAK ' ' l "' ^ '
PERHITUNGAN REAKTIVITAS TERAS RSG-GAS DENGAN PROGRAM CITATION-3D.
Mengingat bahwa reaktivitas teras merupakan salah satu bcsaran yang sangat penting dalam
keselamatan Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS), maka litbang ini perlu dilakukan. Dalam
pcnelitian ini diJakukan analisis perhitungan dengan memakai program komputer terpilih yaitu
WIMSD4 untuk perhitungan. generasi tampang lintaug dan parameter-paratneter lain. serta CITATION
untuk pcrhitungan rcaklivitas tcras RSG-GAS. Selain pcrhitungan dcngaiv memakai program komputer
akan dilakukati verifikasi dengan data dan infonuasi tcras kerja RSG-GAS. Salah satu kasus dalam
pengujian kedua program komputer yang disebutkan. sebelumnya adalah perhitungan keir teras kerja
RSG-GAS dalam keadaan semua batang kendali bcrada penuh di dalam dan di luar teras RSG-GAS.
Hasii yang ditunjukkan adalah bah',va k ^ dalam kondisi tersebut di atas berturut-turut adalah lebih kecil
dari satu (kefr< 1) dan lebihbesar dari satu (kts> 1).

ABSTRACT

CALCULATION OF THE RSG-GAS CORE USING COMPUTER CODE CITATION-3D. Since
core reactivity is one of the reactor safety parameters, this R&D has been carried out. To cany out the
R&D, the code called WIMSD4 was used respectively for generating cross sectionand diffusion
parameters. The code CITATION was then applied to estimate core reactivity in the RSG-GAS core. To
verify the results of the calculation, data and information of the RSG-GAS Typical Working Core were
used. To prove the codes reliably used, the case of all control elements down in the reactor core and that
of all control rods up in the core were applied. The results taking iiUo account those cases showed
respectively tliat ke(C are less and greater than unity (keff < 1 and K.fr > 1).

PENBAHULUAN

R.eaktor Serba Guna G.A. Siwabessy

(RSG-GAS) telah diresmikan oleh Presiden

Socharto pada tanggal 20 Agustus 1987. Setelah

taivggal itu, komisioning untuk te.ras pertama

sampai dengan teras ke enam !). Disamping

komisioning untuk teras 1 sampai dengan teras

6, banyak kegiatan yang dilakukan di dalam

teras RSG-GAS, diantaranya pemasangan

Xenon Loop, Difraktometer dlsb 2). Pemasangan

dan komisioning peralatan di dalam teras cukup

memakan waktu yang lama, sehingga akhirnya

RSG-GAS mencapai daya 30 MW termal pada

tanggal 30 Marct 1992.

Untuk mengetahui secara rinci

karakteristik RSG-GAS diperlukan data dan

informasi fisika reaktor diantaranya besaran

reaktivitas teras untuk setiap teras. Salah satu

besaran yang sangat berpengaruh dalam

pcncntuan besarnya kesetimbangan teras yaitu

besar reaktivitas dari selurah batang kendali.

Besar reaktivitas seluruh batang kendali

diantaranya bergantung kepada interaksi

masing-masing batang kendali. Agar hasil

reaktivitas batang kendali total ketelitiannya

dapat diandalkan, maka diperlukan litbang baik

secara numerik dengan paket program maupun

validasinya dengan data dan informasi

eksperimen teras-teras transisi. Dengan litbang

ini diharapkan dapat diperoleh hasil verifikasi

numerik dan hasil validasi dengan eksperimen.

Dalam litbang ini yang pertama dilakukan
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adalah disamping studi kelayakan dari program

terpilih untuk perhitungan ini, juga kctersediaan

program-program yang akan dipilih.

Dengan telah tersedianya paket

program untuk perhitungan reaktivitas teras

RSG-GAS, diantaranya program WIMSD4 1-D
3) untuk generasi tampang lintang dan

parameter-parameter difusi neutron serta

program CITATION 2/3 DimensiA) yang berada

di dalam mainframe BATAN untuk pcrhitungan

difusi banyak kelompok. Sebagai uji coba bahvva

paket program tcipilih tcrscbut layak imluk

dipakai, maka telah dilakukan perhitungan k^
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dari tcras RSG-GAS dalam kcadaan sclunih

batang kendali berada di dalam teras RSG-GAS

(ful/y down ) dan keadaan satu batang kendali

dengan reaktivitas terbesar macet. Hasil yang

didapat dari dua kejadian tersebut menunjukkan

bahwa kefr teras RSG-GAS pada kondisi-kondisi

tersebut di atas lebih kecil dari satu (kifr< 1).

TEORI

Sepcrti sudah diketahui baluva

pcrsamaaa difusi banyak kelompok dapat

diturunkan dari pcrsamaan transport diferensial

Boltzmann seperti di bawah ini5).

5cp(r,n,E)
5t

- = -£!• V(p(r,Q,E)-

n,E'-

u

Kondisi Awal : pada t=0, cp(r,E,Q) =

cpo(r,E,n)

Kondisi Batas : cp(rs,E>^) = 0, jika Q. c, < 0,

seluruh rs pada S.

dimana,

<p(r, fi,E) = jumlah neutron pada titik r dengan

energi E dan bergerak dengan arah

sekitar Cl dan D. adalah vcktor

Persamaan 1

sebelah kanan = bocoran dari elcnien volume

Pcrsamaan 2

scbclah kanan = kchilangan karcna absorpsi

daa hainbuian kc arah lain

.(i)

Z1(E)(p(r>Q,E)

1,E')drdni+S(r,n,E)

Persamaan 3

sebelah kanan = penambahan karena hamburan

neutron dari intcrval eucrgi

dan arah lain

Persamaan 4

sebelah kanan = produksi sumber neutron dari

elemen volume

Pada persamaan (1), dengan anggapan

bahwa bidang neutron simetri sccara rotasi

sekilar sumbu distribusi dan bcbas tcrhadap t

dan E, inaka pcrsamaan transport (1) menjadi :

.(2)

Lebih jauh lagi, dengan menganggap bidang simetri datar serta sumbu distribusi adalah sumbu

x, maka persamaan (2) menjadi :
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Di dalam material isotropik, tampang

lintang hamburan, I , (H'->n) dapat

dikembangkan ke dalam satu serial polinomiai

S(p(x,Q)

Perhitungan reaktivitas....
Taswanda Taryo, dkk

Legendre dengan Cos

memberikan:

9 = serta

CO50

1
8x

i=o
,Ps(cos9)Pi(cos6)f cp(x,

-1

')sine'd9'+—S(x)
.(4)

dan dengan ekspansi cp(x,Q) sampai dua tingkat

polinomial Legendre, fluks cp(x,Q) dapat ditulis

<p(x,.Q)s—(j>(x) + — J ( x ) c o s 0 (5)

47C 4%

dimana,

$ = jumlah neutron yang berpenetrasi di

dalam bola dengan r = l/n05 setiap detik

dari sclurah sisi dan biasa disebut fluks

neutron, besaran skalar yang dicapai

dengan penjumlahan besaran dari reaktor

meliputi seluruh arah

J = kerapatan arus neutron, besaran vektor

yang dicapai dengan penjumlahan vektor

fluks meliputi selurah sudut.

3[Zs(l-cos0) + ZaJ

dimana D(cm) disebut sebagai koefisien difusi.

Dengan menggabungkan persamaan (8) dan (5)

akan menghasilkan persamaan dasar diftisi:

d2(b

Dengan gabungan persamaan (5), (4)

dan memasukkannya ke dalam persamaan (3)

serta mengintegrasi sekali seluruh (Kl dan sekali

meliputi cos 0 dfl akan didapat:

Fendekatan yang paling bcrguna untuk

menampilkan analisis neutron adalah

persamaan difusi ncutron. Perhitungan difusi

dengan komputer lcbih murah dibandingkan

dengan penyelesaian menggunakan persamaan

transport karena leori difusi mengurangi jumlah

maksimum tujuh variabel bebas mcnjadi lima,

yaitu tign variabel mang, satu variabel energi

dan satu variabel waktu 5).

.(6)

dan

1 dJ
= o CD

Dari persamaan (7), hukum difusi Fick dapat

dicapai:

.(8)

Mengingat teori difusi dengan segala

keterbatasannya lebih banyak diinginkan

daripada teori transport yang mahal, banyak

koreksi yang timbul dari teori transport

digunakan dalam penyelesaian teori difusi.

Dengan koreksi-kcreksi yang benar, teori diifusi

masih dapat diterima untuk digunakan untuk

analisis masalah-masalah reaktor skala besar.

Dengan demikian, sebuah paket komputer

umum selayaknya mempunyai pilihan-pilihan

yang dapat meinasukkan koreksi-koreksi

tcrsebut.

Perhitungan distribusi daya, faktor.

pcrlipatan dan yang lainnya dapat dicapai

dengan penyelesaian persamaan difiisi banyak
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kelompok yang merupakan penyedcrhanaan dari

teori transport 5). Persamaan difusi yang telali

G

g

G

g

r

D"

disebutkan sebelumnya dibcrikan olch persamaan

di bawah ini.

,& G

.(10)

Z /

g'=l

= 1,2, G, dimana,

= jumlah kelompok encrgi,

= indeks kelompok ,

= posisi,

= fluks neutron kelompok g,

= konstanta difusi kclompok g (=1/3 Etti„),

= tampang lintang dari kelompok g,

= tanipang lintang sumber fisi dari

kelompok g,

= tainpang lintang total untuk kelompok g,

= Z^ + I s-.i« S/"*1-

= tainpang lintang serapan untuk

kelompok g,

'*' = tampang lintang hamburan dari

kelorapok g' ke g,

X8 = fraksi sumber fisi di dalam kelompok g,

keff = konstanta perlipatan effektif.

Persamaan-persaniaan di atas diselesai-

kan dengan menggunakan nietoda beda hingga

dengan membuat variabel ruaiig serta dengan

mcnggunakan tcknik itcrasi luar dan dalain

akliimya dapat menyelesaikan nilai eigen ke(( dan

fluks neutron banyak kclompok <j)g (r).

Perlii untuk diingat bahwa ada empat

pendckatan pcrsaituum difusi tcrhadap pcrsamaan

teori transport , yaitu :

a. fluks angnlar dapat dinyatakan lianya dengan

satii kcbergantungan angular anisotropik

linear

.(11)

(fluks angular tidak begitu bergantung kepada sudut,

b. pendekatan satu kelompok

c. sumberisotropik.

d. perubahan kerapatan arus neutron yang

lambat terhadap waktu dibandingkan dengaii

waktu hamburan rata-rata

•(12)

dcngan dcmikiaii, kcrapatan anis terhadap

waktu jauh lebih lambat dibandingkan

dcngan frckucnsi hamburaii vZ,, yang

biasauya dalam ordc 10'5 dcl'1 alau lcbih5).

dengan deniikian pendekatan difusi cukup sah).

Dcskripsi Singkat Program Komputcr

CITATION.

Satu code yang cukup tcrkenal yaitu

CITATION tclali digunakan untuk meaghitung

faktor perlipatan teras reaktor, distribusi daya,

dan terutama sckali distribusi fluks disekitar

cleinen kontrol.

Pakct program CITATIOM dikcmbang-

kan oleh ORNLA) dapat menghitung masalali dua

dan tiga dimcnsi di dalam teras rcaktcr. Tcras

rcaktor dapat dibagi dalam tiga dacrah, yaitu

tcras, rcflektor dan air. Pakct tcrscbut tclali diuji

clciigmi mcngguiuikau bcnchmarking /AEsl

dcngan tujuan untuk nicnguji basil-liasil pakct

program WIMSD4.
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Simulasi teras RSG-GAS terdiri dari

daerah (daerah-daerah) dimana setiap material

di dalam setiap daerah dianggap uniform.

Seluruh tampang lintang yang didapat dari

WIMSD4 letap di dalam satu daerah; di dalam

satu daerah, hanya fluks dan sumber neutron

total yang bergantung ruang.

Persamaan-persamaan difusi neutron

dipecahkan sccara numerik untuk selunih teras

rcaktor (teras, reflektor dan. daerah di atas jarak

ekstrapolas: linear) dengan menggunakan

kondisi batas dan antar-muka yang tepat.

Persamaan difiisi diganti oleh satu

pendekatan ekuivalen beda hingga, dimana hal

tersebut dicapai dengan penempatan pada setiap

daerah sejumlah interval mesh yang sarna dan

melakukan pendekatan terhadap persamaan

turunan/diferensial dengan analogi beda hingga

pada seluruh titik-titik mesh yang ada. Interval

mesh tetap dalam suatu daerah, tetapi bisa jadi

bervariasi dari suatu daerah ke daerah yang lain.

Interval mcsh dipilih scdemikian kecil sehingga

fluks menjadi linear pada titik-titik mesh yang

berdekatan 6).

Dcngan menggunakan persamaan

turunan pertama dan kedua untuk fluks setiap

titik mesh, maka sctiap kclompok persamaan

diferensial dapat diganti dengan N persamaan

aljabar. Dcngan mcnggunakan relasi tiga titik

untuk fluks di dalam kelompok untuk

perhitungan satu dimensi, sebuah persamaan

yang dicapai dapat berlaku untuk selurih titik

kecuali pada bagian-bidang antar-muka. Selurah

persamaan akan mempunyai tiga fluks yang

tidak diketahui, dimana dua daripadanya sangat

umum di dalam sctiap dua pcrsamaan yang

bcrdekatan. Nilai tunggal dapat dihitung'dari

kondisi batas pada batas rata-rata dan luar dari

pcnmgkal (assc.mhly). Didalatn kasus

Perhitungan reaktivitas.
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perhitungan dua dimensi seperti dengan.

CITATION, digunakan lima persamaan yang

berbeda. Kemudian perhitungan 3 dimensi

dengan menggunakan paket program yang sama

dapat dikembangkan.

Dalam pelaksanaan perhitungan,

pertama kali pengguna perlu untuk menebak

harga distribusi sumber S, yang kemudian S

tersebut dinormalisasikan dan diatur pada setiap

titik mesh. Hal ini dimaksudkan untuk

melakukan. iterasi pertama. Dengan distribusi

sumber S ini, persamaan beda hingga dapat

dipecahkan untuk kelorapok 1 sampai dengan

kelompok 4. Setelah seluruh fluks untuk semua

kelompok dihitung, satu distribusi sumber baru

dihitung dari distribusi fluks yang didapatkan

sebelumnya. Distribusi sumber ini digunakan

untuk iterasi berikutnya, dan prosedur ini

biasanya disebut iterasi luar. Metode ini

dilakukan berulang-ulang sampai kriteria

konvergensi tercapai, misalnya, untuk ked, ei «

10'5 dan untuk fluks, e2 «10"1.

Dalam perhitungan yang akan

dilakukan pada bagian berikutnya, untuk hasil

perbandingan tclah dipakai paket program

BATAN 3-DIFF. Program tersebut adalah

program unt.uk menghitung difusi ncutron 3

dimensi yang dikembangkan oleh BATAN dan

telah diverifikasi dengan program 3DBUM7>.

TATA KERJA

Sebelum menghitung k-iryang sekaligus

dapat menghitung reaktivitas teras RSG-GAS,

diperlukan urutan perhitungan, yaitu,

perhitungan homogenisasi dan pemodelan sel,

pcrhilungan dimensi dan komposisi sel dan

perhkungan tcras z'^.

Untuk menghitung sel, telah digunakan

progrnm komputcr WIMSD4 satu dimcnsi.
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Dengan program ini, diperlukan pcmocielan

elemen bakar dan kendali RSG-GAS. Dalaiti hal

ini, elemca bakar daa kendali RSG-GAS

dipandang sebagai mul'.iplate, yang tersusua

dari bagian daging, kelongsong, modcrator dan

extra region. WIMSD4 1-D dapa.t digunakan

untuk menghitung sel untuk selunih materia! di

dalam teras seperti daging dengan fraksi bakar

tertentu, reflektor Beryllium dan juga udara

didalam tcras. Pemodelan elemen bakar dan

kendali RSG-GAS dapat dilihat pada Gambar 1

dan 2. Pustaka WIMSD4 mempunyai 69

kelompok energi, yang kemudian dalain

perhitungan menjadi 4 kclompok cncrgi.

Dimulai dengan spesifikasi material

dan geometri, tampang lintang makroskopik

dihitung dengan menggunakan pustaka tampang

lintang dan jumlah kerapatan sampai komposisi

elemen bakar sebagai fungsi fraksi bakar elemen

bakar di dalam MWD/THM. Keluaran dari

perhitungan ini adalah tabcl data di dalam 4

kelompok energi pada berbagai ragam fraksi

bakar. Di dalam WIMSD4, ada tiga aspck

penting yang dilakukan oleh program, yaitu,

perhitungan resonansi, proscdur kondcnsasi dan

perhitungan kebocoran.

Unit sel yang digunakan dalam

perhitungan ini tcrdiri dari daging, cladding, air

yang mempunyai ketebalan nyata serta extra

region dengan komposisi dan ketebalan yang

tepat untuk memasukkan sisa air dan aluminium

dengan perbandingan yang sama serta dianggap

sebagai fisik elemen bakar.

Perhitungan sel yang dilakukan yaitu

menggunakan opsi WIMSD4 dcngan geometri

papan dengan pilihan kemungkinan tumbukan

untuk menghrsilkan konstanta 4 kclompok

energi sel rata-rata, yang akliirnya akan dipakai

untuk perhitungan tcras reaktor. Di dalam

model sel scperti pada Gainbar 1 dan 2,

konstanta kondensasi dihitung dengan konstanta

69 kelompok energi untuk dacrah daging.

Konstanta 4 kelompok energi untuk selunih

tcras dihitung untuk suhu-sului daging 20, 30,

50, 100 dan 200 °C dan suhu moderator 20, 30,

40, 60, 80, dan 100 °C yang digunakan untuk

perhitungan koefisien reaktivitas.

Tiga tingkatau pcrhitungau dilakukan

oleh WIMSD4, yailu perhitungan spcktrum

imtuk beberapa daerah di dalam 69 kclompok

ericrgi, kemudian spektrum digunakan untuk

kondcnsasi tampang lintang dasar nienjad»

bcbcrapa kelompok di dalam konstanta mang

yang riuci, dan akhirnya diakhiri dengan

perhitungan koreksi kebocoran serta

perhitungan fraksi bakar bergantung waktu.

Untuk perhitungan seluruh. teras,

program difusi 3 dimensi CITATION tclah

digunakan. Perhitungan dilakukan dengan

geometri x-y-z yang terdiri dari 4x4 mesh per

perangkat dimana masukan diambil untuk suatu

tcras kcrja RSG-GAS tertcntu. Dcngan program

ini, maka akan didapat harga k,.^ distribusi

fluks dan daya, kocfisicn suhu dan rcaktivitas

batang kendali.
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FUEL
MEAT

0.027

AICLAD

0.038

H2O MODERATOR

0.1275 0.0445

UNIT CELL

Gambar 1. Model Scl untuk Elemcn Standard (cin) 9)

EXTRA REGION

29.36 v/o H2O

70.54 v/o AIMg2

FUEL
MEAT

0.027

AICLAD

0.038

H2O MODERATOR

0.1275

j

0.13925 |

UNITCELL |

. |

EXTRA REGION

55.97 v/o H2O

44.03 v/o A!Mg2

Gambar 2.. Model Scl untuk Elcmcn Kontrol (cm)9)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pcnclitian tahap pcrtama ini,

untuk menguji kelayakan dari program

komputer yang akan digunakan telah dilakukan

perhilungan-pcrhitungan yang bcrkaitan dcngan

keadaan sebagai berikut:

1. Keadaan teras reaktor dimana seluruh

batang kendali jatuh s<mwa4«^alajn_ teras

reaktor (all rod down cpsw^^'Of^ J^ jLj' •« "s

2. Keadaan dimana seluruh batang kendali

bcrada di atas tcras rcaktor (a!l rods up

case)

Sebagai perbandingan, perhitungan di

atas dilakukan juga dengan memakai paket

program lain, yaitu BATAN-3DIFF yang sudah

diverifikasi dan di benchmark IAEA. Dengan

melakukan perhitungan reaktivitas teras reaktor

jl di atas dan

- - A T A N
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dibandingkan dengaii hasil dari paket program

lain, maka kedua program komputcr WIMSD4

dan CITATION 3D mungkin dapat digunakan

untuk menghitung reaktivitas teras dan batang

kendali secara tunggal RSG-GAS.

1. Kasus Semua Batang Kendali Down (all

rod down case)

1.1. PakctPro«ramBATAN-3-DIFF

a. Pakct Prograin BATAN-3-DIFF

b. Kondisi TWC, Hot Xe dan Sm

c. Daya 25 MW

d. Hasil:

1. Jumlah Itcrasi Luar : 96

2. KdT (Eigen l 'olue) : 0,91655

3. Rcaktivitas : -9,061399%

4. Kesalahan rclatip : l,8E-2 (1,8%)

ISSN 0854-5278

b. Kondisi TWC, Hot Xe daii Sm

C. Daya 25 MVV

d. Hasil :

1. Jumlah Itcrasi Luar : 101

2. Kel{{EigenValue) : 1,05879

3. Reaktivitas :+5,5351%

4. Kesalahan relatip : 1.04829E-4

(0,0148%)

2.2. Dcii«an Paket lJn»»ram CITATION-3I)

a. Paket Program CITATION

b. Kondisi TWC, Hot Xc d;m Sm

c. Daya 25 MVV

d. Hasil:

1. Jumlah Itcrasi Luar : 415

2. KM{EigenValue) : 1,05985

3: Reaktivitas :+5,6470%

Perbandingan hasil perhitungan

reaktivitas teras dalam kondisi baik seluruh

batang kendali berada di dalam teras maupun

untuk kondisi sebaliknya dapat dilihat pada

Tabel 1.2. Kasus Seluruh Batang Kendali di atas

teras RSG-GAS (all rod up case)

2.1. Dcngan Pakct Program BATAN-3DIFF

a. Paket Program BATAN-3-DIFF

Tabcl 1. Hasil Pcrhilungan Kolf dcngan BATAN 3DIFF dan CITATION 3D

No.

1.

2.

Kondisi

Selunih Batang Kendali di dalam
Tcras:
a. Kefr

b. Reaktivitas tcras

Seluruh Batang Kendali di luar.

Program
CITATION 3D

(kondisi 1)

Program
BATAN 3D1FF

(kondisi 2)

0,91655
-9,06140%

Perbedaan

(%)

59



ISSN 0854-5278 Perhitungan reaktivitas.....
Taswanda Taryo, dkk

Teras

a. Kefr

b. Reaktivitas teras
1,05985

+5,6470%
1,0587-9

+5,5526%
0,10
1,7

*) % Perbedaan = | (kefn - k ^ / k ^ l x 100 % ; | (Pl - p2) / p21 x 100 %.

Dari hasil perhitungan yang dapat

dilihat pada Tabel 1, lerlihat bahwa prosentase

perbedaan hasil perhitungan Ke(r untuk kondisi

sclunih batang kcndali RSG-GAS bcrada di

dalain tcras sebesar 0,10 %. Untuk suatu hasil

pcrhitungan dalam teras rcaklor nuklir,

perbedaan ini masih dapat

dipertanggungjawabkan ketelitiannya.

yaitu, kondisi seluruh batang kendali berada di

luar teras dan kondisi sebaliknya.

Untuk perhitungan interaksi antar

batang kcndali, maka disarankan balnva dalam

program yaiig ada, yaitu CITATION 3D, harus

dilcngkapi dcngan suatu sub pogram yang

mempertimbangkan fenomena interaksi antar

batang kendaJi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam uraian pada bagian sebelumnya

bahwa:

1. Dalam kasus seluruh batang kendali. di

dalam teras RSG-GAS dengan BATAN 3-

DIFFK4ff adalah 0,91655.

2. Dalam kasus seluruh batang kendali berada

di alas teras RSG-GAS den'gan

menggunakan BATAN 3-DIFF dan

CITATION didapat harga Ketr adalah

masing-masing 1,05879 dan 1,05985.

3. Prosentase pcrbedaan hasil perhitungan

dalam kondisi poin 2 tersebut di atas adalah

0,10%.

Dengaii hasil-hasil di atas, dapat

dikatakan baliwa perhitungan reaktivitas teras

RSG-GAS dengan menggiinakaii paket program

WIMSD4 dan CITATION 3D dapat dilakukan.

Untuk menghitung reaktivitas batang

kendali secara tunggal, dapat dilakukan dengan

menghitung perbedaan reaktivitas teras antara

dua kondisi yang telah disebutkan sebeluinnya,
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PERTAJNYAAN

Penanya : Kristejo

Pertanyaan :
Apakah program BATAN 3-DIF dan CITATION
sudali incmperhitungkan pcng;inih penyerap kuat
(batang kendali) dalam perhitungan keff.

Jawaban .'
Sudah.
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