
Azizul Khakim, dkk. ISSN0216-3128 7

ANALISIS NEUTRONIK KEMAMPUAN BATANG KENDALl

AglnCd REAKTOR RSG GAS

Azizul Khakim dan Daddy Setyawan
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), JI. Gadjah Mada 8 Jakarta, Indonesia

e-mail: a.khakim@baCJeten.lZo.id

ABSTRAK

ANALISIS NEUTRONIK KEMAMPUAN ELEMEN KENDALl AgInCd REAKTOR RSG GAS.
Kemampuan elemen kendali yang berfungsi untuk menyerap neutron diwakili oleh parameter margin padam
minimum. Margin padam minimum menunjukkan kemampuan elemen kendali dalam mematikan reaktor
dengan margin yang memadai untuk memastikan reaktor dapat dimatikan dalam kondisi apa pun.
Karakteristik elemen kendali lain yang penting adalah laju penyisipan reaktivitas maksimum elemen kendali
yang diperoleh dari kurva S. Margin padam minimum dan kurva S e1emen kendali AglnCd RSG GAS dihitung
dengan code berbasis metode Monte Carlo lv/CN?5. Margin padam minimum dengan mempertimbangkan
harga elemen kendali terbesar macet (one stuck rod criteria) dapat memenuhi batasan yang telah ditetapkan
yaitu 0,5 'Yodk/k.

Kata Kunci: AglnCd; margin padam; batang macet; kurva S; MCN?5; laju penyisipan reaktivitas.

ABSTRACT

NEUTRONIC ANALYSIS ON CAPABILITY OF AgInCd CONTROL ELEMENT IN RSG GAS
REACTOR. The capability of control element which function as neutron absorber is represented by
parameter of minimum shut down margin. The minimum shut down margin indicates the capability of the
control elements to shut down the reactor with sufficient margin to ensure that the reactor can be terminated
in any conditions. Another important characteristic of control elements is the maximum reactivity insertion
rate of the control elements which is derived from S curve. The minimum shut down margin and S curve of
control elements were calculated using Monte Carlo method MCNP5 code. The minimum shutdown margin
taking into account one struck rod criteria could meet the acceptance limit of 0.5 dk/k.

Keywords: AglnCd; shutdown margin; stuck rod; Scurve; MCNP5; reactivity insertion rate.

PENDAHULUAN

Batang kendali merupakan komponen palingpenting dalam reaktor yang berfungsi sebagai
penyerap neutron, pengendali daya operasi reaktor
dan juga menghentikan operasi reaktor baik dalam
kondisi normal maupun kondisi yang mengarah pada
kecelakaan. Batang kendali harus dievaluasi baik dari
segi kemampuan mematikan reaktor maupun
kecepatan mematikannya. Kecepatan mematikan
reaktor sangat dipengaruhi oleh waktu respon sistem
instrumentasi batang kendali dan waktu jatuh batang
kendalL Waktu respon intrumentasi batang kendali
merupakan waktu yang diperlukan dari teraktivasinya
sinyal scram hingga sistem tersebut teraktuasi untuk
menjatuhkan batang kendalL Sedangkan waktu jatuh
adalah waktu yang diperlukan dari terlepasnya
pemegang batang kendali hingga batang kendali
berada pada posisi terendah. Kedua durasi waktu
tersebut merupakan waktu tunda. Waktu jatuh batang
kendali biasanya lebih dominan dari pada waktu
respon instrumentasi. Waktu jatuh batang kendali
dibatasi tidak melebihi nilai tertentu sedemikian
untuk menghindari terjadinya penyimpangan daya

yang terlalu besar, terutama saat terjadi kecelakaan
penyisipan reaktivitas cepat.

Persyaratan terpenuhinya margin padam
minimum dimaksudkan untuk memastikan reaktor
dapat dimatikan pada segala kondisi termasuk pada
kondisi teras yang paling reaktif, walaupun batang
kendali dengan reaktivitas tertinggi gagal masuk ke
dalam teras (One Stuck Rod Criteria). Kondisi teras
paling reaktif pada teras setimbang mengacu pada
kondisi awal siklus (BOC/Beginning of Cycle),

dingin dan tanpa Xenon. Pada kondisi ini reaktivitas
lebih teras (core excess reactivity) berada pada harga
yang tertinggL

Reaktivitas batang kendali secara aksial
umumnya mengikuti kurva berbentuk huruf S. Dari
kurva tersebut bisa dihitung gradien maksimum yang
selanjutnya dipakai untuk menghitung laju
penyisipan reaktivitas maksimum akibat pencabutan
cepat batang kendali. Penghitungan laju penyisipan
reaktivitas maksimum batang kendali memerlukan
informasi kecepatan maksimum batang kendalL

Dalam perjalanan operasi reaktor, material
absorber batang kendali mengalami penyusutan
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akibat reaksi dengan neutron. Penyusutan material

absorber ini perlu dipertimbangkan dalam operasi
reaktor karena akan menurunkan harga batang
kendali.

Dalam makalah ini, perhitungan neutronik
mencakup parameter margin padam (shutdown

margin), gradien maksimum reaktivitas batang
kendali, laju penyisipan maksimum reaktivitas
batang kendali, harga semua batang kendali, harga
masing-masing batang kendali, kurva S seluruh
batang kendali, neraca reaktivitas dan distribusi
relatif fluks aksial batang kendali pada operasi 15

MW dan 30 MW. Perhitungan dilakukan dengan
code berbasis metode Monte Carlo MCNPS[2] dan
data nuklir ENDF/B-VI. MCNP code telah

dibenchmark terhadap kekritisan pertama teras I RSG
GAS yang masih berbahan bakar U30s-Al[1] segar.
Hasil evaluasi menunjukkan MCNPS sangat akurat
dalam memprediksi kritikalitas dan bersifat lebih
konservatif dibandingkan dengan code difusi.

Analisis ini bertujuan untuk memverifikasi
parameter keselamatan terkait dengan material
absorber AgInCd dan sistem kendali reaktivitas pada
reaktor tipe MTR (Material Testing Reactor) RSG
GAS.

STUD I PARAMETRIK

Untuk menghitung kekritisan reaktor dengan
MCNP, perlu didefinisikan kartu KCODE yang berisi
informasi mengenai jumlah sumber (partikel) yang

disimulasi, harga awal keJ1; jumlah siklus yang
dilompati sebelum perhitungan akumulasi ke.udimulai

(ini penting terutama apabila nilai awal keff yang
diberikan tidak bagus), dan jumlah siklus total yang
dikehendaki dalam perhitungan. Jumlah partikel yang
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disimulasi dalam perhitungan disesuaikan dengan

kompleksitas sistem teras, lazimnya terdapat minimal
I partikel disimulasikan dalam material dapat belah
(fissile). Semakin banyak partikel yang disimulasi
kan, akan semakin kecil standar deviasinya dan
memberikan hasil yang lebih baik. Kartu KCODE ini
memiliki struktur sebagai berikut:

KCODE nsrck rkkikz kct

di mana nsrck: jumlah sumber nominal tiap siklus

rkk : harga awal untuk keff
ikz : jumlah siklus yang akan dilompati

sebelum perhitungan keffdimulai
kct : jumlah siklus dalam perhitungan

Pengambilan input yang sesuai pad a kartu
KCODE pada perhitungan kritikalitas berpengaruh

terhadap hasil perhitungan keJ]' Oleh sebab itu, studi
parameter dilakukan untuk menentukan besar nilai
nsrck dan kct yang representatifterhadap sistem yang
dihitung. Harga nsrck dan ket yang terlalu kecil akan
menyebabkan hasil perhitungan keff tidak akurat,
sebaliknya harga nsrck dan ket yang terlalu besar
menyebabkan proses perhitungan berjalan sangat
lambat. Sehingga perlu dicari nilai nsrck dan ket yang
akan memberikan hasil yang akurat, namun proses
perhitungan bisa dilakukan secara optimal. Gambar 1
menunjukkan harga keff terhadap jumlah sumber
nominal tiap siklus (nsrck). Harga keff berfluktuasi
pada harga nsrck lebih kecil dari 200000, dan
sebaliknya harga keff telah mencapai harga yang
konstan pada nsrck lebih dari 200000. Dengan
demikian untuk sistem reaktor RSG GAS ini diambil

harga nsrck sarna dengan 400000 untuk perhitungan
selanjutnya.
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Gambar 1. Harga keffterhadap jumlah partikel yang disimulasi (nsrck).
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Gambar 2. Harga standar deviasi terhadap jumlah partikel yang disimulasi (nsrck).

MCNP5 menerapkan metode Monte Carlo,
sehingga output hasil perhitungan disertai dengan
standar deviasi. Standar deviasi mengindikasikan
tingkat akurasi hasil perhitungan terhadap harga yang
sebenamya dengan suatu tingkat kepercayaan
tertentu. Gambar 2 menunjukkan harga standar
deviasi terhadap jumlah partikel yang disimulasi
(nsrck). Standar deviasi juga menjadi pertimbangan
tambahan dalam menentukan harga nsrck. Harga
standar deviasi pada nsrck = 400000 relatif kecil,
yaitu 7,0 x lO's dan naiknya harga nsrck tidak secara
signifikan menurunkan standar deviasi, bahkan
sebaliknya menambah waktu perhitungan yang
sangat besar. Harga deviasi tersebut dinilai sudah
sangat kecil dan telah mempertimbangkan propagasi
standar deviasi akibat operasi matematik data primer

(misalnya kef!) menjadi data sekunder (seperti
reaktivitas p), dimana

(1)

Gambar 3 menunjukkan harga kef!pada berbagai
jumlah siklus yang disimulasi (ket) dalam MCNP5
untuk sistem RSG GAS. perhitungan dilakukan pada
harga nsrck yang konstan 400000. Fluktuasi harga keff

terjadi pada jumlah siklus kurang dari 300.
Sedangkan harga keff stabil tercapai pada ket lebih
dari atau sarna dengan 300. Dengan demikian, untuk
perhitungan selanjutnya harga ket diambil sarna
dengan 300.
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Gambar 3. Harga kejjterhadap jumlah total siklus yang disimulasi (ket).
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Gambar 4. Perubahan standar deviasi terhadap jumlah siklus (kef).

DESKRIPSI ELEMEN KENDALl

Reaktor RSG GAS dikendalikan dengan 8
elemen kendali yang masing-masing tersusun dari 15

Semakin banyak jumlah siklus yang disimulasi,
semakin kecil standar deviasi, namun sebaliknya
dibutuhkan waktu perhitungan yang semakin lama.
Standar deviasi pada kef = 300 dianggap sudah
sangat kecil, sehingga hal ini juga yang menjadi
justifikasi pengambilan kcf=300.

Selanjutnya untuk perhitungan kritikalitas teras
RSG GAS dengan MCNP5, card KCODE berbentuk:

KCODE 400000 I .0 75 300

65.0

plat bahan bakar dan 2 blade material penyerap yang
berbentuk garpu[4]. Plat bahan bakar pada elemen
kendali sarna dengan plat bahan bakar pada elemen
bakar. Material penyerap berupa AgInCd dengan
komposisi 80% Ag, 15 % In dan 5 % Cd. Bahan
penyerap ini dibungkus dalam kelongsong yang
terbuat dari SS-316L. Elemen kendali dalam teras

RSG GAS ditempatkan pada posisi B-7, C-5, C-8, D
4, E-9, F-5, F-8, dan G-6. Material penyerap AglnCd
juga banyak dipakai pad a reaktor daya jenis PWR
(Pressurized Water Reactor).

Gambar 5 menunjukkan deskripsi elemen
kendali. Material penyerap AgInCd memiliki tebal
3,38 mm dan lebar 63,7 mm serta tebal kelongsong
0,58 mm[3J.
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Gambar 5. (A) Dimensi elemen kendali dan, (B) model geometri pada MCNP5.
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MODEL PERHITUNGAN DAN GEO
METRI

Perhitungan faktor multiplikasi dilakukan
dengan MCNP5 dan data nuklir ENDF/B-VL Teras

setimbang RSG GAS dimodelkan secara tiga dimensi
dengan batas terluar adalah tangki reaktor.

Teras setimbang RSG GAS (Iihat Gambar 6
(A)) tersusun dari 40 elemen bakar standar dan 8

elemen kendali. Teras reaktor terdiri dari lOx 10 grid
yang dikelilingi oleh reflektor berilium. Oua sisi teras
dikelilingi oleh blok berilium yang tersusun dari 3
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c

lapis. Dua sisi lainnya dikelilingi dengan elemen
berilium yang disisipkan pada kisi-kisi teras (lihat
Gambar 6 (B)). Gambar 6 (C) memperlihatkan
penampang mendatar elemen bakar standar yang
terdiri dari 21 plat dengan material meat U3SizAI.
Secara aksial, bagian elemen bakar yang dimodelkan
adalah upper plenum beserta fuel handling, lower
plenum dan lower end fitting. Gambar 6 (0)
menunjukkan elemen kendali yang tersusun dari 15
plat bahan bakar dan dua absorber blade dari
material AglnCd.
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Gambar 6. Pemodelan teras RSG GAS dengan MCNP5: (A) Teras setimbang; (B) Elemen
berilium; (C) Elemen bakar; (D) Elemen kendali.
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I
FuclPhte> (15)

Gambar 7. Model MCNP5 untuk tally F4 pada
material penyerap batang kendali.

Untuk perhitungan distribusi fiuks aksial, salah
satu control blade dibagi dalam 60 segmen untuk

dilakukan tally, seperti terlihat pada Gambar 7. Tally
F4:n diaplikasikan terhadap 60 segmen. Tally F4
merupakan tally untuk fiuks volumetrik, dengan
demikian volume dari ke-60 segmen tersebut harus
diberikan dalam card SD4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan margin padam dilakukan terhadap
dua kondisi teras, yaitu teras dengan reaktivitas lebih
(excess reactivity) yang relatifbesar dan teras dengan
reaktivitas lebih yang kecil. Tujuannya adaIah untuk
menentukan perubahan margin padam terhadap
perubahan fraksi bakar teras yang merubah
reaktivitas lebih.

Tabel 1 menunjukkan hasil perhitungan neraca
reaktivitas pada dua kondisi dengan reaktivitas lebih
teras yang berbeda. Kondisi 1 mengacu pada kondisi
awal siklus (BOC= Beginning OJ Cycle), tanpa Xe
dan dingin. Sedangkan Kondisi 2 mengacu pada
kondisi pertengahan siklus (MOC = Middle oJ Cycle).
Pada Kondisi 1 di mana reaktivitas lebih teras cukup
besar (9,29 %dk/k) memberikan margin padam
minimum yang lebih kecil (1,25 %dk/k) dari pada
kondisi 2 (4,04 %dk/k) yang memiliki reaktivitas
lebih teras yang relatif keci!. Namun pada kedua
kondisi tersebut margin padam minimum masih lebih
besar dari batas minimum sebesar 0,5 %dk/k. Dengan
demikian semakin tinggi reaktivitas lebih teras,
semakin kecil margin padam yang disediakan oleh
batang kendali. Seperti terlihat pada Tabel 2, posisi
batang kendali maksimum dapat berpindah, dari
posisi C-5 ke posisi 8-7. Hal ini disebabkan karena
distribusi fiuks neutron yang berubah. 8atang kendali
yang berada pada daerah dengan fiuks neutron yang
tinggi akan memiliki harga reaktivitas yang tinggi
pula.

Tabel 1. Perubahan margin padam pad:! dua kondisi berbeda.

No.
Parameter

Reactivity (%dk/k)

Kondisi 1

Kondisi 2

1

Reaktivitas lebih 9,297,02

2

Reactivitas Total 8atang Kendali 11,7612,36

3

Margin Padam 2,475,34

4

Harga Maksimum batang Kendali 1,22 (C-5)1,30 (8-7)

5

Margin Padam Minimum (OSR Criteria)* 1,254,04

*OSR (One Stuck Rod) Criteria: kriteria dimana semua batang kendali pada kondisi
masuk penuh kecuali batang kendali dengan reaktivitas terbesar gagal masuk (macet).
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Tabel 2. Perubahan margin padam pada dua
kondisi berbeda.

Harga Batang Kendali (%dk/k)Posisi Kondisi 1
Kondisi 2

B-7

1,20981,298

C-5

1,21661,280

C-8

1,20981,276

D-4

1,03691,097

E-9

1,12881,146

F-5

0,87060,893

F-8

1,08241,097

0-6

0,77760,801

All CEs

11,7612,36

Tabel 2 menunjukkan hasil perhitungan harga
masing-masing batang kendali dan harga seluruh
batang kendali pada kondisi 1 dan kondisi 2. Harga
seluruh batang kendali dihitung berdasarkan pada

faktor multiplikasi pada posisi tertarik penuh dan
posisi masuk penuh. Jumlah aljabar dari seluruh 8
harga batang kendali tidak sarna dengan harga batang
kendali dari posisi tertarik penuh ke posisi masuk
penuh.

Profil reaktivitas batang kendali membentuk
kurva S, dengan gradien maksimum berada di tengah
(midplane), dimana fluks neutron tertinggi. Oradien
reaktivitas maksimum sebesar 0,338 %dk/k.em.
Dengan laju maksimum penarikan batang kendali
0,0564 em/s, maka laju penyisipan reaktivitas
maksimum batang kendali adalah 1,91 x 10-4 dk/k.s.
Untuk analisis keselamatan, khususnya keeelakaan
pencabutan eepat batang kendali, perlu ditambah
faktor keselamatan 15%, sehingga laju penyisipan
reaktivitas maksimum batang kendali adalah
2,19x10-4/s.

Oambar 9 menunjukkan kurva S dan gradien
batang kendali pada posisi D-4. Profil aksial
reaktivitas batang kendali tunggal mirip dengan
profil reaktivitas total batang kendali. Batang kendali
pada posisi 0-4 memiliki gradien reaktivitas
maksimum sebesar 2,81xlO-z %dk/k.em. Dengan
demikian, jika laju pergerakan batang kendali 0,0564
em/s, maka laju penyisipan maksimum reaktivitas
batang kendali 0-4 adalah 1,59 x 10-5 dk/k.s.
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Gambar 8. Kurva S dan gradien batang kendalL
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Gambar 9. Kurva S dan gradien batang kendaH di posisi D-4.

Gambar 10 menunjukkan profil fluks neutron
volumetrik relatif pada material penyerap saat
operasi reaktor daya 30 MW dan 15 MW. Fluks
neutron tertinggi berada pada ujung bawah batang
kendali, sehingga degradasi material penyerap yang
tertinggi sepanjang umur batang kendali adalah
posisi ujung bawah batang kendalL Penurunan yang
sangat drastis terjadi pada batang kendali yang
berada di atas teras yang hanya terpapar oleh boeoran
neutron dari teras. Posisi aksial batang kendali yang
tidak berbeda jauh pada operasi 15 MW (285 mm)
dan 30 MW (307 mm) merupakan konsekuensi dari
gradien reaktivitas batang kendali yang meneapai

nilai tertinggi di midplane. Dengan kata lain,
penarikan batang kendali 22 mm telah melipatkan
populasi neutron dua kali lipat.

Analisis Sensitivitas

Fabrikasi absorber AglnCd menghasilkan
densitas absorber yang tidak sarna, sehingga perlu
analisis terhadap perbedaan densitas material
penyerap. Analisis sensitivitas dilakukan terhadap
teras dengan reaktivitas lebih (Pex) yang relatif
rendah. Perubahan parameter yang dianalisis adalah
densitas AglnCd dari 9,32 glee menjadi 10,03 glee.
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Gambar 10. Fluks neutron relatifdi AglnCd pada operasi day a 30 MW dan 15 MW.
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KESIMPULAN

Tabel 3. Perubahan margin padam terhadap
densitas AglnCd.

Tabel 4. Perbedaan panjang material penye
rap terhadap margin padam.

Tinggi ReaktivitasHarga BatangMargin
AglnCd

lebihKendalipadam
(cm)

(%dk/k)(%dk/k)(%dk/k)

60,0

7,028-12,4665,44

62,5

7,078-12,5665,49

TANYAJAWAB

Sukmanto D.

- Apakah penelitian ini (Analisis ... ) sudah pernah
dilakukan oleh peneliti RSG GAS (karena tidak
ditampilkan pada pendahuluan sebagai status
terkini penelitian)? Penelitian baru atau
penelitian mengulang?

Daddy Setyawan

- Penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh
peneliti RSG GAS. Tetapi dari sisi pengawas kita
tidak bisa percaya begitu saja dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti RSG GAS,
oleh karena itu kami melakukan verifikasi
terhadap perhitungan/penelitian yang dilakukan
o/eh peneliti RSG GAS.

Syarip

- Apakah hasil perhitungan dengan MCNP ini
memberikan hasil terbaik. Mengapa?

- Apakah burn-up bahan bakar dan burn-out batang
kendali diperhitungkan pada perhitungan midle of
life/end of life (cycle) teras RSG?

Daddy Setyawan

- Dibandingkan dengan metode dijitsi hasil
perhitungan dengan MCNP lebih bagus, karena
MCN? melakukan perhitungan dengan memodel
kan kondisi sesuai dengan kondisi riil.

- Semua kondisi burn-up dan burn-out batang
kendali dilakukan dalam perhitungan midle of life
tersebut.
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5,44
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-12,466

7,022

7,028

9,32

10,03

Minimum margin padam dapat dipertahankan
lebih dari 0,5 %dk/k walau pun pada kondisi
reaktivitas lebih teras yang relatif tinggi 9,2%dk/k.
Laju penyisipan reaktivitas maksimum seluruh
batang kendali adalah 2,19 x 10.4 /s yang meneakup
15 % faktor keselamatan.

Tabel 4 menunjukkan pengaruh perubahan
panjang material penyerap terhadap margin padam
batang kendali dengan tetap mempertahankan
pergerakan batang kendali sepanjang tinggi aktif
bahan bakar. Penambahan 4,2 % panjang material
penyerap hanya memberikan penambahan 0,9 %
margin padam. Sedangkan kombinasi penambahan
densitas material penyerap dari 9,32 glee menjadi
10,03 glee dan panjang penyerap dari 60 em menjadi
62,5 em hanya menambah margin padam sebesar
2,87%.

Tabel3 menunjukkan perubahan margin padam
akibat perubahan densitas material penyerap.
Kerapatan material penyerap menambah harga
reaktivitas batang kendali. Perubahan 7,6 % densitas

absorber, memberikan 1,9 % perubahan margin
padarn. Dengan demikian densitas material penyerap
tidak terlalu sensitifterhadap harga batang kendali.

Disamping parameter densitas, dimensi panjang
material penyerap juga salah satu parameter yang
bisa memberikan perbedaan harga reaktivitas batang
kendali. Analisis sensitivitas dilakukan terhadap teras
dengan reaktivitas lebih (Pex) yang relatif rendah,
dengan densitas absorber 10,03 glee. Parameter yang
dianalisis adalah perbedaan panjang absorber 60,0
em (sarna dengan panjang aktif bahan bakar) dan
62,5 em (panjang total plat bahan bakar termasuk
kelongsong).
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