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ABSTRAK 
EVALUASI MANAJEMEN TERAS REAKTOR RSG-GAS BERDASARKAN PERHITUNGAN FRAKSI 
BAKAR. Saat ini teras RSG-GAS menggunakan bahan bakar U3Si2-Al dimulai sejak teras 45 dan sudah 
melampaui teras 60. Di setiap awal siklus dilakukan penggantian bahan bakar dengan pola penggantian bahan 
bakar 5/1. Sejak teras 52, operator tidak lagi menggunakan paket program yang disediakan pemasok untuk 
manajemen bahan bakar di teras. Sebagai solusinya, mereka menggunakan cara perhitungan manual dengan 
menggunakan program excel. Untuk mengetahui ketelitian perhitungan tersebut, maka dilakukan perhitungan 
teras bentuk geometri 2 dimensi dengan menggunakan dua paket program perhitungan yang berdasar teori difusi 
2 dimensi yaitu Batan-2DIFF dan SRAC. Perhitungan fraksi bakar dimulai dari teras 51 sampai dengan teras 60 
dengan paket program Batan-EQUIL dan SRAC COREBN.. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan harga reaktivitas di antara kedua metode. Posisi kritis teras 60 hasil perhitungan Batan-EQUIL, 
Batan-2DIFF. memberikan pengurangan reaktivitas positif sebesar 1,84 % Δk/k, sedangkan perhitungan secara 
manual memberikan penambahan reaktivitas positif sebesar 2,19 % Δk/k. Margin padam minimum dimana 
reaktivitas padam untuk kondisi stuck rod untuk kedua jenis perhitungan adalah -3,35 % Δk/k dan -1,13 % Δk/k , 
ini berarti kedua nilai tersebut memenuhi kriteria keselamatan  yaitu <-0,5 % Δk/k. Paket perhitungan fraksi 
bakar dengan menggunakan program excel dapat digunakan, namun masih diperlukan paket program 
perhitungan teras untuk mendapatkan akurasi yang lebih tinggi.  
Kata kunci : excel, Batan-EQUIL, Batan-2DIFF, Batan-3DIFF, SRAC, silisida, fraksi bakar, reaktivitas.  

ABSTRACT 
EVALUATION OF RSG-GAS CORE MANAGEMENT BASED ON BURNUP CALCULATION. Presently, 
U3Si2-Al dispersion fuel is used in RSG-GAS core and had passed the 60th core. At the beginning of each cycle the 
5/1 fuel reshuffling pattern is used. Since 52nd core, operators didn’t use the core fuel management computer 
code provided by vendor for this activity. They use the manually calculation using excel software as the solving. 
To know the accuracy of the calculation, core calculation was carried out using two kinds of 2 dimension 
diffusion codes Batan-2DIFF and SRAC. The beginning of cycle burn-up fraction data were calculated start from 
51st to 60th using Batan-EQUIL and SRAC COREBN. The analysis results showed that there is a disparity in 
reactivity values of the two calculation method. The 60th core critical position resulted from Batan-2DIFF 
calculation provide the reduction of positive reactivity 1.84 % Δk/k, while the manually calculation results give 
the increase of positive reactivity 2.19 % Δk/k. The minimum shutdown margin for stuck rod condition for manual 
and Batan-3DIFF calculation are -3.35 % Δk/k dan -1.13 % Δk/k respectively, it means that both values met the 
safety criteria, i.e <-0.5 % Δk/k. Excel program can be used for burn-up calculation, but it is needed to provide 
core manajemen code to reach higher accuracy. 
Keywords : excel, Batan-EQUIL, Batan-2DIFF, Batan-3DIFF, SRAC, silicide, burn-up fraction, reactivity. 

 

PENDAHULUAN 
elama perjalanan operasi, mulai dari teras pertama 
hingga kini (22 tahun), telah dilakukan berbagai 

aktivitas penelitian baik yang berhubungan dengan 
keselamatan, maupun yang berhubungan dengan 
penggunaan reaktor. Salah satu penelitian yang 
berhubungan dengan kriteria keselamatan dalam 
pengoperasian reaktor  adalah menentukan parameter 
neutronik teras RSG-GAS. Parameter neutronik 
mencakup beberapa jenis reaktivitas seperti reaktivitas 
lebih saat awal dan akhir siklus, reaktivitas batang 
kendali, reaktivitas padam reaktor, reaktivitas xenon, 
fraksi bakar bahan bakar di teras, serta parameter 
lainnya yang tergabung dalam neraca reaktivitas. 
Penentuan parameter neutronik tersebut dapat 

dilakukan melalui perhitungan dan eksperimen. 
Besarnya nilai parameter tersebut bergantung pada 
jumlah massa uranium dalam teras. Sedangkan jumlah 
massa uranium dalam teras pada awal siklus 
bergantung dari fraksi bakar bahan bakar. Besarnya 
fraksi bakar bahan bakar dalam teras bergantung dari 
panjang siklus suatu operasi reaktor. Penentuan 
panjang siklus operasi reaktor akan mempengaruhi 
besarnya reaktivitas teras yang tersedia pada teras 
berikutnya. Penentuan panjang operasi reaktor ini 
haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan 
tersedianya reaktivitas yang cukup dan disesuaikan 
dengan kebutuhan operasi reaktor. Sejak awal 
kekritisan hingga teras 51, penggantian  bahan bakar 
di teras reaktor dilakukan berdasarkan hasil 
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perhitungan manajemen bahan bakar yang dilakukan 
dengan menggunakan paket program yang disediakan 
oleh pemasok yaitu paket program IAFUEL. Paket 
program tersebut melakukan perhitungan berdasarkan 
history daya dan posisi bank batang kendali di akhir 
siklus. Namun dikarenakan adanya kendala dengan 
paket program tersebut dan tidak dapat diperbaiki, 
maka sejak teras 52 penggantian bahan bakar di teras 
dilakukan berdasarkan perhitungan fraksi bakar secara 
manual. Untuk kelancaran agar operasi teras RSG-
GAS dapat berjalan dengan baik dan memenuhi 
kriteria keselamatan sesuai Safety Analysis Report 
(SAR), maka perhitungan tersebut perlu dilakukan. 
Dalam  makalah ini akan dibahas mengenai akurasi 
metode perhitungan fraksi bakar secara manual serta 
parameter neutroniknya dibandingkan dengan hasil 
perhitungan dua paket program perhitungan teras yang 
menggunakan metode difusi untuk digunakan di RSG-
GAS. Perhitungan fraksi bakar pada awal dan akhir 
siklus dilakukan dengan paket program Batan-EQUIL 
secara dua dimensi dan sebagai pembanding dilakukan 
perhitungan lain dengan paket program SRAC 
COREBN menggunakan metode difusi tiga dimensi. 
Baik paket program Batan-EQUIL [1] maupun SRAC 
COREBN [2] telah divalidasi. Perhitungan teras untuk 
mengetahui reaktivitas serta margin padam reaktor 
dilakukan dengan Batan-2DIFF, sedang perhitungan 3 
dimensi untuk mengetahui reaktivitas lebih teras 
sebagai fungsi kedalaman batang kendali dilakukan 
dengan paket program Batan-3DIFF [3]. Parameter 
neutronik yang ditinjau adalah harga reaktivitas teras 
yang telah dihasilkan baik melalui perhitungan 
maupun pengukuran kalibrasi batang kendali [4,5]. 
Dengan demikian, melalui evaluasi dari karakteristik 
reaktivitas teras dapat ditentukan perkiraan harga 
reaktivitas teras yang mendekati keadaan sebenarnya 
untuk operasi teras selanjutnya yang memenuhi 
kriteria keselamatan sesuai dengan SAR. Diharapkan 
di akhir perhitungan, akan diketahui berapa besar 
ketelitian dari kedua hasil perhitungan tersebut 
berdasarkan hasil pengukuran reaktivitas batang 
kendali. 
Deskripsi teras reaktor 

Pada saat ini 40 buah elemen bakar standar 
uranium silisda (U3Si2-Al) dengan kerapatan 2,96 g 
U/cc tipe pelat dan 8 buah elemen kendali digunakan 
dalam teras RSG-GAS. Susunan bakan bakar tersebut 
yang dalam 8 kelas fraksi bakar ditunjukkan pada 
gambar 1. 

Setiap elemen bakar, terdiri dari 21 pelat 
elemen bakar dengan 2 pelat sisi. Setiap pelat elemen 
bakar terdiri dari meat uranium silisida (U3Si2) 
dengan pengkayaan 19,75 % dan kerapatan uranium 
2,96 gU/cc yang ditempatkan pada kisi alumunium 
dan kelongsong. Massa uranium-235 dalam setiap 
elemen bakar standar adalah 250 gram. Sedangkan 
elemen bakar kendali, terdiri dari 15 buah pelat 
elemen bakar. Dengan demikian massa dari uranium 

silisida dalam setiap elemen bakar kendali adalah 
168,57 gram. Dibagian luar dari kedua sisi elemen 
bakar kendali terdapat dua pelat penyangga penyerap 
(absorber). Batang kendali yang berbentuk garpu  
(bahan penyerap AgInCd) dan kelongsong stainless 
steel (SS) dapat dimasukkan atau ditarik dari elemen 
bakar kendali. Keseluruhan data desain dari RSG-
GAS ditunjukkan pada tabel 1.  

 
Gambar 1.  Konfigurasi teras RSG-GAS dengan kelas 

fraksi bakar. 

Tabel 1. Data desain teras RSG-GAS. 
Umum  
Tipe reactor Tipe kolam 
Tipe elemen bakar Silisida pengayaan 

rendah 
Sistem pendingin Konveksi paksa 
Reflektor Be & H2O 
Moderator pendingin H2O 
Daya nominal (MW) 30 
Karakteristik Teras  
Jumlah elemen bakar 40 
Jumlah elemen kendali 8 
Jumlah penyerap tipe garpu (pasang) 8 
Tinggi teras aktif (mm) 600 
Elemen bakar dan elemen kendali  
Dimensi elemen bakar/kendali (mm) 77,1 x 81 x 600 
Ketebalan pelat bahan bakar (mm) 1,3 
Lebar kanal pendingin (mm) 2,55 
Jumlah pelat per elemen bakar (mm) 21 
Jumlah pelat dalam elemen kendali (mm) 15 
Material kelongsong bahan bakar AlMg2 
Ketebalan lelongsong bahan bakar (mm) 0,38 
Dimensi fuel meat (mm) 0,54 x 62,75 x 600 
Material fuel meat U3Si2-Al 
Pangkayaan U-235 (w/o) 19,75 % 
Densitas uranium dalam meat (g/cc) 2,96 
Muatan U-235 per elemen bakar (g) 250 
Muatan U-235 per elemen kendali (g) 178,6 
Material penyerap Ag-In-Cd 
Ketebalan bahan penyerap (mm) 3,38 
Material kelongsong penyerap  SS-321 
Ketebalan kelongsong penyerap (mm) 0,85 
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METODE PERHITUNGAN 
Perhitungan teras 

Komposisi teras dengan muatan uranium 
total sekitar 8,7168 kg pada awal siklus reaktor dapat 
dioperasikan dengan panjang siklus 615 MWD pada 
daya 30 MW. Setiap awal siklus dilakukan pemuatan 
elemen bakar yang sesuai dengan pola pergeseran 
bahan bakar 5/1 dimana lima elemen bakar standar 
dan satu elemen bakar kendali segar dimasukkan 
sebagai pengganti elemen bakar standar dan elemen 
bakar kendali yang mencapai fraksi bakar buang 
maksimum. Elemen bakar standar yang dikeluarkan 
ialah dari posisi B5, B-8, D-8, F-6 dan G-8 sedangkan 
elemen kendali yang telah mencapai fraksi bakar 
buang ialah pada posisi B-7. Perhitungan fraksi bakar 
dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan perhitungan 
menggunakan paket program perhitungan difusi 
Batan-EQUIL dan SRAC COREBN serta perhitungan 
manual dengan program excel. 
Perhitungan fraksi bakar dengan paket program 
Batan-EQUIL [1] 
Tabel 2. Data operasi reaktor teras 51 sampai 60. 

Teras Panjang siklus 
(MWD) 

Posisi bank/reg rod 
(mm) 

51 626,67 271/271 
52 608,16 272/272 
53 644,84 264/264 
54 712,51 262/262 
55 660,30 264/264 
56 641,14 265/265 
57 667,07 261/261 
58 691,14 271/275 
59 599,67 260/260 
60 621,26 267/267 

Untuk melakukan perhitungan teras maka 
diperlukan data distribusi fraksi bakar dari elemen 
bakar teras. Perhitungan teras dimulai dari teras 51 
dengan menggunakan data  fraksi bakar keluaran dari 
paket program IAFUEL, dioperasikan sesuai dengan 
panjang siklus sesuai data operasi. Data panjang siklus 
operasi untuk teras 51-60 serta posisi batang kendali 
pada awal siklus kondisi dingin bebas xenon 
ditunjukkan pada tabel 2. 

Dengan memasukkan data panjang siklus 
sebesar 626,67 MWD dan data fraksi bakar teras 51 
aktual hasil perhitungan IAFUEL, maka dilakukan 
perhitungan fraksi bakar dengan program Batan-
EQUIL untuk satu siklus. Perhitungan ini 
menghasilkan  harga fraksi bakar dan reaktivitas lebih 
teras akhir siklus. Data fraksi bakar akhir siklus teras 
51 ini digunakan sebagai data fraksi bakar awal siklus 
teras 52. Cara perhitungan serupa dilakukan untuk 
semua teras dari teras 51 sampai dengan teras 60. 
Penempatan bahan bakar di awal siklus mengikuti 
pola penggantian bahan bakar 5/1 seperti yang 
ditunjukkan pada tabel 3. 

Tabel 3. Pola pengeluaran dan pergeseran elemen 
bakar di setiap siklus reaktor RSG-GAS 
dengan pola 5/1. 

Dari Ke Dari Ke Dari Ke 
H-9 F-10 F-5 F-8 C-7 B-8 
H-8 C-4 F-4 F-6 C-6 G-5 
H-7 F-7 F-3 C-10 C-5 D-4 
H-6 D-10 E-10 B-4 C-4 D-5 
H-5 E-5 E-9 G-6 C-3 H-8 
H-4 F-9 E-8 D-3 B-9 C-9 
G-9 E-8 E-5 A-8 B-8 keluar 
G-8 keluar E-3 A-7 B-7 keluar 
G-6 B-7 D-10 G-4 B-5 keluar 
G-5 G-8 D-8 Keluar B-4 A-6 
G-4 C-7 D-5 H-5 A-9 A-4 
F-10 G-9 D-4 E-9 A-8 B-5 
F-9 A-5 D-3 C-6 A-7 H-7 
F-8 C-5 C-10 E-3 A-6 B-9 
F-7 F-4 C-9 D-8 A-5 H-6 
F-6 keluar C-8 F-5 A-4 E-10 

Perhitungan reaktivitas lebih teras, reaktivitas 
batang kendali reaktivitas padam dilakukan dengan 
menggunakan paket program Batan-2DIFF. 
Perhitungan reaktivitas teras sebagai fungsi posisi 
kendali bank setiap 10 cm dari 0 cm-60 cm dilakukan 
dengan paket program perhitungan difusi teras tiga 
dimensi Batan-3D. Dari hasil perhitungan teras ini 
akan dapat diketahui neraca reaktivitas. 
Perhitungan fraksi bakar dengan paket program 
SRAC-COREBN [2] 

Untuk mendapatkan besarnya fraksi bakar 
teras ke 60 RSG-GAS, maka dilakukan perhitungan 
dengan SRAC-COREBN melalui tahapan berikut : 
a. Perhitungan tampang lintang makroskopik elemen 

bahan bakar, elemen kendali dan material tidak 
dapat bakar lainnya dilakukan dengan modul 
SRAC modul PIJ ANISN dan CITATION. 

b. Untuk mendapatkan perhitungan fraksi bakar teras 
60 dilakukan perhitungan teras mulai teras 51 
sampai teras 60 dengan panjang siklus yang 
ditunjukkan pada tabel 2 dan pola pergeseran 
bahan bakar yang ditunjukkan pada tabel 3 

Perhitungan fraksi bakar dengan program excel 
Berdasarkan history daya, maka dapat 

ditentukan fraksi bakar rerata untuk setiap awal siklus. 
Dengan asumsi fraksi bakar dalam teras terdiri dari 
delapan kelas dan fraksi bakar maksimum adalah 56 
%, maka fraksi bakar rerata adalah 7 % . 

Perhitungan fraksi bakar rerata untuk satu 
siklus adalah :  
(E:660 x 7)% (1) 
dimana, 
E  : energi yang dibangkitkan selama satu siklus, 
660 : besarnya energi yang dihasilkan untuk 

mendapatkan fraksi bakar rerata sebesar 7 %. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Data panjang siklus operasi serta posisi 

batang kendali awal siklus operasi yang digunakan 
adalah mulai teras 51 sampai dengan teras 60 seperti 
yang ditunjukkan pada tabel 2.. Data distribusi fraksi 
bakar teras 51 digunakan sebagai awal perhitungan 
untuk teras-teras selanjutnya. Perhitungan dilakukan 
dengan dua macam paket program perhitungan yaitu 
Batan-EQUIL dan SRAC COREBN. Fraksi bakar 
yang terbentuk dalam teras 51 awal siklus merupakan 
data fraksi bakar yang dikeluarkan dari hasil 
perhitungan paket program IAFUEL, yang digunakan 
sejak komisioning teras pertama RSG-GAS sampai 
teras 51. Kedua perhitungan tersebut digunakan 
sebagai pembanding terhadap perhitungan secara 
manual yang menggunakan program excel.  
Tabel 4. Data distribusi fraksi bakar rerata teras 51 

dan 60 secara manual. 
Fraksi Bakar ( % ) 

Kelas T 51 
BOC 

T 51 
EOC 

EOC-
BOC 

T 60 
BOC 

T 60 
EOC 

EOC-
BOC 

1 0,00 7,79 7,79 0 6,59 6,59 
2 8,08 15,73 7,65 6,36 12,95 6,59 
3 15,96 23,39 7,43 13.69 20.28 6,59 
4 23,19 30,13 6,94 20.87 27.46 6,59 
5 29,58 36,35 6,77 27.67 34.26 6,59 
6 35,79 42,25 6,46 34.67 41.26 6,59 
7 42,26 47,37 5,11 42.08 48.67 6,59 
8 47,44 52,93 5,49 48.92 55.51 6,59 

Pada tabel 4 disajikan data distribusi fraksi 
bakar rerata teras 51 dan 60 dengan perhitungan 
secara manual menggunakan program excel. Terlihat 
bahwa harga selisih fraksi bakar antara akhir dan awal 
siklus pada teras 51 untuk tiap kelas fraksi bakar tidak 
sama, berbeda halnya dengan teras 60. Pada teras 51 
harga selisih fraksi bakar antara 5,11 sampai 7,79 
sedang pada teras 60 selisih fraksi bakar antara akhir 
dan awal siklus adalah 6,59. Perbedaan ini disebabkan 
karena pada teras 51 perhitungan masih dilakukan 
dengan paket program IAFUEL yang menghitung 
fraksi bakar berdasarkan distribusi distribusi fluks 
disekitar bahan bakar, sedang pada teras 60 
perhitungan fraksi bakar berdasarkan energi yang 
diterima secara rata-rata per teras. Selanjutnya hasil 
perhitungan teras 60 tersebut dibandingkan dengan 
hasil perhitungan dengan paket program Batan-
EQUIL dan SRAC modul COREBN yang disajikan 
pada tabel 5. 

Setelah dilakukan perhitungan teras mulai 
dari teras 51 sampai dengan teras 60 dengan 
menggunakan panjang siklus aktual, maka didapat 
harga fraksi bakar rerata yang ditunjukkan pada tabel 
5. Pada tabel tersebut terlihat bahwa untuk 
perhitungan manual dimana selisih fraksi bakar antara 
hasil perhitungan Batan-EQUIL dan SRAC-COREBN 
dibandingkan dengan hasil perhitungan excel, 
menunjukkan bahwa hasil perhitungan dengan SRAC 

COREBN memberikan selisih yang lebih besar 
dibandingkan dengan Batan-EQUIL. Selisih yang 
terbesar terletak pada langkah ke 5 masing-masing 
1,11 % untuk Batan-EQUIL dan 3,28 % untuk 
perhitungan COREBN.  
Tabel 5. Data distribusi fraksi bakar rerata teras 60 

awal siklus RSG-GAS. 
Fraksi Bakar (%) 

Kelas Manual 
(%) 

Batan-
EQUIL (%) 

Selisih 
(%) 

SRAC-
COREBN (%) 

Selisih 
(%) 

1 0 0 0 0 0 
2 6,36 6.94 0,58 7.48 1,90 
3 13.69 14.62 0,93 15.96 2,27 
4 20.87 21.79 0,92 23.90 3,03 
5 27.67 28.78 1,11 30.95 3,28 
6 34.67 35.23 0,46 37.44 2,77 
7 42.08 42.22 0,14 44.19 2,11 
8 48.92 48.49 -0,43 49.67 0,75 

Dengan menggunakan data awal siklus teras 
yang sama untuk perhitungan manual dan dengan 
Batan-EQUIL, maka didapat bahwa harga fraksi bakar 
antara keduanya terdapat perbedaan. Dimana pada 
perhitungan manual, selisih antara akhir dan awal 
siklus adalah sama yaitu 6,59 %, sedangkan 
perhitungan dengan Batan-EQUIL adalah antara 6,27 
%-7,68 %. Fraksi bakar hasil perhitungan manual 
dengan program excel dan Batan-EQUIL, digunakan 
dalam perhitungan teras dengan menggunakan paket 
program Batan-2DIFF.  

Salah satu besaran yang dihasilkan adalah 
nilai fluks neutron dan digambarkan dalam bentuk 
kontur seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 dan 3. 
Pada gambar 2, kontur fluks neutron diteras quasi 
simetris. Hal ini disebabkan  karena selisih fraksi 
bakar awal dan akhir siklus adalah sama. Dalam 
perjalanan operasi reaktor, maka perubahan fraksi 
bakar untuk setiap bahan bakar tidaklah sama dan 
akan menghasilkan kontur fluks seperti yang 
ditunjukkan pada gambar 3, dimana kontur fluks di 
teras cenderung tidak sama. Hal ini dapat dilihat 
dengan mengamati setiap posisi iradiasi. 

 
Gambar 2. Kontur fluks neutron rerata di teras 

berdasarkan perhitungan fraksi bakar 
secara manual. 
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Gambar 3. Kontur fluks neutron rerata di teras 

berdasarkan perhitungan fraksi bakar 
dengan Batan-EQUIL. 

Dengan menggunakan data fraksi bakar di 
teras, maka dilakukan perhitungan teras untuk 
mengetahui besaran reaktivitas di teras serta margin 
padam dengan menggunakan paket program Batan-
2DIFF. Perhitungan teras dilakukan untuk mengetahui 
reaktivitas lebih awal siklus kondisi dingin bebas 
xenon, reaktivitas akhir siklus kondisi xenon 

setimbang, reaktivitas padam, reaktivitas batas kendali 
serta reaktivitas pada kondisi stuck rod. Tabel 6 
menunjukkan neraca reaktivitas teras yang dihitung 
berdasarkan kalibrasi batang kendali di awal siklus  
dan hasil perhitungan dengan paket program Batan-
2DIFF. 

Dari tabel 6 terlihat bahwa terdapat 
perbedaan hasil perhitungan sebagai berikut. Fraksi 
bakar rerata  awal dan akhir siklus untuk teras 51 dan 
60 untuk kedua jenis perhitungan ada sedikit 
perbedaan. Meskipun kedua jenis perhitungan 
menggunakan panjang siklus yang sama, namun 
massa bahan bakar di teras pada awal siklus hasil 
perhitungan teras 51 dengan Batan-EQUIL lebih besar 
dari perhitungan manual. Sedangkan pada teras 60 
hasil perhitungan Batan-EQUIL lebih kecil, ini berarti 
bahwa perhitungan manual yang memberikan hasil 
perhitungan fraksi bakar rerata tidak memperhatikan 
pengaruh distribusi daya di masing-masing posisi 
bahan bakar.  

Tabel 6. Neraca reaktivitas teras 51 dan 60 hasil perhitungan manual dan Batan-2DIFF. 

 Teras 51 
(Manual) 

Teras 51 
(Batan-2DIFF) 

Teras 60 
(Manual) Teras 60 (Batan-2DIFF) 

Massa Uranium BOC (g) 8524,87 8536,50 8.647,14 8.616,30 
Massa Uranium EOC (g) 7751,00 7.8024 7.896,02 7.904,50 
Fraksi bakar BOC (%) 25,19 25,31 24,28 24,61 
Fraksi bakar BOC (%) 31,87 31,73 30,87 30,96 
Reaktivitas (ρ )     
ρ lebih BOC (%) 7,15 7,90 7,78 8,09 
ρ padam (%) 5,19 5,04 6,75 4,72 
ρ total batang kendali (%) 12,47 19.91 12,84 19,69 
ρ batang kendali terbesar (%) 1,87 3.67 1,92 3.59 
ρ kondisi stuck rod (%) -3,32 -1.38 -3,35 -1,13 
Posisi Batang Kendali Bank/Reg Rod (mm)     
BOC (dingin bebas xenon )_ 271/271 - 260/260 - 
EOC (panas xenon setimbang ) 561/561 - 570/570 - 

 

 
Gambar 4. Grafik reaktivitas lebih teras silisida RSG-GAS vs posisi batang kendali teras 60. 
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 Fraksi bakar di teras hasil perhitungan di 
awal dan akhir siklus teras hasil perhitungan Batan-
2DIFF berbeda antara 21-85 sen atau sekitar 2,7% - 
12%. Reaktivitas padam hasil perhitungan Batan-
2DIFF lebih kecil dari perhitungan manual. Hal ini 
dikarenakan ada perbedaan dalam cara menghitung 
reaktivitas batang kendali. Secara eksperimen, 
reaktivitas batang kendali dilakukan dengan metode 
kompensasi berpasangan. Ada kecenderungan adanya 
efek bayangan pada saat dilakukan pengukuran yang 
cukup besar sekitar 31% [3]. 

Posisi kritis adalah pada saat reaktivitas sama 
dengan nol. Pada gambar 4 ditunjukkan  bahwa posisi 
kritis teras 60 untuk perhitungan Batan-2DIFF pada 
posisi 20 cm batang kendali bank, sedangkan menurut 
perhitungan manual, posisi kritis lebih dari 30cm, 
mendekati 32,5 cm.  Sedangkan posisi kritis batang 
kendali awal siklus hasil pengukuran kalibrasi batang 
kendali adalah 26, 7 cm. Berarti ada selisih sebesar 5,8 
cm atau 21,72% yang berarti ada kenaikan reaktivitas 
positif sebesar 2,19%  Δk/k. Maka untuk penentuan 
reaktivitas lebih berdasarkan hasil pengukuran batang 
kendali, perlu ditambahkan reaktivitas lebihnya. 
Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dengan 
Batan-2DIFF, posisi kritis sekitar 21,5 cm. Ini berarti 
ada pengurangan reaktivitas positif sebesar 5,6 cm 
yang berarti ada pengurangan reaktivitas sebesar 1, 
84% Δk/k. 

KESIMPULAN 
a. Dari hasil analisis perhitungan antara perhitungan 

secara manual dan Batan-2DIFF terdapat beberapa 
perbedaan. Fraksi bakar di awal dan akhir siklus 
teras hasil perhitungan dengan Batan-2DIFF 
berbeda antara sekitar 2,7 %-12 %. Terjadi 
kenaikan reaktivitas positif dibanding posisi kritis 
batang kendali awal siklus hasil pengukuran 
kalibrasi batang kendali pada perhitungan manual 
yaitu sebesar 2,19 % Δk/k. Perbedaan posisi kritis 
hasil perhitungan dengan Batan-2DIFF dari hasil 
kalibrasi batang kendali sebesar 1, 84 % Δk/k. 
Margin padam minimum dimana reaktivitas padam 
untuk kondisi stuck rod untuk kedua jenis 
perhitungan adalah -3,35% Δk/k dan -1,13 % Δk/k, 
ini berarti kedua harga tersebut memenuhi kriteria 
keselamatan yaitu <-0,5 % Δk/k. 

b. Perhitungan fraksi bakar dengan program excel 
dapat digunakan, namun masih ada kekurangan 
yaitu tidak dapat menghitung distribusi fraksi 
bakar untuk setiap posisi di teras. Sebaiknya tetap 
disediakan paket program komputer perhitungan 
teras di RSG-GAS. 
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TANYA JAWAB 

Prajitno 
− Mengapa paket program yang disediakan untuk 

manajemen bahan bakar tidak lagi digunakan? 

Lily Suparlina 
• Paket program IAFuel hanya dapat digunakan 

di main frame yang saat ini tidak digunakan 
lagi, sedangkan paket program Batan-EQUIL 
dan SRAC COREBN dapat digunakan di PC, 
yang saat ini belum digunakan di RSG-GAS 
karena masih dalam penelitian untuk 
menghitung parameter RSG-GAS secara 
akurat. 

Bambang Galung S. 
− Untuk teraas T51 sampai T60, berapa nomor 

elemen bakarnya? 
− Berapa fraksi bakar tiap elemen bakar uranium 

silisida yang sudah dipakai di RSG-GAS? 

Lily Suparlina 
• Bahan bakar teras T51 sudah menggunakan 

penomoran di atas 200. 
• Sampai saat ii, fraksi bakar buang maksimum 

yang dihasilkan dalam bahan bakar teras RSG-
GAS kurang dari 56 % yaitu sekitar 54 %. 

 
 


