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TEMPERATUR

ABSTRAK

ANALISIS KOEFlSIEN REAKTIVITAS TEMPERATUR MODERATOR PWR DENGAN WIMS-ANL.

Koejisien reaktivitas temperatur moderator (KRTM) adalah suatu parameter yang penting untuk desain,
kontrol dan keselamatan khususnya reaktor PWR. Sehingga dirasa penting untuk melakukan validasi
perhitungan yang akurat untuk KRTM fXJrameter dengan proses tamfXJng lintang mutahir. Untuk itu
dilakukan pemodelan pin sel dari reaktor NORA dan RI-IOOH yang menggunakan bahan bakar uranium
oksida (U02Y dan air ringan sebagai moderator. Analisis dilakukan dengan menggunakan program
WIMSD/4 yang berdasarkan pustaka data nuklir awal dan WIMS-ANL dengan pustaka data nuklir mutahir
ENDF/B-VI. Hasil perhitungan dengan program WIMSD/4 dan WIMS-ANL untuk nilai KRTM pada
reaktor NORA dan RI-IOOH masing-masing -5,039E-04 %dklkl'C dan - 2,9257E-03 'YoL1k/VC.
Dibandingkan dengan hasil desain terdafXJtperbedaan sekitar 1,8-3,8 % untuk WIMS-ANL sedangkan untuk
IVIMSD/4 sangatjauh sekitar 40 %. Sehingga dafXJt diambil kesimpulan bahwa untuk analisis keselamatan
dan kontrol reaktor harus digunakan pustaka data nuklir yang mutahir yaitu ENDF/B-VI karena pustaka
data nuklir yang lama afXJbila digunakan hasilnya tidak akurat.

Kata kunci : koejisien reaktivitas, moderator, reaktor, bahan bakar, WIMS

ABSTRACT

ANALYSIS OF MODERATOR TEMPERATURE REACTIVITY COEFFICIENT OF THE PWR CORE

USING WIMS-ANL. Ihe Moderator Temperature Reactivity Coefficient (MTRC) is an important fXJrameter
in design, control and safety, fXJrticularly in PIVR reactor. It is then very imfXJrtant to validate any new
proceesed library for an accurate prediction of this fXJrameter. ]he objective of this work is to validate the
newly IVIMS library based on ENDF/B-VI nuclear data jiles, especially for the prediction of the MTRC
parameter. For this purpose, it is used a set of light water moderated lattice experiments as the NORA
experiment and RI-IOOH critical reactors, both of reactors using U02 fuel pellet. Analyisis is used with
WIMSD/4 lattice code with original cross section libraries and IVIMS-ANL with ENDF/B-VI cross section
libraries. ]he results showed that the moderator temperatures reactivity coefficients for the NORA reactor
using original libraries is - 5.039E-04 'YoL1k1k1'Cbut for ENDF/B-Vllibraries is - 2.925E-03 'YoL1k/k1'C.
Compared to the designed value of the reactor core, the difference is in the range of 1.8 - 3.8 % for
ENDF/B-IV libraries. It can be concluded that for reactor safety and control analysis, it has to be used
ENDF/B- VI libraries because the original libraries is not acurate any more.

Keywords: reactivity coefficient, reactor, moderator, fuel, WIMS

PENDAHULUAN

Batan saat ini terus mengkaji Pembangkit ListrikTenaga Nuklir (PLTN) yang layak digunakan
di Indonesia. Kajian dilakukan baik dari sisi
ekonomi, budaya dan keselamatan terhadap PLTN
yang telah beroperasi di dunia. Namun kajian
tersebut dilakukan secara bertahap dan kontinu
karena kajian satu tipe PLTN meliputi banyak hal,
mulai dari unjuk kerja parameter sel bahan bakar
hingga unjuk kerja reaktor keseluruhannya.

Untuk mendukung kajian tersebut maka
penelitian dan kajian dari sisi keselamatan untuk
tipe PLTN tertentu perlu dilakukan. Biasanya kajian
keselamatan suatu reaktor nuklir pada umumnya
dimulai dari analisis parameter teras seperti
koefisien reaktivitas teras. Tahap pertama dalam
perancangan reaktor sebagai pembangkit listrik
terdiri dari kajian terhadap hubungan antara unjuk
kerja teras reaktor dan parameter sel bahan bakar
yang memenuhi persyaratan tertentu.
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Untuk kajian teras PLTN tipe PWR-lOOO

MWe digunakan reaktor NORA (Norwegia
PWR1056 MWe) dan RI-lOOH PWR-lOOO MWe
(Amerika). Keadaan selama reaktor dioperasikan
setiap siklus, terjadi perubahan reaktivitas teras.
Perubahan ini terjadi karena sifat fisis bahan
penyusun teras (temperatur atau kerapatan), terben
tuknya racun xenon dan berubahnya komposisi
bahan bakar. Dalam pengendalian reaktor,
perubahan reaktivitas akibat berubahnya temperatur
bahan bakar, moderator dan kerapatan moderator,
disebut koefisien reaktivitas yang didesain bemilai
negatif. Dengan demikian reaktor memiliki inherent
safety, sehingga jika terjadi kenaikkan temperatur
bahan bakar atau moderator akibat daya reaktor
dinaikkan, maka reaktivitas teras berkurang
sehingga reaktor terkendali dengan aman[1].

Koefisien reaktivitas temperatur moderator
(KRTM) adalah suatu parameter yang penting untuk
desain, kontrol dan keselamatan khususnya reaktor
PWR. Sehingga dirasa penting untuk melakukan
perhitungan yang akurat untuk parameter KRTM
dengan proses tampang lintang baru. Tujuan
perhitungan ini untuk menentukan besamya para
meter koefisien reaktivitas temperatur moderator
dengan program yang didasarkan pada pustaka data
nuklir ENDF/B-VI[2]. Untuk itu dilakukan
perhitungan sel dari reaktor NORA dan RI-lOOH
yang menggunakan bahan bakar uranium oksida
(U02) dan air ringan sebagai moderator[3]. Analisis
dilakukan dengan perhitungan transport satu
dimensi yang diselasaikan dengan metode Sn
(Descret Ordinat).

Penentuan parameter koefisien reaktivitas
temperatur moderator dilakukan dengan me
modelkan bahan bakar teras reaktor dalam bentuk

sel satuan (pin cell geometry). Satu satuan sel terdiri
dari satu satuan bahan bakar dan moderator. Dari
satu satuan sel ekivalen tersebut diperoleh data
dimensi sel sebagai data masukan program
perhitungan sel yang dikenal dengan annulus.
Perhitungan dilakukan dengan program WIMSD/4
yang mengandung pustaka data nuklir tua (original)
dan WIMS-ANL yang mempunyai pustaka data nuklir
baru (ENDF/B-VI). Analisis parameter koefisien
reaktivitas dilakukan dengan menaikkan varisai
temperatur moderator. Kemudian hasil perhitungan
dianalisis dengan hasil referensi.

TEORI

Koefisien Reaktivitas

Reaktivitas menyatakan perubahan faktor
multiplikasi efektif teras reaktor yang disebabkan

oleh kondisi reaktor. Reaktivitas teras akan berubah

jika terjadi perubahan pada kondisi operasi reaktor,
misalnya perubahan posisi batang kendali,
modifikasi reflektor atau susunan teras, masuknya
sumber neutron atau penyerap neutron ke dalam
teras[4]. Secara matematis reaktivitas dinyatakan
dalam persamaan sebagai berikut :

(I)

dengan,

p : reaktivitas

keff : faktor multiplikasi efektif

Reaktivitas dapat pula didefinisikan sebagai
perubahan populasi neutron dalam satu siklus per
populasi neutron pada akhir siklus. Reaktor
mempunyai faktor-faktor inherent (internal) yang
dapat merubah reaktivitas walaupun reaktor'
dirancang untuk beroperasi pada daya konstan.
Faktor-faktor inherent yang paling berpengaruh
terhadap perubahan reaktivitas tersebut adalah per
ubahan, meningkatnya konsentrasi xenon (prod uk
samping fisi), perubahan jumlah bahan bakar di
dalam teras reaktor, terjadi void (uap) di dalam
moderator atau pendingin. Perubahan reaktivitas
yang disebabkan oleh faktor-faktor di atas
dinyatakan dalam besaran koefisien reaktivitas (a).

Koefisien Reaktivitas Temperatur

Koefisien reaktivitas temperatur (aT)
didefinisikan sebagai turunan parsial reaktivitas
terhadap perubahan temperatur[sJ.

(2)

dengan,

8p : perubahan reaktivitas

8 T perubahan temperatur

Nilai dari koefisien reaktivitas temperatur
akan menentukan kestabilan reaksi nuklir dalam

reaktor. Pada kasus koefisien reaktivitas temperatur
yang bernilai positif, maka hal tersebut akan
menyebabkan bertambahnya reaktivitas bila terjadi
kenaikan temperatur, sehingga mengakibatkan
peningkatan daya pada reaktor. Sebaliknya apabila
koefisien reaktivitas temperatur bemilai negatif,
maka kenaikan temperatur akan menyebabkan
penurunan reaktivitas dan berlanjut dengan
penurunan daya reaktor sehingga reaktor cenderung
dalam keadaan aman.
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Salah satu efek yang umum terjadi pada
reaktor nuklir ialah efek Doppler. Efek Doppler
ialah fenomena pelebaran daerah neutron resonansi
pada tampang lintang energi neutron seiring dengan
kenaikan temperatur pada bahan bakar. Pelebaran
daerah resonansi mempunyai efek yang sangat
penting dalam fenomena penyerapan neutron
resonansi (neutron dengan bentuk kurva energi yang
tajam). Seperti yang telah diketahui bahwa tarnpang
lintang makroskopik dari U-238 menunjukkan
penyerapan yang tinggi pada kelompok energi
neutron resonansi. Sebagai akibatnya laju serapan
neutron resonansi di e1emen bakar bertarnbah.

Kenaikan temperatur pada elemen bakar mening
katkan'laju serapan neutron resonansi pada U-238
dan mengakibatkan menurunnya reaktivitas
temperatur bahan bakar diikuti dengan menurunnya
daya reaktor[6].

Koefisien reaktivitas temperatur moderator
teras dinyatakan sebagai perubahan reaktivitas
persatuan perubahan temperatur moderator,

karena gerakan termal dari inti target yang
meningkatkan probabilitas penyerapan neutron. Inti
target berosilasi terhadap posisi normalnya akibat
peningkatan temperatur. Akibatnya tidak hanya
neutron dengan energi tertentu saja yang terserap
melainkan juga neutron lain yang memiliki energi
yang berada pada interval energi neutron yang
sebelumnya akan memiliki probabilitas absorbsi
yang besar. Hal ini disebabkan karena apabila inti
target bergerak terhadap neutron datang maka
neutron dengan energi yang lebih kecil dari energi
yang seharusnya akan diserap, sementara itu hal
sebaliknya akan terjadi apabila inti target begerak
pada arah yang sarna dengan neutron datang.
Sehingga puncak-puncak resonan akan lebih lebar
pada temperatur yang tinggi dimana energi neutron
puncak resonan untuk atom U-238 adalah 6,67 eV.
Dengan meningkatnya temperatur teras reaktor
maka energi termal dari inti target bertambah dan
oleh karenanya neutron dengan energi yang lebih
rendah dan lebih tinggi dari nilai energi eksitasi inti
target akan dengan mudah diserap.

aTm = oploTm (3)

Koefisien reaktivitas arm dapat dihitung
dengan melakukan pendekatan:

aTm = Api ATm (4)

Nilai tersebut juga tergantung pada jenis dan
bahan bakar. Koefisien reaktivitas temperatur yang
bernilai negatif menunjang kualitas keselamatan
operasi reaktor, dimana daya reaktor akan berkurang
dengan kenaikan suhu.

.§.fek Doppler

Efek Doppler ialah peristiwa pelebaran
puncak energi neutron resonansi, yaitu neutron
dengan bentuk kurva energi yang tajarn berupa
puncak dan lembah yang terlihat jelas pada kurva
tarnpang lintang serapan mikroskopik dari U-238
pada Gambar 1. Pelebaran ini terjadi akibat
meningkatnya temperatur teras reaktor selama
reaksi fisi berlangsung. Seperti diketahui bahwa
neutron resonansi yang berada pada rentang energi
7 eV-200 eV memiliki tampang lintang reaksi yang
cukup tinggi terhadap U-238 (karena memiliki nilai
energi yang sesuai dengan nilai energi eksitasi inti
U-238) sehingga pelebaran dari puncak neutron
resonansi akan meningkatkan serapan neutron oleh
U-238 dan mengakibatkan berkurangnya jumlah
neutron termal yang diserap oleh U-235 sehingga
keffmenjadi berkurang.

Adapun pengaruh peningkatan temperatur
terhadap melebarnya puncak neutron resonansi ialah

_1&1 IltlllI'on

Gambar 1. Efek Doppler.

Pelebaran dari puncak resonansi (doppler broaden
ing) akan menyebabkan perubahan reaktivitas bahan
bakar. Seperti diketahui bahwa proses fisi
menghasilkan neutron berenergi tinggi yang
kemudian dimoderasi melalui tumbukan-tumbukan

dengan partikel-partikel moderator dan neutron akan
mengalami pengurangan energi secara bertahap.
Pada saat neutron-neutron tersebut mencapai nilai
interval energi resonansi maka probabilitas
terserapnya neutron oleh inti U-238 akan sangat
besar, sementara hal sebaliknya terjadi pada U-235.
Peristiwa ini mendorong terjadinya penurunan
reaktivitas reaktor. Tampang Iintang serapan U-238
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pada daerah resonansi menurun terhadap kenaikan
temperatur, meskipun demikian fluks neutron pada
daerah resonansi menjadi semakin besar, sehingga
berpengaruh secara langsung terhadap serapan
neutron termal oleh U-235.

Persamaan Trans@rt----
-Pergerakan neutron dalam teras reaktor

sangat rumit, karena neutron bergerak secara acak
dan terjadi tumbukan berulang-ulang dengan inti
target maupun moderator (HzO). Sebagai akibat
dari pergerakan ini, neutron yang sebelumnya
berada pada satu bagian dari reaktor dan bergerak
pada arah dan dengan energi tertentu pada saat yang
lain akan muncul dibagian yang lain dengan arah
gerakan dan energi yang berbeda. Dalam kasus ini
neutron dikatakan ditransport dari daerah ruang dan
energi awal ke daerah ruang dan energi kedua.
Kajian dari fenomena ini sering disebut sebagai
teori transport[7].

Program WIMS yang mengandung
persamaan transport diselesaikan dengan metoda Sn
(ordinat diskrit) digunakan untuk perhitungan kisi
(lattice calculation). Perhitungan kisi dilakukan
untuk memperoleh distribusi daya neutron dan
faktor multiplikasi tak terhingga. Sebagai input
dalam perhitungan kisi adalah data nuklir isotop
dengan multi group energi dan deskripsi dari reaktor
yang dapat diwakili oleh unit sel atau makro sel .
Perhitungan nilai k-eff dilakukan dngan mengguna
kan faktor kebocoran yang dapat dilakukan dengan
pendekatan melalui koreksi buckling.

METODE PERHITVNGAN

bakar reaktor, variasi nilai temperatur elemen bakar
(20 °e, 60 °e, atau 80 0q.

Pada bagian pertama, dihitung spektrum
neutron dalam geometri tertentu dan kelompok yang
bersesuaian dengan pustaka program (69
kelompok), dan digunakannya untuk meringkas
jumlah tenaga menjadi hanya 4 grup (few groups)
yaitu:

Neutron cepat, kelompok 1-5 dengan energi
0,821 MeV< E ~ 10 MeV.

- Neutron perlambatan, kelompok 6-15 dengan
energi 5,531 eV< E ~ 0,821 MeV.

Neutron resonansi, kelompok 16-45 dengan
energi 0,625 eV< E ~ 5,531 keY.

- Neutron termal, kelompok 46-69 dengan energi
<0,615 eV.

Tampang lintang makroskopik tenaga
neutron, yang diperlukan sebagai koefisien
persamaan banyak kelompok, diperoleh langsung
dari kerapatan atom isotop yang diberikan pada
input program serta tampang lintang mikroskopik
dari pustaka program.

Pada bagian kedua dilakukan perhitungan
banyak kelompok. SeI ini tersusun atas 4 region,
dimana indeks 1 untuk region daging bahan bakar
(meat), indeks 2 untuk kelongsong (cladding),
indeks 3 untuk moderator, dan indeks 4 untuk extra
region. Dimensi dan komposisi dari tiap region
berasal dari input program. Setelah diperoleh
spektrum banyak kelompok di keempat region,
konstanta banyak kelompok diringkas menjadi 4
kelompok.

Pin sel bahan bakar UOz adalah sarna untuk
tipe reaktor LWR dengan perangkat bahan bakar 17
x 17. Pengkayaan 3,0 % U-235 pada bahan bakar
dibuat agar dapat menghasilkan fraksi baker 40
GWd/t. dalam satu siklusnya (2 tahun operasi daya
penuh = full power day). Konfigurasi geometri pin
sel. dengan ukuran jari-jari bahan bakar rl = 0,4 cm,
rz = 0,45 cm dan r3 = 0,677 cm dimana jari-jari
terluar adalah sarna dengan sebuah bujur sangkar
dengan L/2 = 0,6 cm. Konfigurasi geometri pin sel
bahan bakar disajikan pada Gambar 3.

Perhitungan Set

Program WIMS menggunakan teori transport
untuk menghitung fluks neutron sebagai fungsi
energi dan ruang dalam sel satu dimensi. Untuk
menyelesaikan persamaan transport digunakan
metode DSN (discrete ordinates). Kemudian paket
program ini digunakan untuk tahap perhitungan sel
bahan bakar. Program ini berfungsi untuk mengolah
input dari teras rektor uhtuk menghasilkan keluaran
berupa konstanta tampang Iintang makroskopik
material teras reaktor. Dalam program ini elemen
teras reaktor dimodelkan sebagai kumpulan anulus
yang tersusun atas meat, cladding, moderator, dan
extra region. Input yang dipersiapkan untuk paket
program WIMS ialah berupa komposisi elemen

SPESIFIKASI
BAKAR VOl.

PIN SEL BAHAN
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Gambar 2. Diagram alir perhitungan WI MS.

Gambar 3. Sel satuan bahan bakar PWR.

Program WIMS hanya mampu melakukan
perhitungan transport neutron satu dimensi,
sehingga perlu dilakukan pemodelan terhadap sel
teras. Pemodelan sel digunakan untuk perhitungan
pembangkitan konstanta kelompok dalam 4
kelompok energi. Perhitungan sel dengan paket

program WIMS dari satuan sel reaktor tipe LWR
yang terdiri dari cluster bahan bakar dengan susunan
square pitch seperti pada Gambar 3. Kemudian
dihitung dimensi satuan selnya, satu satuan sel akan
terdiri dari satu bahan bakar dan moderator. Luasan
moderator yang mengelilingi bahan bakar adalah :
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L = (1,26)2 - 3,14 x (0,475)2 = 0,879 cm2

maka radius dari moderator yang menge1ilingi
elemen bakar adalah akar dari luasan di atas di bagi
3,14 dan hasilnya 0,53 cm. Dari satuan sel ekivalen
tersebut diperoleh data dimensi sel sebagai data
masukan program WIMS yang dikenal sebagai
annulus seperti Gambar 3. Densitas atom pem
bentuk pin bahan bakar disajikan pada Tabel I.

Pembangkitan konstanta kelompok di
maksudkan untuk mendapatkan harga rerata

konstanta kelompok dalam suatu sel dengan cara
menghomogenkan sel tersebut. Untuk memperoleh
harga-harga konstanta kelompok yang bersesuaian
dengan kondisi teras maka nilai buckling teras (8z2)
diperoleh dari eksperimen seperti pada Tabel I.
Perhitungan konstanta kelompok dilakukan untuk
material-material penyusun teras pada kondisi
seperti di atas. Kinf teras dan laju reaksi dihitung

dengan pengkayaan bahan bakar masing-masing
reaktor seperti pada Tabel I. Geometri pin sel,
kondisi temperature seperti terdapat pada Tabel I.

METODE ANALISIS

Untuk melakukan analisis koefisien

reaktivitas temperatur moderator dilakukan cara
sebagai berikut: Dilakukan perhitungan sel pada
kondisi suhu kamar (temperatur To) dengan

menggunakan faktor kebocoran (buckling ) dari
hasil eksperimen. Kemudian dilakukan perhitungan
sel dengan kondisi panas (Temperatur T). Dalam hal
ini temperatur bahan bakar, kelongsong, moderator
dan densitas berubah. Kemudian koefisien

reaktivitas dihitung dengan persamaan persamaaan

(2) dan Diagram alir perhitungan disajikan pada
Gambar 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data teras reaktor NORA dan RI-IOOH

disajikan pada Tabel I. Dari hasil perhitungan
program WIMS/D4 dan WIMS-ANL diperoleh
harga konstanta kelompok material teras NORA
disajikan pada Tabel 2 dan konstanta kelompok
material teras RI-IOOH disajikan pada Tabel3. Dari
Tabel tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi
suhu maka nilai konstanta makroskopik secara

umum semakin kecil sehingga menyebabkan nilai k
inf semakin turun. Sedangkan pada reaktor NORA
dengan diperlebarnya pitch bahan bakar
menyebabkan nilai konstanta makroskopik semakin
kecil sehingga akan menyebabkan nilai k-inf juga
semakin keci!. Nilai Kinfsel teras reaktor NORA dan
R I-I OOH disajikan pada Tabel 4. Hal ini sesuai

dengan teori yang menyatakan semakin banyak

material kosong semakin kecil harga Kinf. Pada
reflektor Kinf dapat dianggap sarna dengan no!.
Harga Kinf pada pengkayaan 3 % tanpa boron sangat
sesuai dengan data reaktor daya NORA yaitu 1,35
yang diberikan oleh pemasok8), sedangkan dengan
bahan bakar pengkayaan lain tidak ditemukan data
pembandingnya dari pemasok. Untuk tampang

lintang makroskopik absorpsi dan u-fisi mempunyai
harga terbesar pada daerah termal sedangkan kisi
bahan bakar dengan data-data neutronik yang
tersedia dari pemasok adalah bersifat under
moderated.

Penurunan densitas moderator yang
disebabkan oleh kenaikan temperatur moderator

mempunyai kosekuensi sebagai berikut:

r ~ IIL,z = I I( O's Nf akan naik yang memaksa harga
reaktivitas turun, tetapi efek ini biasanya keci!.

L2 = ~rAr!3 = 1/3 IILtr IILa berbanding terbalik

dengan kuadrat densitas dan cra (absorbtion cross
section).

Ketergantungan panjang difusi termal pada

temperatur moderator akan jelas terlihat. Dalam
kenyataannya dengan menaikkan temperatur
moderator harga L akan naik dan bersamaan dengan
itu kobocoran termal akan naik juga dan

mengakibatkan reaktivitas menjadi turun.

Kenaikan temperatur moderator dan tempe
ratur bahan bakar akan menyebabkan kenaikan
ukuran teras reaktor yang akan menurunkan harga
buckling (82) dan akhirnya harga reaktivitas naik.

Perubahan temperatur bahan bakar akan
mempengaruhi parameter-parameter berikut ini :

kemungkinan lolos resonansi (P) pad a rumus k",

(karena pelebaran resonance U-238) akan menurun
dengan naiknya temperatur bahan bakar. Oleh

karena k.r, turun maka konsekuensinya reaktivitas
nya akan turun. Seperti yang te1ah disebutkan di
atas, naiknya temperatur bahan bakar akan
memperluas ukuran teras reaktor sehingga menurun
kan buckling (82) yang artinya menurunkan harga
reaktivitas. Walaupun demikian efek ini kurang
berarti dibandingkan faktor probabilitas lolos
resonansi.

Secara numerik analisis dari faktor-faktor

yang telah dibahas di atas menunjukkan bahwa efek
total adalah menurunkan reaktivitas dengan naiknya
temperatur moderator atau bahan bakar sehingga
koefisien reaktivitas temperatur biasanya negatip.
Walaupun demikian, air sebagai moderator teras
pada rasio moderator dan bahan bakar yang khusus
dapat bernilai positip pada range temperatur operasi
tertentu.
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Tabel 1. Spesifikasi data nuklir teras reaktor NORA dan Rt-t OOH.

Tukiran, dkk.

Parameter Reaktor NORAReaktor Rt-tOOH PWR
PWR-I056 MWe

1000 MWe
Material bahan bakar

U02U02
Isotop bahan bakar (atoms/bam.cm)

o == 0,04637o = 0,046590
U235 = 0,00080046

U235 = 0,0007082
U238 = 0,0223877

U238 = 0,0225900
to ,40

10,39
3,41

3,003
0,635

0,508
88-304

88-304
8,699

8293
0,646

0,521
0,694

0,546
2.314

1.32
1,9Buckling eksperimen (l/cm2)

0,0066000,00918
0,000022

0,00017

Tabel2. Konstanta kelompok material teras reaktor NORA.

Konstanta kelompok GroupReaktor Nora' pitch 1,9 cm)Reaktor Nora pitch = 2.314 cm)
H20 0c)

T(60 °C)T (20°C)T(60°C)
1

4.60097E-034.58535E-033.49351 E-033.47812E-03
Makro X-sec. absorbpsi

23.00410E-033.00039E-032.07238E-032.06935E-03
3

2.570 1OE-022.57587E-021.82557E-021.83022E-02
4

1.27483E-0 11.23230E-0 I9.4 II26E-029.04640E-02
Makro X-sec. nu-fissi

11.04156E-021.03848E-027.64213E-037.61512E-03
2

1.28847E-031.28575E-038.9]439E-048.89333E-04
3

] .569] 9E-021.56489E-02] .08068E-021.07819E-02
4

2.02804E-0 11.96279E-0 11.40] 93E-0]] .35204E-0]
Konstanta difusi

12.06111E+002.07972E+002.] 0199E+002; 12483E+00
2

1.00771E+001.01737E+001.02708E+001.03877E+00
3

6.07526E-0]6. ]2607E-0 15.96771 E-O16.0300] E-O]
4

2.80508E-0]2.87327E-O]2.32] 28E-Ol2.39884E-0 I

Tabel3. Konstanta kelompok material teras reaktor Rt-tOOH.

RI-I00H (pitch = 1,32 cm)
T (20°C)

T (80°C)
5.58292E-03

5.60694E-03
3.81771E-03

3.82393E-03
3.13543E-02

3.12923E-02
1.37334E-OI

1.43672E-0 1
1.28719E-02

1.29212E-02
].47479E-03

].47892E-03
].79804E-02

1.80774E-02
2.25534E-0]

2.35795E-Ol
2.19514E+00

2. ]6846E+00
].] 1373E+00

1.09981E+00
8.53440E-0 1

8.45825E-Ol
5.53860E-0 1

5.43642E-Ol
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Tabel4. Nilai k-infsel untuk teras reaktor NORA dan RI-I00H.

193

Pin Sel Reaktor Temp. ('C)Pitch (cm)WIMSD/4WIMS-ANL

NORA

201,91,3485051,352489

60

1,91,3367871,348812

20

2,3141,3522351,366785

60

2,3141,3495931,356783

RI-100H

201.321,2720071,360185

80

1,321,2624381,357132

Tabel 5. Hasil perhitungan prediksi koefisien reaktivitas temperatur mode
rator teras reaktor NORA dan RI-I00H. (% Ak/k/'C).

Reaktor
V",IVf

Tern WIMSD/4 WIMS-ANLReferensi°C K-effaTmK-effaTm

NORA
1,66201,008848-2,966E-41,008198-5,338E-4-5,25E-04

60

1,007642 1,007981

3,03

201,0I0858-4,215E-41,009905-6,005E-4-----------
60

1,009138 1,007461

RI-IOOH

0,995201,020691-4, I78E-41,005791-2,925E-3-2,82E-03

80

1,018086 1,004019

Perhitungan WIMS untuk parameter koefi
sien reaktivitas temperatur moderator menggunakan
data nuklir baru ENDF/B-VI (WIMS-ANL)
memberikan hasil yang konsisten terhadap desain
sedangkan untuk perhitungan dengan menggunakan
data nuklir lama (WIMSD/4) tidak konsisten atau
jauh dari nilai desain. Hal ini disebabkan karena
spektrum fisi pada data nuklir lama berbeda dengan
spektrum fisi dari data nuklir baru dan penanganan
resonansi pada laju reaksi fisinya sesuai dengan
resonansi bahan bakar UOz tipe LWR. Laju reaksi
pada perhitungan sel untuk isotop U-235 dan U-238
pada energi group pertama tidak sesuai dengan
prediksi dan efeknya adalah reaksi fisi cepat
terhadap U-238. Hal ini terjadi karena mesh energi
group pada range fast terlalu kasar untuk
memperoleh lebih akurat lagi. Spektrum perata
rataan fisi antara U-235 dan U-238 pada data nuklir
baru (ENDF/B-VI) akan menghasilkan generasi
tampang lintang yang baik sehingga menghasilkan
nilai parameter yang sesuai dengan desain. Laju
reaksi U-238 pada energi epitermal dan termal
menghasilkan nilai yang baik terhadap referensi.
Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh resonansi
pada generasi tampang lintang sudah dipergitungkan
dengan baik.

KESIMPULAN

Perhitungan dengan menggunakan WIMS
ANL berdasarkan data nuklir baru ENDFIB-VI

memberikan hasil yang cukup baik dengan model 4
group energi neutron dihasilkan nilai parameter
koefisien reaktivitas temperatur moderator yang
sesuai dengan hasil referensi yaitu 5,338E-4 %
Ak/kf'C sedangkan hasil perhitungan referensi yang
dihitung dengan MCNP-4b hasilnya -5,25E-04 %
Ak/kf'C untuk reaktor PWR-NORA sedangkan
untuk reaktor PWR R I-I OOH diperoleh hasil 
2,925E-03 % Ak/kf'C sedangkan referensinya
2,82E-03 % Ak/kf'C. Dari hasil perhitungan tersebut
diperoleh perbedaan masing-masing sekitar 1,8 %
dan 3,7 %.
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Siswanto

- Apa kelebihan program WIMS-ANL dibanding
WIMD-4 untuk generasi tampang lintang
material.

Tukiran S.

- Program WIMS-ANL menggunakan daftar
pustaka barn yaitu ENDF/B-IV. Sedangkan
WIMSD/4 daftar pustakanya lama tabun 1968
sehingga jauh lebih baik hasilnya dengan WIMS
ANL.

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BATAN

Yogyakarta, 10 Juli 2007




