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ABSTRAK
STUDI DESAIN TERAS l::XPERIMENTAL POWER REACTOR BERBAHAN
BAKAR CFP VOl. Telah dilakukan penelitian tentang desain neutronik teras
Experimental Power Reactor (EPR) dengan daya 300 MWt. Dalam studi ini dianalisis
penggunaan jenis bahan bakar CFP 002 dengan perkayaan 4,8%. Desain tersebut
dibandingkan dengan EPR berbahan bakar V02 pin seperti layaknya pada kebanyakan
PWR, dengan perkayaan 5%. Kedua jenis reaktor ini dioperasikan dengan siklus
pemuatan bahan bakar 3 tahunan dengan sistem satu batch. Parameter fisika teras yang
dianalisis adalah faktor multiplikasi efektif selama satu siklus operasi, distribusi finks,
dan siklus burnup. Dari basil perhitungan didapatkan faktor multiplikasi efektif pada
awal siklus (BOC) untuk bahan bakar CFP V02 adalah 1.2841 dan pada akhir siklus
(EOC) 1.0060. Sedangkan untuk bahan bakar pin V02, faktor multiplikasi efektif pada
BOC adalah 1.1927 dan pada EOC 1.0514. Pada perhitungan dimensi reaktor, untuk
bahan bakar CFP V02 diperoleh tinggi 320 em clandiameter 320 em, sedangkan untuk
reaktor yang berbahan bakar V02 pin diperoleh tinggi 200 em clan diameter 180 em.
Hasil perhitungan menunjukkan pula bahwa pada desain kedua jenis reaktor ini
distribusi finks eukup merata, walaupun reakt\i)r dengan jenis bahan bakar CFP
memerlukanvolume 5 kali lebihbesar daripada yangjenispin.

Kata kunci: EPR, PWR,CFP, distribusi finks

ABSTRACT
A DESIGN STUDY ON EXPERIMENTAL POWER REACTOR CORE FUELD
TVITH UO2CFP. A neutronic study on core design of a 300 MWt EPR wasperformed
In this study the use of 4.8% enriched VO2 coated fuel particle was analyzed The
design was then compared to 5% enriched VO2 pin fueled EPR based on existing
PWRs. Both reactors are operated with single batch refueling system with a cycle
length of 3 years. The core physics parameters analyzed were: effective multiplication
factor in a cycle, flux distributions and cycle burnup. The results of calculation showed
that the core effective multiplication factor for reactor with fuel compact can be
maintained at 1.2841 at beginning of cycle (BOC) and 1.0060 at end of cycle (EOC).
Asfor the VO2pinfueledreactor, the effective multiplicationfactor was 1.1927 at BOC
and 1.0514 at EOc. The size of active corefor the CFPfueled reactor were 320 cm in
height and 320 em ill diameter. As for pin fueled reactor, the height was 200 em and
diameter was 180 cm. The results of calculations showed that neutron flux distribution
was quite flat for both types of reactor designs, although the volume of CFP fueled
reactor was 5 times as big as the pin fueled reactor.

Kevwords: EPR, PWR,CFP,flux distribution
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PENDAHULUAN

Reaktor air tekan (PWR, Pressurized Water Reactor) merupakan jenis reaktor

daya yang hingga saat ini merupakanjenis reaktor yang palingbanyak digunakandi

dunia. Secara umum reaktor air tekan ini memiliki teras yang lebih kompak

dibandingkan dengan reaktor air didih (BWR, Boiling Water Reactor). Reaktor jenis ini

tidak memerlukan perangkat pemisah uap di dalam bejana reaktor karena air pendingin

teras reaktor dipertahankan tetap dalam keadaan cair. Hal ini dilakukan dengan cara

memberikan tekanan pactaair pendingindalam bejana teras.

Jenis bahan bakar yang secara umum digunakan pactareaktor PWR adalah V02.

Bahan bakar oksida yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai tablet bahan bakar

yuang disebut fuel pellet ini, kemudian dimasukkan dalam kelongsong (cladding) clan

disebut juga pin bahan bakar. Pin bahan bakar ini kemudian disusun dalam perangkat

bahan bakar (fuel assembly). Keunggulan bentuk bahan bakar ini adalah tidak

memerlukan teras yang besar dibandingkan jenis bahan bakar lain yang berpendingin

clanmoderator air.

Di sisi lain kajian penggunaan CFP unuk reaktor berjenis pendingin clan

moderator air realtif masih sangat terbatas: Salah satu negara yang pemh mangkaji hal

ini adalah Rusia, namun publikasi basil kajian mereka ini sangat sulit diperoleh.

Minimnya kajian dari negara lain lebih disebabkan karena kebanyakan peneliti lebih

menyukai untuk langsung saja menggunakan bahan bakar CFP ini pacta reaktor

berpendingin gas. Keterbatasan ketersediaan informasi pengunaan CFP pacta LWR ini

tentunya agak menyulitkan para penulis dalam menguji banding basil-basil perhitungan.

Padahal ketersediaan informasi ini merupakan sesuatu yang renting sebagai langkah

awal dalam melakukan perhitungan fisika teras.

Analisis awal yang perlu diteliti adalah apakah kekritisan dapat tercapai dalam

teras yang menggunakan jenis bahan bakar tersebut clanberapa besar dimensi teras yang

dibutuhkan? Seandainya kemungkinan tersebut ada, maka perlu dijajagi kemungkinan

pembuatan bahan bakar dengan memanfaatkan instalasi fabrikasi bahan bakar reaktor

d~ya yang telah dimilikiBATAN. .Litbang ke arab pembuatan coatedfuel particle telah

dimulai sejak berdirinya Tim HTR-BATAN di tahun 1994. Mengingat SDM clan

fasilitas yang mungkin untuk dikembangkan telah tersedia walaupun masih terbatas,

maka litbang ke arab pembuatan coatedfuel particle ini dilaksanakan di P3TM-BATAN

YogyakaI1a. Beberapa eksperimen pembuatan telah dilaksanakan clan dari pengetahuan
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dasar yang telah dikembangkan ini diharapkan kemampuan untuk pembuatan coated

fuel particle dapat ditingkatkan sampai tingkat pembuatan bahan bakar seutuhnya.

Studi desain ini difokuskan pada perhitungan fisika teras. Pada penelitian ini

dilakukan dua kajian utama, yaitu pertama penggunaan coatedfuel particles pada bahan

bakar CFP V02, clan kedua penggunaan bahan bakar pin V02. Kedua jenis jenis bahan

bakar ini digunakan dalam teras reaktor yang memilikiwaktu siklus operasi yang sarna

yaitu 3 tahun (1080 hari) clan daya yang sarna, yaitu 100 MWe. Tujuan penelitian

adalah untuk mengetahui dampak penggunaan jenis bahan bakar yang berbeda terhadap

dimensi clanparameter fisika teras lainnya, untuk reaktor yang dapat menghasilkan daya

clanpanjang siklus pemuatanbahan kabar yang sarna.

DESAIN BAHAN BAKAR DAN TERAS

Reaktor jenis PWR yang dipelajari ini didesain dengan daya kecil yaitu 100

MWe. Bahan bakar yang digunakan ada dua macam. Pertama adalah dengan bahan

bakar CFP V02 (CFP-compacts), seperti yang digunakan pada HTGCR (reaktor

temperatur tinggi berpendingin gas). Dalam hat ini bahan bakar CFP-compact

diletakkan di dalam kelongsong guna menghindari kontak langsung dengan pendingin

air bertekanan. Kedua menggunakan bahan bakar pin seperti terdapat pada kebanyakan

PWR dewasa ini. Seperti tercantum pada Tabel 1 kedua jenis reaktor ini didesain

dengan daya clan waktu siklus operasi yang sarna. Desain ini dilakukan agar dapat

dilakukan kajian komparasi parameter fisika teras antara kedua jenis bahan bakar ini

clengandaya clanwaktu siklus operasi yang sarna.

Dari basil penelitian pihak Jerman clan Jepang diperoleh kesimpulan bahwa

tingkat kebolehjadian pelepasan produk fisi dari bahan bakar coatedfuel partich~ adalah

seperseratus dari bahan bakar LWR pada umumnya. Faktor utama yang mengakibatkan

lebih rendahnya kebolehjadian pelepasan produk fisi keluar bahan bakar coated fuel

particle adalah dibalutnya partikel V02 dengan pyrolitic carbon. Hingga saat ini

dikenal dua jenis coated fuel particle. Pertama adalah jenis BISO, yaitu partikel V02

yang dibalut sebanyak dua kllli pelapisan pyrolitic carbon, clan kedua adalah jenis

TRISO sebanyak 3 kali pelapisan. Jenis coated fuel particle yang dikaji dalam

penelitian ini adalah TRISO (Tri-Isotropic) dengan lapisan pelindung terdiri atas tiga

lapisan, yaitu lapisan terdalam berupa lapisan pirokarbon dengan kerapatan tinggi (inner

PyC-IPyC), lapisan tengah berupa lapisan silikon karbida (SiC) clan lapisan terluar
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berupa lapisan pirokarbon kerapatan tinggi (outer PyC-OPyC). Desain bahan bakar

CFP-compact yang digunakan ditunjukkan pactaGambar 1.

Tujuan utama desain (design objectives) CFP dapat diperinci sebagai berikut.

Kernel (inti) harus mampu menahan gas pelapis (coating gases). Juga stabil terhadap

iradiasi, clan mampu menahan produk fisi (retensi). Bagian buffer harns dapat berlaku

sebagai penyimpan gas produk fisi. Bagian ini harus stabil clantidak belch mengalami

keretakan atau cracking terhadap iradiasi. Pacta pelapis pirokarbon dalam clan lilac

(inner/outer pyrocarbon coatings), gas produk fisi harus dapat diretensi. Selain itu juga

harus stabil terhadap iradiasi. Lapisan silken karbida harus dapat menahan produk fisi

metalik clangas.

METODE PERHITUNGAN FISIKA TERAS

Perhitungan dalam desain penelitian ini menggunakan SRAC-95 (.Standard

Reactor Analysis Code) dengan skema perhitungannya seperti tertera pacta Gambar 2.

Oalam setiap bahan bakar digunakan UO2, masing-masing dengan perkayaan 4,8%

untuk bahan bakar CFP clan 5% untuk bahan bakar pin. Teras reaktor dibentuk dari

penyusunan bundle bahan bakar untuk mencapai daya nominal sebesar 300 MWth.

Model perhitungan ini dilakukan dengan kondisi semua batang kendali diangkat (all

out) daBxenon seimbang.

Penampang lintang makroskopik didapat dengan menggunakan Collision

Probability Method (PI!) dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan modul

CELL. Data pustaka nuklir yang dipakai dalam perhitungan bersumber dari JENDL-

3.2 dengan perhitungan 3 kelompok energi, yaitu 2 grup energi untuk tinggi (fast) clan 1

grup untuk energi termal. Perhitungan faktor multiplikasi, daya, clan distribusi fluks

pada teras didapat dengan menggunakan modul CITATION dengan perhitungan

metoda difusi.

Pada perhitungan teras ini dilakukan optimasi ukuran teras yang dapat

menghasilkan daya yang sarna untuk kedua jenis bahan bakar, dengan melihat

kemampuan rapat daya (specific power) yang bisa diemban masing-masingjenis bahan

bakar. Mengingat kerapatan material fissil dalam bahan bakar CFP compact lebih

rendah daripada bahan bakar UO2 pin, bisa diperkirakan volume teras CFP-compact

akanmenjadijauh lebihbesardaripadayangmenggunakanUO2pin.
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HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian desain reaktor yang dilakukan merupakan kajian neutronik terhadap

kondisi teras reaktor selama operasi berlangsung. Optimasi desain ditujukan untuk

mendapatkan siklus operasi kedua jenis reaktor ini selama 1080 hari (3 tahun) tanpa

refueling bahan bakar atau perombakan konfigurasi bahan bakar dalam teras (one batch

fuel cycle). Daya operasi kedua jenis reaktor ini di desain sarna yaitu 300 MWt. lni

dilakukan agar dapat dilakukan kajian komparasi aspek fisika teras dari kedua jenis

bahan bakar PWR ini. Analisa clan pembahasan dari basil desain reaktor dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

Faktor Multiplikasi Elektif (k-elf)

Parameter pertama yang menjadi tolak ukur tercapainya tujuan sebuah desain

reaktor adalah nilai multiplikasi faktor (k~n). Dalam menentukan waktu operasi yang\

utama diperhatikan adalah nilai k~trdimana untuk desain ini adalah 1080 hari. Dari

Tabel 2 clanGambar 3a dapat dilihat bahwa desain reaktor PWR VO2compact dapat

beroperasi selama 1080 hari dengan kondisi konstan yaitu kritis dengan kefJmenurun

dari 1,2841 pada BOC sampai 1,0060 EOC. Demikian pula pada desain reaktor PWR

VO2 pin yang ditunjukkan pada Tabel 2 clan Gambar 3b bahwa reaktor ini dapat

beroperasi selama 1080 hari dengan kondisi konstan yaitu kritis dengan kef!menurun

dari 1,1927 pada BOC sampai 1,0514 EOC. Dalam pencapaian kondisi konstan kritis

selama operasi jenis VO2 compact didesain dengan tinggi teras aktif 320 em clan

diameter 320 em. Sedangkan jenis VO2 pin didesain dengan tinggi teras aktif 200 em

clandiameter 180 em.

Distribusi fluks

Distribusi fluks neutron di teras reaktor dipengaruhi oleh densitas atom tiap

bahan yang berhubungan erat dengan penampang lintang fisi makroskopik, L:r,'dimana

L:r = Nar. Distribusi fluks merupakan hal yang sangat renting untuk diperhatikan

karena hal ini berkaitan erat dengan distribusidaya.

Fluks neutron merupakan eaeah neutron pada daerah tertentu persatuan luas

persatuan waktu yang bergantung pada probabilitas terjadinya reaksi fisi, vL:r.

Distribusi fluks neutron pada arab radial dari pusat teras pada saat EOC clan BOC untuk
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kedua jenis bahan bakar reaktor dapat diperhatikan pada Gambar 4, 5, 6 clan7. Secara

umum dapat diperhatikan untuk neuton dengan energi tinggi yaitu grup 1 clan 2

distribusi fluks terbesarnya adalah pada bahan bakar clansemakin menjauhi bahan bakar

fluks neutronnya semakin menurun. Hal ini karena produksi neutron teIjadi pada daerah

bahan bakar clan menyebar ke seluruh teras yang kemudian ada yang dihamburkan

(scattering), diserap (absorpsi), maupun bocor (leakage). Pada daerah pendingin

neutron energi tinggi ini semakin menurun karena sebagian besar neutron termoderasi

oleh air. Seperti halnya neutron energi tinggi maka neutron energi termal yaitu neutron

grup 3 distribusi fluksnya turun ketika menjauhi bahan bakar. Namun berbeda dengan

neutron energi tinggi maka pada neutron energi termal ini fluksnya kembali naik ketika

pada daerah pendingin karena pada daerah ini banyak dihasilkan neutron-neuton yang

termoderasi menjadi energi termal.

Komparasi distribusi fluks pada saat BOe clanEOe untuk seluruh jenis bahan

bakar menunjukkan bahwa fluks neutronnya meningkat selama selang operasi.

Distribusi fluks yang diperoleh menunjukkan bahwa fluks neuton bahan bakar jenis

compact lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pin. Hal ini terkondisikan karena

volume yang dibutuhkan teras reaktor dengan bahan bakar jenisfilel compact jauh lebih

besar (sekitar 5 kali) daripada reaktor berbahan bakar jenis U02pin.

Hasil perhitungan yang diperoleh menunjukkan bahwa distribusi fluks neutron

pada daerah teras cukup merata untuk semua jenis bahan bakar baik pada saat BOe

maupun EOC. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi daya dalam reaktor ini pun

cukup rata, sesuai dengan desain yang diharapkan.

KESIMPULAN

Hasil perhitungan desain teras reaktor PWR V02 compact clanpin menunjukkan

fenomena fisika reaktor .yang penting. Kedua jenis bahan bakar ini dapat didesain

dengan waktu operasi selama 3 tahun dengan sistem satu batch. Perhitungan ini

menunjukkan bahwa PWR V02 compact dapat dioperasikan dengan daya konstan

selama siklus operasinya. Hasil komparasi menunjukkan bahwa reaktor compact ini

membutuhkan volume teras aktif sekitar 5 kali lebih besar daripada reaktor berbahan

bakar V02 pin untuk dapat dioperasikan selama siklus operasi yang sarna panjang clan
. .

dengandaya yang sama pula, yaitu 300 MWt. Distribusi fluks desain ini cukup merata

yang memlldahkanperhitungan untuk keperluan manajemenbahan bakar.
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Gambar 1. Desain bahan bakar CFP dalam compacts yang digunakan dalam studi
ini didasarkan desain bahan bakar reaktor prismatik.
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Gambar 2. Skema Perhitungan Neutronik
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GambaI' 3a. Prom k-effpada PWR VOz CFP selama operasi teras
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GambaI' 3b. Prom k-effpada PWR VOz pin selama operasi teras
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Gambar 4. Distribusi fluks UO2 CFP ke arab radial dari pusat teras pada saat BOC
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Gambar 5. Distribusi Fluks UO2 compact arab radial dari pusat teras pada saat EOC
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Gambm' 6. Distdbusi Fluks UO2 pin arab radial dad pusat teras pada saat BOC
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Gambar 7. Distribusi Fluks UO2pin arab radial dari pusat teras pad a saat EOC
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Tabel 1. Data-data Desain Teras Reaktor

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~p~~P~~p ~~~ ~~P~~P~~~~~I~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~mp~p~mp~_-~p m ~-~~~~~~m.~~~f,:::::::::,::,':'::'~.:.:i:::'.::.~::.::...~~~~lli~i~~~~~~1:.¥~~":' ?)::.~'~~~1\P~~~~S~~;~~3v~n
Daya Tenllal

Daya Elektrik

300 MWth

100 Mwe

300 MWth

100 Mwe

Jenis bahan bakar

Jenis pendingin

V02 V02

Jenis shielding

Pengayaan 235V

Tinggi teras aktif

Jari-jari teras aktif

Bentuk teras

Siklus operasl

Air

Zirconium

Air

4,8%

320 em

160 em

Zirconium

5%

200 em

90 em

SHinder dua-dimensi

3 tahun (1080 hari)

Silinder dua-dimensi

3 tahun (1080 hari)

Tabel 2. Faktor multiplilmsi efektif selama operasi teras berlangsung

0

180

360

540

720

900

1080

1.2841

1.2508

1.2032

1.1525

1.1019

1.0528

1.0060

1.1927

1.1474

1.1231

1.1016

1.0829

1.0664

1.0514
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DISKUSI:

PERTANYAAN : (anonim)

Apa keunggulan CFP - hila dibandingkan dengan VOz pin clan secara

teknis apa pengaruhnya terhadap operasi fisik reaktor?

JAWABAN : (Ferhat Aziz - P2SRM BATAN)

- Bahan bakar CFP lebih unggul dalam hal memiliki tilik leleh yang
sa/lgat ti/lggi, sehingga ama dioperasikan pacta temperatur yang /ehih
tinggi daripada yang menggullakan VO] pill. Secara te/mispengaru/1IIya
terhadap operasio/la/ reale/orsama saja dengan VO]pin.

1h.1


