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STUDI KARAKTERISTIK FISIKA REAKTOR TERAS PWR BAHAN 
BAKAR UO2 

Tukiran Surbakti 
Pusat Teknologi Reaktor Dan Keselamatan Nuklir-BATAN 

ABSTRAK 
STUDI KARAKTERISTIK FISIKA REAKTOR TERAS PWR BAHAN BAKAR UO2. Studi karakteristik fisika 
reaktor terhadap bahan bakar teras PWR sangat penting dilakukan untuk memahami geometri, konfigurasi dan 
kondisi pin dalam perangkat bahan bakar. Geometri, kondisi dan konfigurasi pin bahan bakar pada teras 
menentukan strategi pemuatan bahan bakar pada teras (In-core fuel management). Perhitungan k-eff merupakan 
salah satu tahapan dalam perhitungan parameter neutronik teras reaktor untuk mengatahui karakteristik fisika 
teras. Untuk melakukan perhitungan teras dilakukan dengan paket program komputer dimulai dari pemodelan 
satu unit kisi sel bahan bakar, perangkat bahan bakar, reflektor, fasilitas iradiasi hingga satu teras reaktor. 
Dalam penelitian ini, dilakukan berbagai pemodelan pin sel dan perangkat bahan bakar UO2 PWR 17×17 secara 
homogen. Perhitungan k-eff pin dan perangkat bahan bakar dilakukan dengan fraksi volum, diameter pin, 
pengayaan bahan bakar divariasi. Perhitungan dilakukan dengan paket program NITAWL dan CENTRM, 
kemudian hasilnya dibandingkan dengan KENOVI. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa harga k-eff untuk 
pemodelan secara homogen dan heterogen tidak memberikan perbedaan yang signifikan pada perhitungan pin 
sel dan perangkat bahan bakar. Untuk fraksi volum bahan bakar 0,5; rod pitch 1,26 cm dan diameter pin bahan 
bakar 9,6 mm mempunyai karaktetistik fisika teras yang kritis dengan fraksi bakar 35,0 GWd/t. Pemodelan dan 
metode perhitungan yang akurat sangat dibutuhkan dalam perhitungan parameter fisika teras PWR namun 
membutuhkan waktu perhitungan yang lama.  
Kata kunci : PWR, faktor multiplikasi, perangkat bahan bakar, KENOVI 

ABSTRACT 
STUDY ON REACTOR PHYSICS CHARACTERISTIC OF THE PWR CORE USING UO2 FUEL. Study on 
reactor physics characteristic of the PWR core using UO2 fuel it is necessary to be done to know the 
characteristic of geometry, condition and configuration of pin cell in the fuel assembly Because the geometry, 
configuration and condition of the pin cell in fuel core determine the loading strategy of in-core fuel management 
Calculation of k-eff is a part of the neutronic core parameter calculation to know the reactor physics 
characteristic. Generally, core calculation is done using computer code starts from modelling one unit fuel lattice 
cell, fuel assembly, reflector, irradiation facility and until core reactor. In this research, the modelling of pin cell 
and fuel assembly of the PWR 17 ×17 is done homogeneously. Calculation of the k-eff is done with variation of 
the fuel volume fraction, fuel pin diameter, fuel enrichment. The calculation is using by NITAWL and CENTRM, 
and then the results will be compared to KENOVI code. The result showed that the value of k-eff for pin cell and 
fuel assembly PWR 17 ×17 is not different significantly with homogenous and heterogenous models. The results 
for fuel volume fraction of 0.5; rod pitch 1.26 cm and fuel pin diameter of 9.6 mm is critical with burn up of 35,0 
GWd/t. The modeling and calculation method accurately is needed to calculation the core physic parameter, but 
sometimes, it is needed along time to calculate one model. 
Keywords : PWR, multiplication factor, fuel assembly, KENOVI  

 

PENDAHULUAN  
i dalam fisika reaktor, faktor multiplikasi adalah 
besaran yang menunjukkan perbandingan antara 

jumlah populasi neutron pada suatu generasi dengan 
jumlah populasi neutron pada generasi sebelumnya 
dalam suatu medium tertentu. Jika medium tersebut 
mempunyai dimensi ruang yang terbatas maka faktor 
multiplikasi disebut dengan faktor multiplikasi effektif 
(k-eff), sedangkan jika mediumnya tak berhingga 
maka disebut faktor multiplikasi tak berhingga (k-inf). 
Faktor multiplikasi (k) merupakan salah satu 
parameter perhitungan teras dalam menetapkan 
batasan keselamatan dan panjang siklus operasi 
reaktor. Batasan keselamatan tersebut antara lain 

mencakup harga reaktivitas lebih teras, reaktivitas 
batang kendali, marjin reaktivitas padam, koefisien 
reaktivitas suhu/void. Sedangkan panjang siklus 
operasi menentukan batasan fraksi bakar buang bahan 
bakar yang selain bergantung pada harga multiplikasi 
juga dengan besarnya daya yang dibangkitkan. Untuk 
melakukan perhitungan faktor multiplikasi 
menggunakan paket program komputer tertentu, maka 
diperlukan pemodelan-pemodelan mulai dari satu unit 
kisi sel bahan bakar, perangkat bahan bakar, batang 
kendali, reflektor, fasilitas iradiasi dll. sampai pada 
satu unit teras reaktor. Dalam penelitian ini dilakukan 
pemodelan pin sel dan perangkat bahan bakar PLTN 
jenis PWR untuk menghitung harga faktor 
muktiplikasi. Dilihat dari cara perhitungan tampang 

D 
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lintang makroskopik kisi sel bahan bakarnya, maka 
perangkat bahan bakar tersebut dimodelkan menjadi 
perangkat bahan bakar heterogen dan perangkat bahan 
bakar homogen. Perhitungan kisi sel bahan bakar 
sebagai persiapan data tampang lintang makroskopik 
dilakukan dengan paket program NITAWL, 
CENTRM dan KENOVI. Program ini merupakan 
beberapa modul yang ada di program besar SCALE5. 
11). Ketiga program perhitungan ini menggunakan 
metode yang berbeda dan model pin sel dan perangkat 
bahan bakarnya divariasi. Parameter yang dianalisis 
adalah harga k-eff pada setiap langkah pembakaran 
baik kisi sel maupun perangkat bahan bakar dan 
distribusi faktor daya saat awal siklus. Dari analisis 
hasil perhitungan diharapkan dapat diketahui 
karakteristik fisika teras yang terjadi akibat perbedaan 
cara pemodelan perangkat bahan bakar PWR tersebut 
di atas.  

TEORI  
Faktor Multiplikasi  

Perhitungan faktor multiplikasi dapat 
dilakukan dengan persamaan (1) di bawah, bahwa k-
inf merupakan perkalian antara 4 faktor atau yang 
sering disebut dengan four formula faktor yaitu p : 
resonance escape probability, f : thermal utilization, ξ 
: fast fission faktor, dan η : average number of 
neutron emitted per thermal neutron absorbed in fuel. 
Keempat faktor tersebut menggambarkan proses 
perjalanan jumlah neutron sejak dilahirkan hingga 
terserap kembali oleh suatu material atau hilang.  
k-inf = - f p η ξ  (1) 

Resonance escape probability p adalah 
probabilitas neutron cepat yang lolos dari serapan 
238U pada daerah energi resonansi saat proses 
moderasi menjadi neutron thermal. Thermal utilization 
f adalah perbandingan antara jumlah neutron thermal 
yang terserap bahan bakar atau material dapat belah 
dengan seluruh neutron thermal yang diserap oleh 
seluruh material. Fast fission faktor ξ adalah jumlah 
neutron yang dihasilkan oleh reaksi fisi pada seluruh 
daerah energi dibagi dengan jumlah neutron yang 
dihasilkan melalui reaksi fisi oleh neutron thermal. 
Sedangkan υ adalah perbandingan antara jumlah 
neutron yang dihasilkan dengan jumlah neutron yang 
diserap di dalam bahan bakar. Dalam penelitian ini k-
eff digunakan sebagai parameter pembanding untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh bentuk pemodelan 
perangkat bahan bakar PWR secara heterogen dan 
homogen.  

Pada program komputer NITAWL dan 
CENTRM persamaan transport neutron banyak 
kelompok seperti di bawah ini diselesaikan untuk 
memperoleh harga nilai diri regularnya2).  
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dimana,  
S : sumber neutron 
E : energi 
T : waktu 
R : posisi 
Φ : fluks neutron pada group energi neutron ke g  
J : arus neutron  
Σtr : tampang lintang makroskopik transport group g 
Ν : jumlah neutron dalam fisi  

METODE PERHITUNGAN  
Perhitungan dengan menggunakan modul 

program NITAWL berdasarkan pada persamaan 
integral Nordheim. Program NITAWL menyelesaikan 
persamaan integral transport secara numerik dengan 
metode collision probabilities namun geometrinya 
sangat sederhana dan terbatas. Metode ini masih dapat 
digunakan dengan geometri kisi yang sederhana 
dengan memasukkan faktor Dancoff pada probabilitas 
kebocoran neutron. Metode integral Nordheim 
menghasilkan pustaka tampang lintang yang akurat3).  
Tabel 1. Spesifikasi perangkat bahan bakar(4)  

Parameter Disain (inchi) Perhitung-
an (cm) 

Diameter luar pelet bahan bakar  
Diameter dalam kelongsong 
Diameter dalam kelongsong  
Tebal kelongsong  
Rod pitch 
Diameter dalam tabung pengarah  
Diameter luar tabung pengarah  

0,3088 
0,3150 
0,3600 
0,0225 
0,4960 
0,4420 
0,4740 

0,7844 
0,8001 
0,9144 
0,0572 
1,2598 
1,1227 
1,2040 

Parameter Disain (inchi) Perhitung-
an (cm) 

Tebal Timbal (Pb)  
Diameter dalam tabung instrumen 
Diameter luar tabung instrumen 
Tebal tabung instrument  
Panjang aktif bahan bakar 
Susunan perangkat 
Jumlah batang bahan bakar  
Jumlah tabung pengarah/timbal 
Jumlah tabung pengarah 

0,0160 
0,4420 
0,4740 
0,0160 

144 
17 x 17 

264 
24 
1 

0,0406 
1,1227 
1,2040 
0,0406 
365,76 

 

Program CENTRM (Continuous Transport 
Module) adalah perhitungan satu dimensi dengan 
menggunakan persamaan transport Boltzmann. 
Metode perhitungan ini menitik beratkan pada 
perhitungan fluks neutron angular yang sangat akurat 
dengan penyederhanaan model yang digunakan yaitu 
satuan unit sel. Kemudian dengan penggunaan 
pembobotan spektrum diperoleh konstanta tampang 
lintang multi group rerata. Pada umumnya data 
tampang lintang pustaka CENTRM pada beberapa 
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kondisi temperatur diinterpolasi dengan metode 
pointwise untuk temperatur yang diinginkan. 
Sedangkan program KENO adalah perhitungan 
dengan menggunakan metode Monte Carlo.  

Untuk penelitian ini digunakan data 
perangkat bahan bakar yang dipakai di dalam salah 
satu teras yang dioperasikan oleh Almaraz unit 2 
(spanyol). Adapun spesifikasi data teras tersebut 
ditunjukkan pada Tabel 1. Teras reaktor Almaraz unit 
2 . tersebut dapat menghasilkan daya thermal sebesar 
3411 MWth atau daya listrik sebesar 980 MWe 
termasuk kelas PWR 10005).  
Kisi Sel Bahan Bakar & Tabung Pengarah 

 
Gambar 1. Sel satuan bahan bakar PWR 

Gambar 1. menunjukkan satu unit kisi sel 
bahan bakar penyusun perangkat bahan bakar PWR 
17×17. Material kisi sel bahan bakar tersusun dari 
bahan bakar UO2, kelongsong Zr-4 dan moderator 
H2O. Dalam pemodelannya maka kisi sel bahan bakar 
dibagi menjadi 8 daerah yang terdiri dari 3 daerah 
bahan bakar, 1 daerah void yang berisi udara, 1 daerah 
kelongsong dan bagian terluar 3 daerah moderator. 

 Suhu masing-masing material bahan bakar, 
kelongsong dan moderator diasumsikan sebesar 900K, 
600K dan 600K pada saat hot dan masing-masing 
suhunya 300 K pada saat kondisi cold. Gambar 2. 
menunjukkan kisi sel tabung pengarah yang terbuat 
dari Al, bagian dalam dan luar tabung berupa air 
ringan (H2O). Ukuran geometri kisi sel bahan bakar 
dan tabung pengarah pada Tabel 2. 
Tabel 2. Ukuran geometri kisi sel bahan bakar dan 

tabung pengarah6) 
Kisi sel bahan bakar Tabung pengarah 

Bahan bakar R1 = 0,4095 
(cm) 

Moderator R1 = 0,3400 
(cm) 

Void R2 = 0,4180 
(cm) 

Kelongsong R2 = 0,5400 
(cm) 

Kelongsong R3 = 0,4750 
(cm 

Moderator L = 1,2600 
(cm) 

Moderator L = 1,2600 
(cm) 

  

Untuk mendapatkan tampang lintang 
makroskopik, maka perhitungan kisi sel bahan bakar 
dilakukan melalui dua cara. Pertama, satu unit kisi sel 
bahan bakar yang terbagi dalam 8 daerah 
dihomogenisasikan menjadi 4 kelompok tampang 
lintang yaitu bahan bakar, void, kelongsong dan 
moderator seperti yang terlihat pada Gambar 1.  

Kedua, satu unit kisi sel bahan bakar 
dihomogenisasikan menjadi 1 kelompok tampang 
lintang. Masing-masing hasil perhitungan tampang 
lintang makroskopik kisi sel bahan bakar dengan cara 
diatas masing-masing digunakan sebagai data inputan 
perhitungan perangkat bahan bakar yang dimodelkan 
secara heterogen dan homogen. 

 
Gambar 2. Tabung pengarah terbuat dari Al 

Perangkat Bahan Bakar UO2 PWR 17×17 
Gambar 3. menunjukkan perangkat bahan 

bakar UO2 PWR 17×17 yang tersusun dari 264 kisi 
sel bahan bakar dan 25 tabung pengarah. Di dalam 
gambar tersebut tabung pengarah ditunjukkan dengan 
lingkaran yang diarsir berwarna abu-abu. Bentuk 
perangkat bahan bakar PWR berupa bujur sangkar 
simetris 90° dengan ukuran 21,42cm × 21,42cm. 
Posisi pin rod setiap ¼ perangkat bahan bakar 
membentuk sudut simetris 45°. Sehingga dalam 
pembuatan input data, maka penomoran material 
untuk sub-region (daerah) hanya setengah dari seluruh 
bagian yang ada. Dalam penelitian ini perangkat 
bahan bakar tersebut dimodelkan secara heterogen 
seperti pada Gambar 3. Cara pembuatan sub region 
sebagai inputan dalam perhitungan k-eff dengan 
KENOVI akan dijelaskan di bawah ini(6). 
Secara Heterogen 

Pemodelan secara heterogen dilakukan 
dengan membagi ¼ perangkat bahan bakar menjadi 18 
baris ke arah x dan 18 baris ke arah y.  

 
Tabung pengarah  Sel UO2 

Gambar 3. Perangkat bahan bakar teras PWR 

Sedangkan pin rod dibagi menjadi 3 arah 
radial yaitu bahan bakar UO2, void dan kelongsong 
Zr-4. Sedangkan tabung pengarah dibagi menjadi 2 
daerah moderator dan 1 daerah kelongsong. Sehingga 
jumlah seluruh daerah untuk ¼ perangkat bahan bakar 
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heterogen adalah sebanyak 567. Penomoran untuk 
tiap-tiap daerah dilakukan dimulai dari material 
moderator (H2O) disekitar pin rod no.1 ~ no.106, 
moderator di dalam tabung pengarah no.107 ~ no.112, 
kelongsong tabung pengarah no.113 ~ no.118, bahan 
bakar UO2 no.119 ~ no.157, Void no.158 ~ no.196, 
dan kelongsong bahan bakar no.197 ~ no.235. 
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Gambar 4. Pemodelan ¼ perangkat bahan bakar PWR  

Pemodelan Secara Homogen 
Pemodelan secara homogen juga dilakukan 

pembagian ¼ perangkat bahan bakar menjadi 18 baris 
ke arah x dan 18 baris ke arah y. Sedangkan satu unit 
kisi sel bahan bakar menjadi 1 daerah yang homogen. 
Sedangkan pemodelan tabung pengarah sama dengan 
di atas. Sehingga jumlah seluruh daerah untuk ¼ 
perangkat bahan bakar homogen adalah sebanyak 342. 
Penomoran untuk setiap daerah dilakukan seperti 
terlihat pada Gambar 7 yaitu homogenisasi kisi sel 
bahan bakar UO2 no. 1 ~ no. 39, moderator (H2O) no. 
40 ~ no. 64, air di dalam tabung pengarah no. 65 ~ no. 
71, dan kelongsong tabung pengarah no. 72~77. Kalau 
dilihat dari jumlah dan cara penomoran masing-
masing daerah perangkat bahan bakar, maka 
pemodelan secara homogen lebih mudah dan 
sederhana dibandingkan dengan pemodelan heterogen. 
Perhitungan kisi sel bahan bakar dilakukan dengan 
NITAWL dan CENTRM untuk mendapatkan data 
tampang lintang yang akan tersimpan dalam suatu file. 
Perhitungan tersebut menggunakan data tampang 
lintang ENDF-V, dan dari 107 group energi yang ada 
dipadatkan menjadi 3 kelompok energi. Selanjutnya 
data tampang lintang tersebut digunakan dalam 
perhitungan k-inf perangkat bahan bakar PWR 17×17. 
Perhitungan perangkat bahan bakar menggunakan 
XSDRN merupakan perhitungan 1 dimensi dengan 
metode difusi, data yang akan diperoleh adalah berupa 
harga k-eff setiap langkah pembakaran, faktor puncak 
daya untuk setiap tempat kisi sel bahan bakar dan 
parameter lainnya. Hasil perhitungan dibandingkan 
dengan nilai perhitungan KENOVI menggunakan 
metode Monte Carlo.  

Tabel 3. Pemodelan pin sel bahan bakar UO2   
Model Fraksi volum UO2 Tipe Rod Pitch (cm) 

1 0,6 Lingkaran 1,26 
2 0,5 lingkaran 1,26 
3 0,4 Lingkaran 1,26 
4 0,5 Persegi 1,26 
5 0,4 Persegi 1,26 

Tabel 4. Variasi pemodelan bahan bakar UO2 

Variasi Diameter 
pelet 

Pengayaan 
U-235 (% wt) 

Konsentrasi Boron 
(ppm) 

A 0,96 4,30 3500 
B 0,96 4,30 1500 
C 0,872 3,70 3500 
D 0,872 3,70 1500 
E 0,762 3,40 3500 
F 0,762 3,40 1500 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 5. Nilai k-inf hasil perhitungan sel CENTRM 

Langkah Derajat bakar 
(GWD/t) K-inf 

1 0.00 1.33811 
2 0.15 1.33501 
3 0.50 1.33045 
4 1.00 1.32809 
5 2.00 1.32037 
6 3.00 1.31714 
7 4.00 1.31006 
8 5.00 1.30975 
9 6.00 1.30676 

10 7.00 1.29801 
11 8.00 1.29010 
12 9.00 1.28010 
13 10.00 1.27888 
14 11.00 1.26583 
15 12.50 1.24416 
16 15.00 1.22273 
17 17.50 1.20037 
18 20.00 1.18761 
19 22.50 1.16819 
20 25.00 1.14699 
21 27.50 1.12703 
22 30.00 1.10539 
23 32.50 1.08323 
24 35.00 1.00974 
25 37.50 0.99821 
26 40.00 0.97043 
27 42.50 0.94287 

Hasil perhitungan perubahan k-inf kisi sel 
bahan bakar terhadap fraksi bakar ditunjukkan pada 
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Tabel 5. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 
besarnya harga k-inf menunjukkan harga nilai k-inf 
berkurang dengan semakin tingginya fraksi bakar 
untuk satu unit kisi sel bahan bakar yang 
pengkayaannya 3, 4 %. Karena proses dalam 
perhitungan tampang lintang makroskopik melalui 
homogenisasi menjadi 3 kelompok tampang lintang 
makroskopik maupun 4 kelompok tampang lintang 
makroskopik tidak mengalami perbedaan, sehingga 
untuk perhitungan ke tingkat berikutnya yaitu 
perhitungan perangkat bahan bakar PWR diharapkan 
tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan-nya. 
Dengan kata lain, bahwa jika terjadi perbedaan hasil 
perhitungan perangkat bahan bakar, maka perbedaan 
tersebut semata-mata hanya disebabkan oleh cara 
pemodelannya. Besarnya harga k-inf kisi sel bahan 
bakar saat awal siklus adalah 1,33811. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kisi sel bahan bakar PWR 
mempunyai sifat superkritis yang berarti bahwa 
jumlah neutron pada suatu generasi akan bertambah 
banyak jika dibandingkan dengan jumlah neutron pada 
generasi sebelumnya. Dari tabel tersebut juga dapat 
diketahui bahwa semakin tinggi fraksi bakar maka 
harga k-inf kisi akan semakin berkurang. Sehingga 
setelah melampaui pembakaran 35 GWd/t atau 65 % 
hilangnya 235U, maka harga k-inf mencapai angka 
dibawah 1 atau subkritis.  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
perhitungan perubahan harga k-inf perangkat bahan 
bakar PWR 17×17 yang dimodelkan secara heterogen 
dan homogen terhadap fraksi bakar-nya.  

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
besarnya harga k-inf saat awal siklus adalah 1,33811 
untuk pemodelan secara heterogen dan 1,33848 untuk 
perangkat bahan bakar homogen. Harga k-inf 
perangkat bahan bakar homogen sedikit lebih besar 
dari perangkat bahan bakar heterogen, tetapi tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal tersebut 
diperkirakan karena interaksi antar kisi sel bahan 
bakar atau pengaruh jarak antar material yang 
mengandung bahan dapat belah (fissile). Untuk 
perangkat bahan bakar heterogen, karena jarak kisi sel 
bahan bakar bahan bakar sebesar 1,26 cm sedangkan 
diameter pin rod adalah sebesar 0,96 cm maka akan 
terdapat tempat yang berisi air dan kelongsong sejauh 
0,3 cm. Tidak demikian halnya dengan perangkat 
bahan bakar homogen yang hampir tidak mempunyai 
tempat/jarak yang memisahkan antara material yang 
mengandung bahan belah. Sehingga dalam pemodelan 
diperkirakan jika jarak antar material yang 
mengandung bahan dapat belah semakin lebar maka 
kemungkinan akan menghasilkan perbedaan harga k-
inf yang semakin besar. Karena perbedaan harga k-inf 
yang ditimbulkan kedua pemodelan tersebut masih 
relatif sangat kecil maka pemodelan perangkat bahan 
bakar secara homogen tersebut masih dianggap sama 
dengan pemodelan secara heterogen. Jika 
dibandingkan dengan harga k-inf satu unit kisi sel 
dengan harga k-inf perangkat bahan bakar heterogen 

dan homogen mengalami perbedaan masing-masing 
sebesar 0,025771 (1,93%) dan 0,028717 (2,15%). 
Seperti yang terlihat pada Gambar 3. diatas bahwa 
perangkat bahan bakar 17×17 PWR tersusun dari 264 
kisi sel bahan bakar dan 25 kisi sel tabung pengarah. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa harga k-inf suatu 
medium tergantung dari perbandingan material-
material penyusunnya. Sehingga penggantian 25 kisi 
sel bahan bakar dalam susunan perangkat bahan bakar 
dengan tabung pengarah yang berupa material 
penyerap (H2O+Al) mengakibatkan harga k-inf yang 
sedikit lebih besar. Penyebabnya diperkirakan karena 
jumlah neutron cepat yang berubah menjadi neutron 
thermal menjadi semakin banyak karena proses 
moderasi neutron yang semakin besar.  

Dari tabel 6 juga menunjukkan bahwa kisi sel 
bahan bakar PWR bersifat under moderated yang 
berarti bahwa semakin besar perbandingan volume 
moderator dengan volume bahan bakar-nya (Vm/Vf), 
maka harga k-eff akan semakin besar. Kisi sel bahan 
bakar tersebut mempunyai harga Vm/Vf sebesar 0,5.  
Tabel 6. Nilai k-eff beberapa hasil perhitungan  

Case CENTRM 
k-eff 

NITAWL 
k-eff 

KENOVI 
k-eff 

CENTRM/ 
KENO (% 

Δk) 

NITAWL/ 
KENO 
(% Δk) 

1a 1,0096 1,0061 1,0056 ± 0,0012 0,40 0,05 
1b 1,0968 1,0929 1,0954 ± 0,0012 0,13 0,22 
1c 0,9906 0,9613 0,9842 ± 0,0011 0,64 2,29 
1d 1,0738 1,0412 1,0663 ± 0,0011 0,75 2,50 
1e 0,9858 0,9563 0,9792 ± 0,0011 0,66 2,29 
2a 0,9974 0,9974 0,9982 ± 0,0012 0,08 0,08 
2b 1,1283 1,1283 1,1299 ± 0,0012 0,16 0,16 
2c 0,9752 0,9560 0,9703 ± 0,0012 0,49 1,43 
2e 0,9710 0,9516 0,9664 ± 0,0012 0,46 1,48 
3a 0,9438 0,9441 0,9411 ± 0,0011 0,27 0,30 
3b 1,1242 1,1245 1,1250 ± 0,0011 0,08 0,05 
3c 0,9210 0,9080 0,9174 ± 0,0011 0,36 0,94 
3d 1,0924 1,0766 1,0920 ± 0,0012 0,04 1,54 
3e 0,9185 0,9053 0,9137 ± 0,0011 0,48 0,84 
3f 1,0860 1,0699 1,0796 ± 0,0012 0,64 0,97 
4a 0,9974 0,9981 0,9973 ± 0,0012 0,01 0,08 
4b 1,1283 1,1292 1,1318 ± 0,0011 0,35 0,26 
4c 0,9752 0,9561 0,9724 ± 0,0012 0,28 1,63 
4d 1,0998 1,0776 1,0970 ± 0,0011 0,28 1,94 
4e 0,9710 0,9516 0,9655 ± 0,0011 0,55 1,40 
4f 1,0926 1,0699 1,0874 ± 0,0012 0,52 1,75 
5a 0,9439 0,9444 0,9438 ± 0,0013 0,01 0,06 
5b 1,1243 1,1249 1,1272 ± 0,0011 0,29 0,23 
5c 0,9210 0,9081 0,9145 ± 0,0012 0,65 0,64 
5d 1,0924 1,0766 1,0887 ± 0,0012 0,37 1,21 
5e 0,9185 0,9052 0,9134 ± 0,0012 0,51 0,82 
5f 1,0861 1,0698 1,0832 ± 0,0012 0,29 1,34 

Meskipun hasil perhitungan k-inf perangkat 
bahan bakar yang dimodelkan secara heterogen dan 
homogen tidak mengalami perbedaan yang signifikan, 
tetapi dalam pemodelannya perhitungan perangkat 
bahan bakar 17×17 PWR secara homogen lebih 
mudah dan sederhana dibandingkan pemodelan secara 
heterogen.  
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Tabel 7. Hasil perhitungan produk fisi pada derajat bakar tertentu.  
Burnup [GWd/t] 

Isotop 0.0 17.5 20.0 22.5 32.5 37.5 
Mo-95 (FP) - 1.155E-05 1.375E-05 1.593E-05 2.433E-05 2.837E-05 
Tc-99 (FP) - 1.993E-05 2.253E-05 2.506E-05 3.473E-05 3.933E-05 

Pd-108 (FP) - 7.003E-06 8.012E-06 9.026E-06 1.315E-05 1.526E-05 
Xe-131 (FP) - 1.054E-05 1.172E-05 1.283E-05 1.660E-05 1.817E-05 
Cs-133 (FP) - 2.210E-05 2.497E-05 2.778E-05 3.841E-05 4.343E-05 

U-235 4.578E-05 3.158E-05 2.981E-05 2.811E-05 2.192E-05 1.918E-05 
U-236 2.279E-07 3.187E-06 3.521E-06 3.833E-06 4.888E-06 5.305E-06 
U-238 2.255E-02 2.228E-02 2.224E-02 2.221E-02 2.204E-02 2.196E-02 
Pu-238 - 3.232E-07 4.470E-07 5.962E-07 1.462E-06 2.054E-06 

O-16 in UO2 4.643E-02 4.643E-02 4.643E-02 4.643E-02 4.643E-02 4.643E-02 
Ru-101 (FP) - 2.018E-05 2.290E-05 2.558E-05 3.609E-05 4.125E-05 
Rh-103 (FP) - 1.750E-05 1.978E-05 2.192E-05 2.935E-05 3.246E-05 
Rh-105 (FP) - 7.850E-08 7.817E-08 7.794E-08 7.814E-08 7.878E-08 
Pd-105 (FP) - 1.728E-05 1.962E-05 2.194E-05 3.101E-05 3.547E-05 
Pd-107 (FP) - 1.056E-05 1.203E-05 1.350E-05 1.936E-05 2.230E-05 
Ag-109 (FP) - 4.117E-06 4.623E-06 5.114E-06 6.954E-06 7.811E-06 
In-115 (FP) - 1.501E-07 1.649E-07 1.784E-07 2.217E-07 2.380E-07 
Xe-134 (FP) - 2.637E-05 3.001E-05 3.364E-05 4.809E-05 5.534E-05 
Nd-143 (FP) - 1.354E-05 1.531E-05 1.701E-05 2.324E-05 2.603E-05 
Nd-145 (FP) - 1.013E-05 1.146E-05 1.276E-05 1.777E-05 2.018E-05 
Pm-147 (FP) - 4.392E-06 4.736E-06 5.030E-06 5.844E-06 6.097E-06 

Pm-148m (FP) - 5.590E-08 5.974E-08 6.284E-08 7.018E-08 7.189E-08 
Sm-147 (FP) - 7.641E-07 9.489E-07 1.140E-06 1.927E-06 2.309E-06 
Sm-149 (FP) - 1.502E-07 1.489E-07 1.474E-07 1.407E-07 1.372E-07 
Sm-150 (FP) - 4.456E-06 5.137E-06 5.817E-06 8.517E-06 9.848E-06 
Sm-151 (FP) - 6.831E-07 6.949E-07 7.048E-07 7.396E-07 7.566E-07 
Sm-152 (FP) - 2.820E-06 3.144E-06 3.439E-06 4.399E-06 4.780E-06 
Eu-153 (FP) - 2.004E-06 2.386E-06 2.777E-06 4.366E-06 5.141E-06 
Eu-154 (FP) - 3.526E-07 4.545E-07 5.653E-07 1.064E-06 1.326E-06 
Eu-155 (FP) - 8.043E-08 9.215E-08 1.053E-07 1.688E-07 2.043E-07 
Gd-155 (FP) - 1.199E-09 1.368E-09 1.563E-09 2.517E-09 3.049E-09 
Gd-156 (FP) - 9.712E-07 1.172E-06 1.396E-06 2.587E-06 3.396E-06 
Gd-157 (FP) - 6.283E-09 6.394E-09 6.533E-09 7.376E-09 7.958E-09 
Gd-158 (FP) - 4.318E-07 5.019E-07 5.746E-07 8.990E-07 1.087E-06 

U-234 4.597E-07 3.596E-07 3.470E-07 3.348E-07 2.893E-07 2.683E-07 
U-237 - 3.879E-08 3.968E-08 4.055E-08 4.405E-08 4.586E-08 
Np-237 - 1.428E-06 1.620E-06 1.809E-06 2.512E-06 2.833E-06 
Np-238 - 3.207E-09 3.685E-09 4.164E-09 6.116E-09 7.120E-09 
Np-239 - 1.720E-06 1.734E-06 1.748E-06 1.821E-06 1.865E-06 

Am-242m - 2.298E-08 2.967E-08 3.666E-08 6.394E-08 7.514E-08 
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Gambar 6. Distribusi faktor puncak daya 

Pemodelan secara heterogen memerlukan 
banyak nomor sub-region sehingga pengerjaannya 
diperlukan ketelitian dan kecermatan sehingga 
memakan waktu yang lebih lama dan kemungkinan 
terdapat kesalahan dalam penomoran akan lebih besar.  
Nilai distribusi faktor daya dapat dilihat pada Gambar 
5. dan nilai yang paling tinggi adalah terletak pada pin 
sel paling tengah. Distribusi daya dianggap merata ke 
seluruh perangkat bahan bakar. 
KESIMPULAN 

Nilai perhitungan dengan menggunakan 
program CENTRM menunjukkan hasil yan sangat 
baik untuk model yang sangat luas dan bervariasi jika 
dibandingkan dengan KENOVI, sedang program 
NITAWL juga menghasilkan nilai k-eff yang baik 
sepanjang batasnya tidak dilewati. Sehingga program 
ini dapat digunakan untuk menghitung karakteristik 
fisika teras reaktor PWR berbahan bakar UO2. 
Karakteristik fisika teras yang baik diperoleh pada 
fraksi volum bahan bakar 0,5, diameter pin bahan 
bakar 9,6 mm dan rod pitchnya 1,26 cm. Pada kondisi 
ini nilai derajat bakar sel teras PWR yang dimodelkan 
dapat dibakar mencapai 35 GWD/t karena nilai k-
infnya mencapai 1,00974. Jika derajat bakar ingin 
ditingkatkan lagi maka geometri, konfigurasi dan 
kodisi pin sel didalam perangkat bakar diubah 
misalnya dengan mingkatkan pengkayaan U-235 pada 
bahan bakar UO2. Nilai k-eff perangkat bahan bakar 

meningkat dengan pengayaan bahan bakar dan 
cenderung turun dengan adanya boron dan pada 
kondisi hot nilai k-eff turun. Nilai k-eff cold tanpa 
boron adalah 1,00167 ± 0,00141 untuk pengkayaan 
3,4 % cukup untuk dibakar hingga 35 GWD/t selama 
18 bulan operasi.  
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TANYA JAWAB 

Riyadi 
− Apa manfaat dari penelitian ini? 
− Metode apa yang digunakan dalam perhitungan? 

Tukiran 
• Manfaat dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui karakteristik fisika bahan bakar 
UO2 pada teras PWR, jika parameter kisi 
divariasi. 

• Metode yang digunakan adalah Monter Carlo. 

 


