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ABSTRAK
ANALISIS KRITIKALITAS FASILITAS KRITIK ASTRA DENGAN
PERHITUNGAN DIFUSI OTALDI. Fasilitas kritik ASTRA yang terletak di Institut
Kurchatov -Pusat Riset Rusia digunakan untuk meneliti karakteristik fisika reaktor
bagi proyek Reaktor Temperatur Tinggi Berpendingin Gas (HTGCR) PBMR Afrika
Selatan. ASTRA dibangun dengan tujuan utama menyediakan berbagai eksperimen
Benchmark sehingga dapat memberikan data integral untuk desain teras PBMR dengan
memanfaatkan berbagai perangkat simulasi. Dalam makalah ini, analisis kritikalitas
fasilitas kritik ASTRA dilakukan terhadap basil perhitungan program difusi CITALDI
dalam geometri reaktor 2-D R-Z. Program perhitungan sel I-D WIMS/D4
menggunakan model sferis clan empat kelompok energi neutron dikerjakan untuk
membangkitkan konstanta kelompok zona bahan bakar, zona campuran clan reflektor.
Kritikalitas pertama ASTRA diperkirakan akan tercapai pada ketinggian teras 259 cm.
Bila dibandingkan dengan perhitungan MCNP-4A clan SRAC95-CITATION, terdapat
perbedaan relatifmasing-masing sebesar4,43% clan 12,61%.

ABSTRACT
CRITICALITY ANALYSIS OF ASTRA CRITICAL FACILITY USING CITALDI
DIFFUSION CALCULATION The ASTRA critical facility at the Russian Research
Center -Kurchatov University is being used to investigate the reactor physics
characteristics for High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGCR) PBMR, South
Africa. ASTRA was built with main purpose to provide various Benchmark experiments
to obtain the integral data for PBMR core design using various simulation assemblies.
In this paper, the criticality of ASTRA critical facility was analysed based on the
calculation results of CITALDI diffusion code in 2-D R-Z reactor geometry. Cell
calculation code WIMS/D4 using sphererical model and four neutron energy group was
employed to generate group constants offuel zone, mixing zone and reflector. Thefirst
criticality of ASTRA is expected at the core height of 259 cm. Compared to MCNP-4A
and SRAC95-CITATION calculations, the relative differences are about 4.43% and
12.61%, respectively.
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I. PENDAHULUAN
Fasilitas kritik ASTRA I yang terletak di Institut Kurchatov -Pusat Riset Rusia

digunakan untuk meneliti karakteristik fisika reaktor bagi proyek Reaktor Temperatur

Tinggi Berpendingain Gas (HTGCR) PBMR Afrika Selatan.

ASTRA dibangun dengan tujuan utama menyediakan berbagai eksperimen

Benchmark sehingga dapat memberikan data integral untuk desain teras PBMR dengan

memanfaatkan berbagai perangkat simulasi.

Konfigurasi fasilitas kritik ASTRA dengan geometri, dimensi clan seluruh

informasi untuk perhitungan neutronik secara spesifik memberikan tleksibilitas untuk

melakukan eksperimen fisika PBMR sekaligus melakukan validasi paket program yang

digunakan berbagai institusi riset di dunia.

Oalam makalah ini, analisis kritikalitas fasilitas kritik ASTRA dilakukan

menggunakan perhitungan program difusi CITALOf dalam geometri reaktor 2-0 R-Z.

Program perhitungan sel 1-0 WIMS/D43 menggunakan model sferis dan empat

kelompok energi neutron dikerjakan untuk membangkitkan konstanta kelompok zona

bahan bakar, zona campuran dan reflektor.

IT

.FASILITAS 

KRITIKASTRA

Karakteristik yang paling penting daTi fasilitas kritik ASTRA dirangkum dalarn

Tabel 1. Fasilitas ASTRA terdiri daTi grafit silindris sirkular tegak (reflektor sisi)

dengan teras berbentuk oktagon di bagian dalarnnya. Teras ASTRA dibagi ke dalarn

tiga zona, yaitu zona bahan bakar, zona campuran dan zona reflektor di bagian tengah

teras.

Gambar 1 memperlihatkan gambaran skematik daTi tampang lintang perangkat

kritik ASTRA dan Gambar 2 memperlihatkan lintang longitudinalnya.

11.1. Deskripsi Bola di Fasilitas Kritik ASTRA

Tiga tipe bola dikerjakan di fasilitas kritik ASTRA, yakni bola bahan bakar

(FS), bola penyerap (AS) clan bola grafit (bola moderator-MS). Bola bahan bakar clan

bola penyerap terdiri dari sebuah bola sentral yang berisi material bahan bakar/penyerap

dalam matriks grafit yang dikelilingi oleh shell grafit.

Tabel 2 memperlihatkan secara ringkas data daTi elemen-elemen bola yang

terdapat di fasilitas kritik ASTRA.
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Bola bahan bakar (FS) memiliki struktur yang dapat dilihat dalam Gambar 3.

Setiap bola bahan bakar terdiri daTi kernel bahan bakar UO2 yang secara uniform

terdistribusi dalam matriks grafit. Zona bahan bakar daTi bola bahan bakar dilapisi oleh

lapisan grafit yang berperan sebagai kelongsong dan moderator.

Tabel 3 dan 4 merangkum spesifikasi detil kerne~ bahan bakar UO2 dan

persentase atom dengan komposisi seluruh bola bahan bakar.

Harnpir serupa dengan bola bahan bakar, bola penyerap (AS) terdiri daTi matriks

grafit dengan material penyerap neutron berupa partikel boron karbida (B4C) yang

secara uniform terdistribusi di daerah sentralnya. Tabel 5 menyajikan komposisi daTi

bola penyerap.

Bola grafit, disebut pula bola moderator (MS), dibuat dari grafit khusus untuk

reaktor dengan kemumian tinggi. Komposisinya diberikan dalam Tabel 6.

ILl. Konfigurasi Reflektor

Seluruh reflektor di fasilitas kritik ASTRA tersusun dati blok grafit persegi yang

memiliki kanal sentral dimana kanal sentral tersebut dapat diisi dengan plug hila

diperlukan. Kanal mana yang diisi dengan plug dan mana yang tidak dapat diamati

dalam Gambar 1 sedangkan konfigurasi reflektor dengan batas luarnya berbentuk

silinder disajikan dalam Tabel 7. Batas luar dati reflektor sisi berbentuk silinder.

Bilamana dibutuhkan, -batang kendali, batang pengaman dan batang manual dapat

dimasukkan ke dalam kanal sentral blok grafit dalam reflektor sisi ini.

III. MODEL PE"RHITUNGAN

Perhitungan kritikalitas fasilitas kritik ASTRA terdiri daTi pemodelan gel dan

perhitungan teras yang mengikuti diagram alir seperti dilukiskan dalam Gambar 4.

III.J. Penwdelan Sel

Program perhitungan sel 1-0 WIMS/D4 digunakan untuk membangkitkan

konstanta kelompok pada zona bahan bakar, zona campuran dan reflektor dengan

menyelesaikan persamaan transport neutron. Oalam WIMS/D4, optimisasi kondisi kritis

dalam sel samaIl dilakukan oleh WIMS/D4 dengan mengaktitkan opsi buckling search

menggunakan 69 kelompok energi neutron yang dikondensasi ke dalam 4 keiompok

dengan struktur 10 MeV -821 keV, 821 keV -5,53 keV, 5530 eV -0,625 eV dan

0,625 eV -0 eV.
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Geometri sferis dipilih untuk menghomogenisasi zona bahan bakar yang terdiri

dari bola bahan bakar clan bola penyerap dengan perbandinganjumlah 95/5. Radius sel

dari zona bahan bakar ditentukan dari hubungan geometrik sebagai berikut:

Volum sel satuan dari zona bahan bakar yang terpusat pada satu bola bahan

bakar adalah:

Vc= Vp (1 + m) / f,

dimana m clan f masing-masing menyatakan perbandingan jumlah bola bahan bakar -

bola penyerap, clan rasio packing. Disini Vp menyatakan volum sebuah pebble yang

besamya sarna dengan 4/3 nr3 dengan r= 3 cm. Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa

nilai m danfmasing-masing 0,625 clan 95/5 sehingga didapatkan:

RI= 2,5 cm

R2= 3,0 cm

R3= (100/95)1/3 R2 == 3,0517 cm

R4= R3 / (0,625)1/3 == 3,5693 cm.

Model serupa diterapkan untuk homogenisasi zona campuran yang terdiri daTi

bola bahan bakar, bola penyerap dan bola moderator dengan perbandingan jurnlah

47,5/2,5/50. Radius sel daTi zona campuran dapat ditentukan dan hasilnya:

Rl= 2,5 cm

R2= 3,0 cm

R3= (100/95)1/3 R2= 3,0517 cm

R4= (100/50)1/3 R3 == 3,8449 cm

Rs= R41 (0,625)1/3 == 4,4971 cm

Konstanta kelompok zona reflektor atau moderator dihitung dengan model yang

sarna dengan zona bahan bakar. Reflektor di bagian tengah teras ini terdiri daTi bola

grafit dengan radius sarna dengan bola bahan bakar. Volum sel samaIl sebuah bola

moderator sarna dengan Vp If dimana Vp adalah volum bola danf adalah rasio packing.

Volum daTi ruang void sebagai daerah pendingin menjadi Vp (1-J) 1 f. Volum sel bola

moderator karenanya menjadi Vc = Vpl f. Radius sel kemudian dapat ditentukan, yaitu:

R1= 3,0 cm
R2= R1 / (0,625)1/3 == 3,5088 cm. -

Dalam WIMS/D4 dikenal teknik khusus untuk membangkitkan konstanta

kelompok reflektor. Daerah matriks bahan bakar dengan radius 1 cm diikut-sertakan

dengan mengaktifkan opsi region sehingga radius set berubah menjadi:

R1'= 1,0 cm
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R2'= (Rl,3 + R13)1!3 =: 3,0366 cm

R3'= (R2,3 + R23 -R13)1!3 =: 3,5357 cmo

Model serupa diaplikasikan untuk konstanta kelompok reflektor di bagian luar,

yang disebut reflektor sisio Reflektor sisi terdiri daTi blok grafit persegi dengan panjang

sisi 25 cmo Luas sebuah reflektor sisi sarna dengan 252 cm2 sedangkan luas plug dengan

radius 5,7 cm adalah 7tx5, r cm2. Bila daerah matriks bahan bakar dengan radius I cm

digunakan rnaka dapat dihitung radius sel reflektor sisi sebagai berikut:

Rl = 1,0 cm

R2 = (252/ 7t + 1)1/2:= 14,1401 cm

R3 = (Rl + 5,711/2:= 15,2458 cm.

Untuk reflektor sisi yang diisi dengan plug (plugged) dan tanpa plug

(unplugged), opsi region diterapkan agak sedikit berbeda, yaitu region 2 2 untuk

plugged dan region 2 3 untuk unplugged.

Untuk konstanta kelompok rongga di atas teras (top core cavity), seluruh reaksi

neutron kecuali konstanta difusi menjadi nolo Konstanta difusinya sendiri dihitung

menggunakan metode yang dikembangkan oleh Gerwin dan Scherer4 dengan

memasukkan grafit densitas rendah ke dalam atmosfir helium. Komposisi nuklida dan

model gel untuk perhitungan ini disajikan dalam Tabel 8 dan Gambar 5.

IILl. Per/titungan Kritikalitas

Untuk menentukan faktor multiplikasi efektif (keff), perhitungan CIT ALDI

menyelesaikan problema eigen-value fluks neutron menggunakan pendekatan teori

difusi dari persamaan transport neutron dengan metode iterasi lMgsung. CIT ALDI

adalah CITATION versi baru yang dikembangkan oleh Tom Fowler dan direlease pada

bulan Maret 1996.

Kritikalitas pertama fasilitas ASTRA dicapai setelah menambahkan bola bahan

bakar, bola moderator dan bola penyerap dengan perbandingan tertentu hingga

ketinggian tertentu pula. Proses ini dimulai daTi ketinggian teras 190 cm hingga 280 cm.

Model perhitungan kritikalitas dalam geometri reaktor 2-D R-Z disajikan dalam

Gambar 6.

Oaerah reflektor sisi yang terdiri daTi reflektor dengan plug clan tanpa plug

dibagi ke dalam tiga zona, yaitu zona reflektor unplugged 1, zona reflektor plugged, clan

zona reflektor unplugged 2, masing-masing dengan radius Ri, R2 clan R3. Bila

diperhatikan kembali Gambar 1 dapat diketahui bahwa jumlah retlektor persegi
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unplugged dan plugged masing-masing sebanyak 28 dan 31 buah. Dimensi radial

daerah reflektor sisi kemudian dihitung daTi hubungan:

zona unplugged: 7t(R12 -90,51= 28 x 252
zona plugged: 7t(R22 -Ri1= 31 x 252, .",

dan diperoleh:

Rl= 117,31 cm

R2= 141,17 cm

R3= 190,00 cm.

Dalarn analisis ini, perhitungan teras dikerjakan dalarn 19 mesh arab radial dan

34 mesh arab aksial untuk 7 zona material. Pembagian mesh dalarn perhitungan

memiliki sensitivitas yang cukup baik sehingga diharapkan memberikan basil dengan

akurasi yang cukup tinggi.

IV..BASIL DAN DISKUSI

Hasil perhitungan kritikalitas pertama fasilitas kritik ASTRA disajikan dalarn

Tabel 9. Dapat diarnati disini faktor multiplikasi efektif (keff) akan tepat sarna dengan

satu pada ketinggian muatan bahan bakar mendekati 260 cm. Bila dilakukan interpolasi

linear terhadap hasil perhitungan ini, kritikalitas pertarna ASTRA diperkirakan akan

tercapai pada ketinggian teras 259 cm.

Untuk reaktor temperatur tinggi, perhitungan double heterogenity antara coated

fuel particle di dalarn pebble ball dikerjakan dalam proses pembuatan konstanta

kelompok, namun dalam WIMS/D4 hal ini tidak dilakukan karena opsi tersebut belum

ada s~hingga perhitungan homogenisasi dianggap dapat mewakili. Tabel 10

memperlihatkan perbedaan relatif masing-masing sebesar 4,43% dan 12,61%

dibandingkan perhitungan MCNP-4As dan SRAC95-CITATION6.

v..KESIMPULAN

Analisis kritikalitas fasilitas kritik ASTRA telah dilakukan terhadap basil

perhitungan difusi CIT ALDI yang mernanfaatkan konstanta kelompok WIMS/D4.

Bila dibandingkan dengan perhitungan MCNP-4A dan SRAC9?-CITATION,

terdapat perbedaan relatifmasing-masing sebesar 4,43% dan 12,61 % .
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Gambar 3. Struktur dan komposisi bola bahan bakar (FS)

125

CI~~



Prosiding Seminar ke-7 TeknoJogi don KeseJamalan PLTN Serlo FasiJilas NukJir
Bandung, 19 Febroari 2002 ISSN: 0854 -2910

It'

ItI

Perhitungan
kritikalitas
2-DR-Z
CITALDI

It'

Gambar 4. Diagram alir perhitungan kritikalitas fasilitas kritik ASTRA

Gambar 5a. Model sferis dari gel bahan bakar (FS/ AS)
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Gambar 5b. Model sferis gel untuk zona campuran (FS/ AS/MS)
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Garnbar 5c. Model sferis sel untuk zona moderator (MS)

Gambar 5d. Model sferis gel untuk zona reflektor (unplugged dan plugged)
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DISKUSI:

PERTANYAAN: (Herlambang Setiawan)

0 Adakah basil hitungan dari fihak Afrika Selatan sendiri, selain dari China dan
Indonesia? Faktor apa yang paling mempengaruhi perbedaan perhitungan tersebut?

JAWABAN: (DI: Ferhat Aziz, MSc -P2SRM Batan)

0 Tentunya fihak Afrika Selatan sebagai pemilik ASTRA pernah melakukan hitungan
ten tang krinkalitas ASTRA. Sendaknya kenka merancang fasilitas jni mereka
melakukan Hanya saja ndak kami jumpai dalam literatur.
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