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ABSTRAK 
Salah satu karakteristik yang penting bagi reaktor berpendingin dan bermoderator air adalah perubahan reaktivitas 
akibat berubahnya kerapatan pendingin. Parameter ini biasanya bernilai negatif dan memiliki peran penting dalam 
mencegah terjadinya ekskursi daya ketika reaktor dioperasikan. Program-program perhitungan termohidrolik untuk 
reaktor biasanya memerlukan parameter ini sebagai salah satu input guna memperhitungkan umpan balik reaktivitas 
akibat terjadinya kenaikan kandungan uap atau penurunan kerapatan moderator akibat kenaikan suhu ketika reaktor 
dioperasikan. Reaktor Kartini merupakan reaktor berpendingin dan bermoderator air, oleh sebab itu adalah penting 
untuk mengetahui pengaruh kerapatan moderator ini terhadap reaktivitas teras sekaligus untuk memperoleh nilai 
koefisien reaktivitas void atau kerapatan moderator agar diperoleh karakteristik operasi reaktor terhadap pengaruh 
faktor ini. Melalui analisis dengan menggunakan paket program MCNP, diketahui bahwa reaktivitas reaktor Kartini 
turun seiring dengan berkurangnya kerapatan moderator. Dari analisis ini juga diperoleh estimasi koefisien reaktivitas 
void atau kerapatan moderator reaktor Kartini sebesar -2. 17×10-4 ρΔ/% void.  
Kata kunci : Reaktor Kartini, koefisien reaktivitas, void, kerapatan moderator, MCNP.  

ABSTRACT 
One of important characteristics of water-cooled reactors is the change of reactivity due to change in the density of 
coolant or moderator. This parameter generally has negative value and it has significant role in preventing the excursion 
of power during operation. Many thermal-hydraulic codes for nuclear reactors require this parameter as the input to 
account for reactivity feedback due to increase in moderator voids and the subsequent decrease in moderator density 
during operation. Kartini reactor is cooled and moderated by water, therefore, it is essential to study the effect of the 
change in moderator density as well as to determine the value of void or moderator density reactivity coefficient in order 
to characterize its behavior resulting from the presence of vapor or change of moderator density during operation. 
Analysis by MCNP code shows that the reactivity of core is decreasing with the decrease in moderator density. The 
analysis estimates the void or moderator density reactivity coefficient for Kartini Reacotr to be -2.17×10-4 Δρ/% void.  
Keywords : Kartini Reactor, reactivity coefficient, void, moderator density, MCNP.  

 

PENDAHULUAN 
eaktor Kartini merupakan reaktor tipe kolam 
terbuka berpendingin dan bermoderator air 

dengan bahan bakar paduan uranium zirkonium 
hidrida dengan pengkayaan rendah (low enriched 
uranium) 20%. Pendinginan terhadap bahan bakar 
reaktor terjadi secara sirkulasi alam. Reaktor Kartini 
merupakan jenis TRIGA Mark II yang didesain oleh 
General Atomics, Amerika Serikat. Berdasarkan izin 
yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir (BAPETEN), reaktor Kartini dioperasikan pada 
daya nominal 100 kW.  

Ketika reaktor dioperasikan, akan terjadi 
kenaikan suhu pada pendingin/moderator yang akan 
berakibat pada turunnya kerapatan moderator sehingga 
mengurangi tingkat moderasi yang selanjutnya akan 
berpengaruh pada reaktivitas teras. Pengaruh yang 
demikian biasanya dikuantifkasi dengan parameter 
yang disebut sebagai koefisien reaktivitas void atau 

kerapatan moderator, yang biasanya berharga negatif 
untuk reaktor berpendingin air. Karena pengaruh 
koefisien reaktivitas ini pada kondisi tertentu dapat 
cukup signifikan, terutama pada daerah di mana suhu 
moderator mendekati suhu saturasinya, maka nilai 
parameter ini perlu dihitung.  
Tujuan Analisis 

Analisis ini dimaksudkan untuk mempelajari 
pengaruh kerapatan moderator terhadap reaktivitas 
teras reaktor Kartini yang dikuantifikasi dalam 
koefisien reaktivitas void atau kerapatan moderator.  

DASAR TEORI 
Koefisien reaktivitas moderator 

Pada reaktor termal, guna menjaga 
kelangsungan reaksi fisi, digunakan moderator untuk 
menurunkan energi neutron hasil reaksi fisi dari 
neutron cepat ke neutron termal agar dapat 
menghasilkan fisi selanjutnya. Apabila moderator 
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yang digunakan berbentuk cair, yang biasanya juga 
berfungsi sebagai pendingin, pengaruh koefisien 
reaktivitas ini terhadap nilai kekritisan teras adalah 
cukup signifikan. Koefisien reaktivitas moderator 
merupakan ukuran perubahan reaktivitas akibat 
perubahan sifat-sifat moderator yang dapat mencakup 
temperatur, tekanan, dan kerapatan.  

Salah satu pengaruh reaktivitas yang penting 
pada reaktor dengan moderator air berasal dari 
perubahan kerapatan moderator, baik karena ekspansi 
termal maupun pembentukan void (uap). Pengaruhnya 
adalah pada berkurangnya moderasi akibat penurunan 
kerapatan moderator sehingga menyebabkan naiknya 
absorpsi resonansi [1]. Koefisien void atau kerapatan 
moderator ditulis menurut persamaan berikut: 
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αv : koefisien reaktivitas void,  
k : faktor multiplikasi neutron,  
VM : volume moderator,  
NM : rapat atom moderator,  
p : kebolehjadian lolos dari resonansi.  

Untuk reaktor berpendingin air, dNM/dVM 
berharga negatif dan akan cukup besar khususnya 
ketika suhu pendingin mendekati titik saturasi, 
sehingga koefisien reaktivitas void moderator pada 
daerah ini juga akan cukup besar.  
Dengan memasukkan definisi reaktivitas (ρ) 

k

1k
ρ

−
=  (2) 

maka persamaan (1) di atas, sebagai fungsi fraksi 
void, dapat ditulis sebagai [2] : 

dx

dρ
vα =  (3) 

Keberadaan void di dalam moderator akan 
mengubah kerapatannya. Kerapatan moderator, yang 
terdiri atas campuran cairan dan gas, diberikan oleh : 

gxdlx)d(1d +−=  (4) 

dimana,  
d : kerapatan moderator,  
dl : kerapatan cairan,  
dg : kerapatan gas.  

Karena dg biasanya jauh lebih kecil dari pada 
dl (kecuali di daerah dekat titik kritis untuk bahan 
tersebut), persamaan (4) di atas dapat ditulis sebagai 

l
x)d(1d −=  (5) 

Deskripsi teras reaktor Kartini 
Reaktor Kartini merupakan reaktor jenis 

TRIGA Mark II tipe kolam terbuka yang didinginkan 
dengan sirkulasi alam. Reaktor Kartini dioperasikan 
untuk keperluan iradiasi, analisis NAA, penelitian, dan 
latihan personil. Berdasarkan izin yang diterbitkan 
oleh BAPETEN, reaktor Kartini dioperasikan dengan 

daya nominal 100 kW. Kisi reaktor Kartini berbentuk 
anular yang terdiri atas 91 posisi atau lubang masing-
masing dengan diameter 3. 823 cm yang diisi dengan 
elemen bakar, batang kendali, tabung iradiasi, elemen 
grafit, serta elemen-elemen lain. Teras reaktor 
memiliki ketinggian 58 cm dan dilingkupi oleh 
reflektor grafit berbentuk silinder dengan diameter 
dalam 45. 7 cm. Teras dan reflektor ditopang oleh 
struktur penyangga yang dipasang di dasar tangki 
reaktor. Teras dan reflektor ini terendam dalam air 
setinggi 4. 9 m [3].  

Dalam konfigurasi saat ini (gambar 1), teras 
reaktor Kartini memuat 69 elemen bakar standar 
TRIGA serta 3 batang kendali dengan bahan penyerap 
neutron terbuat dari serbuk B4C yang dimasukkan ke 
dalam kelongsong aluminium. Elemen bakar ini 
memuat bahan bakar dengan komposisi U-ZrH1. 65 
dengan kandungan uranium 8. 5 % berat dan 
pengkayaan 20 %. Bahan bakar ini berada di dalam 
kelongsong berbentuk tabung yang terbuat dari SS-
304. Di antara bahan bakar dengan kelongsong 
terdapat gap yang diisi dengan He ketika masih baru. 
Elemen bakar standar reaktor TRIGA ini dapat dilihat 
di gambar 2.  

 
Gambar 1. Konfigurasi teras reaktor Kartini [3,7]. 

 
Gambar 2. Elemen bakar  reaktor TRIGA [4]. 
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METODE PERHITUNGAN 
Analisis pengaruh kerapatan moderator 

terhadap reaktivitas reaktor beserta koefisien 
reaktivitas void atau kerapatan moderator dilakukan 
dengan menggunakan paket program MCNP versi 5. 
Program MCNP ini menggunakan metode Monte 
Carlo yang bersifat statistis dalam mencari 
penyelesaiannya, hal ini berbeda dengan metode 
transport yang bersifat deterministis. Dalam metode 
deterministik, cara yang paling umum diterapkan 
adalah metode ordinat diskret yang menyelesaikan 
persamaan transport untuk perilaku partikel rata-rata. 
Metode Monte Carlo tidak memecahkan persamaan 
yang eksplisit, tetapi mencari penyelesaian dengan 
cara mensimulasikan partikel-partikel secara 
individual serta mencatat beberapa aspek (disebut tally 
atau cacah) dari perilaku rata-rata partikel tersebut. 
Jadi, metode Monte Carlo menyelesaikan 
permasalahan transport dengan melakukan simulasi 
atas riwayat atau jalannya partikel, bukan 
memecahkan persamaan. Tidak perlu disediakan 
persamaan transport guna menyelesaikan persoalan 
dalam metode Monte Carlo.  

Deskripsi Program MCNP 
MCNP, kependekan dari Monte Carlo N-

Particle, adalah program komputer yang 
dikembangkan sejak tahun 1963 di Los Alamos 
National Laboratory (LANL), Amerika Serikat[5]. 
Sampai saat ini ia masih terus dikembangkan dan 
disempurnakan. Program yang digunakan dalam 
tulisan ini adalah dari versi 5 yang dikeluarkan pada 
tahun 2003. Program MCNP menerapkan metode 
Monte Carlo dalam menyelesaikan berbagai macam 
persoalan transport partikel, antara lain neutron, foton, 
elektron, gabungan neutron/foton, 
neutron/foton/elektron maupun foton/elektron. Sifat-
sifat bahan serta interaksi partikel dengan bahan 
dinyatakan dalam fungsi energi kontinyu. MCNP 
dapat digunakan untuk memecahkan persoalan 
transport partikel di dalam bahan berbentuk tiga 
dimensi sembarang. Program ini mampu menghitung 
nilai eigen keff dalam suatu sistem bahan dapat belah 
dengan akurasi tinggi.  

Perhitungan Kekritisan dalam MCNP 
Dalam perhitungan kekritisan, MCNP 

melakukan simulasi gerakan acak sebuah partikel 
(misalnya neutron hasil reaksi fisi) mulai dari 
kelahirannya, yakni terpancar dari sumber neutron fisi, 
sampai neutron tersebut ditangkap oleh bahan, baik 
tangkapan murni maupun fisi. Riwayat sebuah neutron 
dianggap berakhir apabila ia keluar atau lolos dari 
sistem. Simulasi ini dilakukan satu per satu sampai 
seluruh neutron habis terpancar dari sumbernya[5, 6].  

MCNP tidak secara langsung menghitung 
harga faktor multiplikasi keff dengan cara 
membandingkan jumlah neutron pada satu generasi 
dengan jumlah neutron pada generasi sebelumnya, 

melainkan pada setiap akhir satu generasi akan 
dihasilkan 3 buah nilai keff yang berbeda yang disebut 
sebagai estimator. Pengguna dapat menggunakan 
salah satu estimator tersebut untuk menentukan nilai 
keff dari sistem reaktor yang dihitung. Ketiga estimator 
tersebut adalah: 
a. Estimator tumbukan ( c

effk ) yang dihitung setiap 
kali terjadi peristiwa tumbukan partikel yang 
memungkinkan terjadinya peristiwa fisi selama 
satu generasi neutron. Estimator ini memberikan 
estimasi harga keff yang terbaik untuk sistem yang 
sangat besar.  

b. Estimator serapan ( A
effk ) yang dihitung setiap 

terjadi interaksi antara neutron dengan inti bahan 
dapat belah selama satu generasi neutron. 
Estimator ini memberikan estimasi harga keff 
dengan kesalahan terkecil pada sistem reaktor 
termal.  

c. Estimator panjang jejak ( TL
effk ) yang dihitung 

setiap kali neutron berpindah tempat di dalam 
bahan dapat belah pada suatu jarak tertentu dari 
posisi semula. Estimator ini memberikan prediksi 
harga keff terbaik untuk sistem reaktor cepat yang 
menggunakan elemen bakar berbentuk lempeng 
tipis.  

LANL merekomendasikan untuk menggunakan nilai 
rerata dari kombinasi ketiga nilai estimator sebagai 
estimasi nilai keff yang terbaik.  

Pemodelan reaktor Kartini dalam MCNP 
Komponen reaktor yang berada di dalam 

tangki dan teras reaktor, termasuk materialnya, 
dimodelkan dalam bentuk geometri, dimensi, dan 
komposisi sedekat mungkin dengan keadaan aslinya. 
Dalam pemodelan ini komposisi bahan bakar reaktor 
dianggap baru dengan tidak memperhitungkan 
pengaruh burn-up bahan bakar selama operasi reaktor. 
Ketiga batang kendali diasumsikan dalam posisi 
ditarik ke atas sepenuhnya sehingga pada posisi yang 
ditinggalkannya di dalam teras berisi air. Dalam 
pemodelan ini daerah aktif bahan bakar dibagi 
menjadi 15 sel aksial.  

Geometri teras reaktor Kartini yang 
dimodelkan dalam perhitungan ini didasarkan pada 
konfigurasi sebagaimana diuraikan di atas. 
Komponen-komponen utama di dalam tangki dan 
teras reaktor yang dimodelkan (lihat gambar 3 dan 4) 
meliputi : 
a. Elemen bakar sejumlah 69 batang.  
b. Elemen grafit (dummy) sejumlah 15 batang.  
c. Central thimble.  
d. Struktur teras, termasuk grid plate atas dan bawah.  
e. Reflektor grafit.  
f. Rak spesimen putar (Lazy Susan).  
g. Kolom termal dan thermalizing column.  
h. 4 buah tabung berkas neutron (beamport).  
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Untuk memperoleh nilai kekritisan reaktor, 
perhitungan dilakukan dalam 250 siklus. Nilai 
estimasi untuk 50 siklus yang pertama diabaikan untuk 
menghindari kemungkinan terjadinya ketidakstabilan 
numeris, sehingga hasil akhir diharapkan lebih akurat. 
Jumlah sumber nominal pada tiap siklus yang 
diterapkan dalam model ini adalah 13800.  

 
Gambar 3. Representasi teras reaktor Kartini dalam 

MCNP. 

 
Gambar 4. Representasi elemen bakar reaktor Kartini 

dalam MCNP. 

Pemodelan void/kerapatan moderator 
Untuk memodelkan adanya void dalam 

pendingin, digunakan variasi kerapatan air pendingin 
sebagai fungsi fraksi void dengan mengikuti 
persamaan (5) di atas. Kerapatan air pendingin tanpa 
void yang digunakan sebagai referensi pada tekanan 
operasi reaktor Kartini adalah 0. 99659 g/cm3. 
Selanjutnya kerapatan air pendingin ini divariasi 
menurut fraksi voidnya, di mana nilai suatu fraksi void 
berbanding langsung dengan prosentase pengurangan 
kerapatan air. Fraksi void yang digunakan dalam 
perhitungan ini berkisar antara 0 sampai dengan 10 % 
serta kerapatan air yang bersesuaian adalah antara 0. 
99659 sampai dengan 0. 89693g/cm3 seperti tertera di 
tabel 1.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dengan menggunakan model seperti 

dijelaskan di atas diperoleh estimasi nilai keff untuk 
masing-masing fraksi void yang terkait dengan 
kerapatan moderator tertentu sehingga reaktivitas yang 
bersesuaian dapat dihitung menurut persamaan (2), 
dengan k adalah nilai keff yang dihitung oleh MCNP.  

Untuk fraksi void 0% diperoleh harga keff= 1. 
02033 atau setara dengan reaktivitas 0. 019925. 
Selanjutnya nilai keff turun seiring dengan turunnya 
kerapatan air, sampai ketika fraksi void bernilai 10 % 
harga keff= 1. 01790, atau setara dengan nilai 
reaktivitas 0. 017585. Hasil selengkapnya dari 
perhitungan ini disajikan dalam tabel 1.  
Tabel 1. Estimasi harga keff vs fraksi void/kerapatan 

moderator. 
Fraksi 

void [%] 
Kerapatan air 

[g/cm3] keff Reaktivitas (ρ) [Δk/k] 

0 0.99659 1.02033 0.019925 
2 0.97666 1.02018 0.019781 
4 0.95673 1.02080 0.020376 
6 0.93679 1.01914 0.018781 
8 0.91686 1.01912 0.018761 

10 0.89693 1.01790 0.017585 
Koefisien reaktivitas void lazimnya dihitung 

dalam satuan Δρ/% void atau perubahan reaktivitas 
terhadap fraksi void dianggap linear. Banyak program 
termohidrolik memerlukan data koefisien reaktivitas 
void dalam satuan ini sebagai inputnya. Untuk itu, 
lintasan kurva tersebut perlu didekati dengan garis 
linear, sehingga gradien garis tersebut merupakan nilai 
koefisien reaktivitasnya.  

Sehubungan hasil perhitungan reaktivitas 
untuk fraksi void 4 % lebih besar dari pada nilai-nilai 
untuk fraksi void yang lebih kecil, maka nilai ini 
merupakan anomali dan tidak dimasukkan ke dalam 
perhitungan koefisien reaktivitas. Dengan demikian, 
diperoleh harga koefisien reaktivitas void untuk 
moderator reaktor Kartini αv= -2. 17×10-4 Δρ/% void, di 
mana nilai ini merupakan gradien garis linear yang 
mendekati kurva lintasan nilai-nilai reaktivitas sebagai 
fungsi fraksi void seperti dapat dilihat di gambar. 5.  

 
Gambar 5. Grafik reaktivitas sebagai fungsi fraksi 

void. 
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KESIMPULAN 
1. Berdasarkan analisis dengan paket program MCNP 

dapat dilihat bahwa reaktivitas teras reaktor Kartini 
turun dengan berkurangnya kerapatan moderator.  

2. Dari perhitungan ini diperoleh estimasi nilai 
koefisien reaktivitas void atau kerapatan moderator 
reaktor Kartini αv= -2. 17×10-4 Δρ/% void.  
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TANYA JAWAB  

Pramudita Anggraita 
− Apakah secara fisis fraksi void sebesar10 % bias 

terjadi di teras reaktor Kartini? 

Budi Rohman 
• Fraksi void sebesar 10% di teras reaktor 

Kartini sangat kecil kemungkinannya tercapai, 
bahkan pada kondisi transien. Variasi fraksi 
void sampai dengan 10% diambil, dalam 
rangka memproleh gradien perubahan 
reaktivitas terhadap fraksi void/kerapatan 
moderator. Hal ini belum dikaitkan dengan 
kejadian fisis sesungguhnya di 
moderator/pendingin reaktor Kartini.  

 
 

 
 
 
 
 


