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ABSTRAK

PERILAKU PERUBAHAN REAKTIVITAS PADA REAKTOR AHR. Salah satu fenomena pada reaktor homogen cair (AHR) dengan bahan 
bakar larutan uranium adalah proses radiolisis yang menguraikan molekul air menjadi gas oksigen dan hidrogen oleh radiasi neutron maupun 
gamma. Berkurangnya molekul air dalam larutan menyebabkan konsentrasi larutan uranium menjadi semakin tinggi yang berdampak pada 
perubahan reaktivitas teras. Karena reaktor AHR dilengkapi dengan recombiner untuk menyatukan kembali gas oksigen dan hidrogen 
menjadi air, maka larutan bahan bakar akan menjadi lebih encer kembali. Hal ini juga akan memicu perubahan reaktivitas teras. Perubahan 
reaktivitas secara periodik akibat perubahan konsentrasi uranium akan memicu fluktuasi daya. Makalah ini bertujuan untuk menentukan 
perubahan reaktivitas akibat perubahan konsentrasi larutan uranium, dan perubahan reaktivitas lain seperti efek doppler. Analisis dilakukan 
dengan dua code metode monte carlo, yaitu MCNP dan MVP. Untuk reaktor yang dianalisis daya 20 kW dengan densitas 1 kW/l memiliki 
koefisien reaktivitas doppler sebesar -1,01 × 10-2%dk/k. Sistem ini juga memiliki reaktivitas umpan balik negatif yang kuat dari void. 

Kata kunci: AHR, radiolisis, fluktuasi daya, efek doppler.

ABSTRACT

One of the phenomena at Aquaeuous Homogeneous Reactor (AHR) of uranium solution fuel is radiolysis process that breaks the water molecules into 
oxygen and hydrogen gases by both neutron and gamma radiations. The reduction of water molecules in the solution causes the concentration of uranium 
solution increases and eventually leads to core reactivity change. As AHR is equipped with recomibiner to recombine the oxygen and hydrogen gases 
into water, the fuel concentration will become lower. This will also induce core reactivity change. The periodic changes in reactivity due to fluctuation in 
uranium concentration will lead to power fluctuation. The paper aims at determining reactivity change due to the change in uranium concentration, and 
other reactivity change such as doppler effect. The analyses were performed using two monte carlo method codes, MCNP and MVP. For the reactor beeing 
analyzed, with power of 20 kW and 1 kW/l of power density, has the doppler reactivity coeficient -1,01  × 10-2 %dk/k. This system also has strong negative 
feedback reactivity from void generation.

Key word: AHR, radiolysis, power fluctuation, doppler effect 

1. PENDAHULUAN
Lebih dari 80% nuklir diagnostik medis menggunakan 

radiofarmasi yang mengandung technetium-99m (Tc99m). 
Karakteristik nuklir yang bagus dari Tc99m memungkinkan kualitas 
gambar yang tinggi dengan dosis radiasi pasien yang rendah. Tc99m 
sering dipakai untuk memotret aliran darah menuju otot jantung 
dan pemetaan penyebaran kanker tulang. Penggunaan Tc99m dalam 
beberapa dekade terakhir tumbuh antara 3-5% per tahun[2]. Dengan 
waktu paruh hanya 6 jam, Tc99m harus diproduksi dekat dengan 
tempat dan waktu penggunaan. Tc99m diproduksi dari peluruhan 
molybdenum-99 (Mo99) yang memiliki waktu paruh 66 jam. 

Lebih dari 95%, Mo99 diproduksi melalui fisi dari target 
U235 di reaktor riset, dengan rasio hasil fisi 6,1%[1]. Target yang 
mengandung uranium, baik pengkayaan rendah (LEU) maupun 
pengkayaan tinggi (HEU) diiradiasi di dalam teras reaktor selama 
beberapa hari. Target yang telah diiradiasi kemudian diproses 
dengan cara pelarutan dan dihasilkan Mo99 yang sudah dimurnikan 
yang selanjutnya didistribusikan ke generator Mo99 - Tc99m. 

Metode lain untuk memproduksi Mo99 adalah dengan reaktor 
homogen cair (aqueus homogeneous reactor/AHR), di mana bahan 
bakar berupa larutan uranium, sekaligus berfungsi sebagai target 
iradiasi. Reaktor AHR memiliki beberapa keunggulan dibandingkan 
reaktor riset pada umumnya. Bahan bakar yang berbentuk cair 
memudahkan dalam ekstraksi Mo99, karena tidak perlu proses 

pelarutan dari target padat. Untuk menghasilkan Mo99 yang sama, 
AHR dapat beroperasi pada daya yang jauh lebih rendah dari pada 
reaktor riset heterogen. Desain reaktor AHR lebih fleksibel dari 
sisi geometri, karena bahan bakarnya yang berupa larutan. Limbah 
radioaktif yang dihasilkan jauh lebih rendah, karena penggunaan 
U235 yang hampir 100%. Ketika teras reaktor sudah mencapai kondisi 
subkritis, tidak perlu dilakukan penggantian bahan bakar, tetapi 
cukup menambah larutan uranium sehingga konsentrasi uraniumnya 
meningkat kembali, dan teras reaktor dapat dioperasikan kembali. 
Dalam reaktor AHR juga memungkinkan penggunaan uranium 
pengkayaan rendah <20% (LEU). AHR memiliki karakteristik 
keselamatan yang sangat baik, yaitu koefisien negatif temperatur dan 
void yang kuat, menjadikannya dapat mengendalikan diri sendiri 
ketika terjadi ekskursi daya[5]. 

Di samping keunggulannya dibanding dengan reaktor riset 
heterogen, AHR juga memiliki sisi negatif, seperti masalah korosi 
karena penggunaan asam sulfat[6]. Di dalam teras reaktor juga 
terjadi proses radiolisis yang mengurai air menjadi gas oksigen 
dan hidrogen. Radiolisis adalah proses penguraian molekul air 
oleh radiasi baik neutron maupun gamma di teras menjadi gas 
oksigen dan hidrogen. Karena air sebagai pelarut terurai menjadi 
gas oksigen dan hidrogen, maka konsentrasi uranium di dalam 
larutan akan meningkat. Peningkatan konsentrasi ini akan 
memberikan penyisipan reaktivitas ke dalam teras[4]. Reaktor 
AHR biasanya dilengkapi dengan recombiner yang menyatukan 
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kembali gas oksigen dan hidrogen menjadi air, yang kemudian 
dimasukkan kembali ke teras untuk mempertahankan konsentrasi. 
Penambahan air ke teras ini akan menurunkan konsentrasi 
uranium dan memberikan perubahan reaktivitas pada teras. 
Perubahan reaktivitas teras, naik dan turun, akibat proses radiolisis 
dan rekombinasi gas oksigen dan hidrogen, ini akan menyebabkan 
fluktuasi daya teras secara periodik. Ketidakstabilan daya ini yang 
membatasi tingkat daya reaktor. 

Makalah ini bertujuan untuk menentukan perubahan 
reaktivitas akibat perubahan konsentrasi yang timbul akibat proses 
radiolisis dan rekombinasi gas oksigen dan hidrogen. Perubahan 
konsentrasi juga bisa disebabkan oleh kenaikan temperatur dan 
pendidihan larutan akibat kenaikan daya. Kenaikan daya normal 
maupun akibat ekskursi juga memberikan umpan balik reaktivitas 
doppler. Perhitungan dilakukan dengan code berbasis metode 
monte carlo MCNP5 dan MVP. 

2. CODE MCNP5 DAN MVP

2.1. Code MCNP5[9]

MCNP5 adalah Monte Carlo N-Particle code versi 5 yang dapat 
digunakan untuk menghitung transport neutron, photon, elektron 
atau kombinasi, yang mencakup kemampuan untuk menghitung 
eigenvalue. Program tersebut dapat memodelkan sembarang 
konfigurasi material 3D dalam geometri sel yang dibatasi oleh 
permukaan tingkat satu dan tingkat dua serta torus elips tingkat 4.

Data tampang lintang kontinyu digunakan dalam MCNP. 
Untuk neutron, semua reaksi yang diberikan dalam evaluasi 
tampang lintang tertentu (seperti ENDF/B-VI) diperhitungkan. 
Neutron thermal dideskripsikan baik dengan model gas bebas 
maupun model S(α,β). 

Fitur penting yang membuat MCNP sangat serbaguna 
dan mudah menggunakan mencakup sumber general, sumber 
kritikalitas dan sumber permukaan; plotter geometry dan output 
tally; teknik reduksi varians, struktur tally yang fleksibel, dan 
kumpulan ekstensif data tampang lintang. Fitur-fitur penting 
program MCNP adalah:
1. Data nuklir dan reaksi inti. MCNP menggunakan pustaka 

data inti dan atom untuk energi kontinyu. Pustaka reaksi 
inti terutama berasal dari sistem ENDF (Evaluated Nuclear 
Data File), ENDL (Evaluated Nuclear Data Library) serta 
ACTL (Activation Library). Seluruh data tersebut diubah 
ke dalam format yang dapat dibaca oleh program MCNP 
dengan menggunakan program lain seperti NJOY. MCNP 
menyediakan tabel data nuklir untuk reaksi neutron, foton 
hasil induksi neutron, interaksi foton dan elektron, dosimetri 
atau aktivasi neutron serta hamburan partikel termal S(α,β). 
Terdapat lebih dari 500 tabel reaksi neutron untuk lebih dari 
100 isotop dan elemen yang berlainan.

2. Spesifikasi sumber. MCNP dapat menerima masukan yang 
menggambarkan berbagai macam sumber dengan geometri, 
distribusi arah, energi maupun posisinya ditentukan oleh 
pengguna. Selain itu, MCNP juga menyediakan berbagai fungsi 
yang memungkinkan pengguna memakai distribusi energi seperti 
di dalam spektrum fisi dan fusi, yakni spektrum Watt, Maxwellian 
dan Gaussian. MCNP juga menyediakan model sumber neutron 
yang khusus digunakan dalam perhitungan kekritisan.

3. Cacah (tally). Untuk memperoleh besaran fisik, MCNP 
menyediakan berbagai macam cacah dasar. Semua cacah 
dinormalisir per jumlah partikel yang disimulasikan. Pengguna 
dapat memperoleh besaran arus partikel, fluks partikel maupun 
deposisi energi. Arus partikel dapat dinyatakan sebagai fungsi 
arah terhadap suatu permukaan atau bagian permukaan 
tertentu. Fluks partikel dapat diperoleh dari permukaan atau 

volume/sel. Selain itu MCNP juga menyediakan dua macam 
detektor yang dapat memberikan informasi tentang fluks 
partikel pada suatu titik atau lingkaran cincin tertentu.

4. Geometri. MCNP mampu mendefinisikan hampir semua 
bentuk 3D, dengan didasarkan pada permukaan yang 
membatasi benda tersebut. Untuk itu MCNP menyediakan 
berbagai jenis permukaan standar, seperti bidang datar, bola, 
kerucut, silinder dan lain sebagainya untuk memodelkan segala 
bentuk geometri 3D.

2.1.1. 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 akibat 
peristiwa tangkapan murni maupun fisi. Riwayat sebuah neutron 
akan dianggap berakhir bila keluar atau lolos dari sistem. Simulasi 
ini dilakukan satu per satu sampai seluruh neutron habis terpancar 
dari sumbernya.

MCNP tidak secara langsung menghitung harga faktor 
multiplikasi kef 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 kef yang berbeda yang disebut sebagai estimator. 
Pengguna dapat menggunakan salah satu estimator tersebut untuk 
menentukan nilai kef dari sistem reaktor yang dihitung. Ketiga 
estimator tersebut adalah:
1. Estimator tumbukan (kefC) yang dihitung setiap kali terjadi 

peristiwa tumbukan partikel yang memungkinkan terjadinya 
peristiwa fisi selama satu generasi neutron. Estimator ini 
memberikan estimasi harga kef yang terbaik untuk sistem yang 
sangat besar.

2. Estimator serapan (kefA) yang dihitung setiap terjadi interaksi 
antara neutron dan inti bahan fisil selama satu generasi neutron. 
Estimator ini memberikan estimasi harga kef dengan kesalahan 
terkecil pada sistem reaktor termal.

3. Estimator panjang jejak (kefTL) yang dihitung setiap kali neutron 
berpindah tempat di dalam bahan dapat belah pada suatu jarak 
tertentu dari posisi semula. Estimator ini memberikan prediksi 
harga kef terbaik untuk sistem reaktor cepat yang menggunakan 
elemen bakar berbentuk lempeng tipis.
LANL merekomendasikan untuk menggunakan rerata dari 

kombinasi ketiga nilai estimator sebagai estimasi nilai kef yang 
terbaik.

2.1.2. Kartu KCODE
Untuk menghitung kekritisan reaktor, perlu didefinisikan kartu 

KCODE yang berisi informasi mengenai jumlah sumber (partikel) 
yang disimulasi, harga awal kef, jumlah siklus yang dilompati 
sebelum perhitungan akumulasi kef dimulai, dan jumlah siklus 
total yang dikehendaki dalam perhitungan. Jumlah partikel yang 
disimulasi dalam perhitungan disesuaikan dengan kompleksitas 
sistem teras, lazimnya terdapat minimal 1 partikel disimulasikan 
dalam material dapat belah (fissile). Semakin banyak partikel 
yang disimulasikan, akan semakin kecil standar deviasinya dan 
memberikan hasil yang lebih baik. Kartu KCODE ini memiliki 
bentuk sebagai berikut:

KCODE nsrck rkk ikz kct

di mana
nsrck :  jumlah sumber nominal tiap siklus
rkk :  harga awal untuk kef 
ikz :  jumlah siklus yang akan dilompati sebelum 

perhitungan kef dimulai
kct :  jumlah siklus dalam perhitungan
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2.1.3. Kartu KSRC
Partikel sumber yang disimulasikan ditempatkan tersebar di 

setiap daerah bahan bakar yang mengandung bahan fissile, yang 
terdapat baik di dalam elemen bakar maupun batang kendali. 
Lokasi partikel yang disimulasikan ini harus cukup jauh dari batas-
batas sel. Kartu KSRC digunakan untuk menentukan posisi partikel 
yang disimulasi ini dalam pasangan-pasangan koordinat x, y, dan z.

2.2. Code MVP

Salah satu fitur yang menonjol dari code berbasis monte carlo 
MVP adalah penggunaaan algoritma berbasis kejadian yang cocok 
untuk vektor superkomputer. Percepatan perhitungan secara 
drastis dapat dilakukan pada code dengan algoritma berbasis 
kejadian. MVP telah membuktikan peningkatan kecepatan 10 kali 
dibandingkan code skalar untuk berbagai permasalahan.
Berikut adalah beberapa kemampuan code MVP[8]:
1. Kemampuan untuk memperlakukan model scattering yang 

dinyatakan dalam File 6 (MF=6) dari bentuk ENDF-6,
2. Tally gayut waktu,
3. Perhitungan laju reaksi dengan fungsi respon titik,
4. Spesifikasi sumber yang fleksibel,
5. Tersedia pustaka tampang lintang kontinyu pada sembarang 

temperatur. MVP dapat melakukan perhitungan realistik untuk 
daya reaktor pada sembarang temperatur dengan data tampang 
lintang yang dibangkitkan oleh pustaka master tampang lintang. 
Pustaka master dihasilkan oleh system LICEM dan mencakup 
data gayut temperatur seperti tabel probabilitas tampang lintang 
dan data hamburan termal pada beberapa temperatur yang 
berbeda. MVP memperoleh tampang lintang pada temperatur 
yang dispesifikasikan dengan menginterpolasi data gayut suhu 
dan pelebaran doppler untuk tampang lintang yang kontinyu[10].

6. Estimasi real variance pada persoalan eigenvalue,
7. Detektor titik dan estimator yang melalui permukaan,
8. Model geometri statistik. Model ini awalnya dikembangkan 

untuk analisis HTTR. Kemudian model geometri statistik 
diperluas untuk berbagai jenis geometri bola pada pebble bed 
reaktor. Di model ini, lokasi bola ditentukan secara probabilistik 
sepanjang jalur gerak partikel. Ketika neutron masuk ke daerah 
campuran stokastik, jarak terhadap bola di-sample dari NND 
(nearest neighbor distribution) dari bola tersebut. Jika jalur jejak 
yang di-sample lebih besar dari jarak tersebut, neutron masuk ke 
dalam bola dan melakukan perjalanan random secara normal 
di dalam bola. Sebaliknya, neutron akan menumbuk daerah 
matriks dari daerah campuran tersebut. Hal ini berjalan secara 
berulang hingga partikel keluar dari daerah campuran[10]. 

9. Fungsi analisis derau yang digunakan untuk simulasi 
eksperimen Feyman-α,

10. Kondisi batas periodik,
11. Representasi geometri. MVP menggunakan geometri kombinasi 

dengan kemampuan kisi berlapis untuk menggambarkan 
geometri perhitungan. Modul CGVIEW digunakan untuk 
menampilkan model geometri perhitungan MVP[8].

12. Paralelisasi dengan pustaka standar,
13. Mendukung banyak platform,
14. Parameter simbolik. Pengguna dapat mendefinisikan sendiri 

suatu variabel dalam input data sehingga memudahkan dalam 
memahami dan menelusuri kembali input data.

15. Perhitungan burn-up. Paket MVP mencakup modul 
MVPBURN untuk perhitungan burn-up berbagai tipe reaktor. 

3. MODEL PERHITUNGAN
Pemodelan teras reaktor mengacu pada spesifikasi teknis 

reaktor ARGUS dengan daya nominal 20 kW[3]. Model reaktor 
ini menggunakan bahan bakar uranil sulfat (UO2SO4) dengan 
pengkayaan 20% U235. 

Tabel 1: Data pemodelan AHR

PARAMETER NILAI

Daya, kW 20

Larutan bahan bakar Uranil sulfat

Volume larutan, l 20

Kerapatan daya, kW/l 1

Pengkayaan U235,% 19,75

Model geometri teras silinder dibuat sedemikian sehingga 
diameter dan tinggi larutan sama, hal ini akan memberikan kef 
maksimum, karena luas selimut yang minimum menyebabkan 
kebocoran neutron yang minimum.

3.1. Komposisi larutan

Diasumsikan isotop uranium hanya terdiri dari U234, U235 dan 
U238. Komposisi U234 relatif terhadap U235 dikorelasikan sebagai[7]:

 (1)

Di mana w235 adalah pengkayaan dari U235. Sehingga fraksi 
massa dari U238 adalah[5]:

 (2)

Densitas partikel kemudian dapat dihitung:

 (3)

WU adalah jumlah uranium yang terlarut dalam air (gU/l), Ai 
adalah massa isotop i, dan NA adalah bilangan avogadro (6,022  × 
1023/mol). Total massa dari bahan bakar yang terlarut:

 (4)

Di mana penjumlahannya terhadap isotop uranium. Nui adalah 
densitas partikel dan Bi unit massa atom dari molekul, misalnya 
uranil sulfat. Selanjutnya adalah menghitung jumlah atom oksigen 
dan hidrogen yang ada di dalam air. Volume yang ditempati oleh 
bahan bakar:

 (5)

Volume dari bahan bakar:

 (6)

Densitas dari bahan bakar dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Densitas beberapa garam uranium

Material Densitas (g/cm3)

UO2SO4 3,28

UO2(NO3)2 2,807

UO2F2 6,45

H2O 1,0
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Densitas partikel dari oksigen dan hidrogen:

  (7)

Tabel 3: Komposisi larutan uranil sulfat pada densitas uranium 
475 gU/l

Parameter Nilai

Densitas U, gU/l 475

U234, g 15,769

U235, g 1876,250

U238, g 7607,981

S, g 1282,869

O, g 17643,172 

H, g 1739,078

Densitas larutan, g/cm3 1,508

 (8)

Densitas larutan uranium dihitung dengan:

 (9)

Komposisi bahan bakar uranil sulfat dengan densitas uranium 
475 gU/l terinci di Tabel 3.

3.2. Model Geometri

Di antara tiga geometri dengan volume yang sama, yaitu 
kotak, bola, dan silinder, maka geometri berbentuk bola yang 
akan memberikan harga kef yang terbesar. Untuk volume yang 
sama, bola memiliki permukaan yang terkecil, sehingga kebocoran 
neutronnya minimum. Namun bola yang tidak terisi penuh akan 
menyulitkan dalam menghitung volumenya. Geometri berikutnya 
yang memberikan kef terbesar kedua adalah silinder. Sekali pun 
silinder tidak terisi penuh, perhitungan volume akan dengan mudah 
dilakukan. Dengan alasan demikian, maka untuk geometri AHR 
yang dipilih adalah silinder. Harga kef geometri silinder pada volume 
yang sama akan maksimum jika rasio H/D=1. Untuk volume 20 liter, 
ukuran silinder yang menghasilkan kef adalah H=D=29,42 cm.

Gambar 1 menunjukkan model geometri silinder reaktor AHR 
tampang lintang vertikal dan horizontal, di mana (A) bahan bakar 
larutan uranil sulfat, (B) reflektor grafit dan (C) udara. Grafit dan 
udara memiliki densitas masing-masing adalah 1,67 dan 0,0012 
g/cm3, di mana komposisi partikel udara 78,43% nitrogen, 21,1% 
oksigen dan 0,47% argon.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada perhitungan faktor perlipatan neutron (kef) baik dengan 

code MCNP5 atau MVP, pengguna harus menentukan jumlah 
partikel yang disimulasi, tebakan awal, jumlah siklus yang dilewati 
(skip) dan jumlah siklus total. Dalam hal ini penulis mengambil 
155 jumlah siklus total dan 35 siklus yang di-skip serta tebakan awal 
1.0. Dengan demikian jumlah siklus aktif untuk perhitungan rerata 
adalah 120 siklus. Studi parametrik dilakukan terhadap jumlah 
partikel per siklus yang disimulasi. 

Gambar 2 memperlihatkan perubahan kef dan standar deviasi 
pada berbagai jumlah partikel yang disimulasi mulai dari 100 
hingga 300000. Fluktuasi harga kef masih cukup besar pada jumlah 

partikel yang sedikit, dan harga kef tampak mulai stabil pada jumlah 
partikel 40000. Standar deviasi pada jumlah partikel 40000 juga 
sudah cukup rendah, yaitu 4,4 × 10-4. Sehingga untuk perhitungan 
selanjutnya jumlah partikel yang disimulasi adalah 40000, dan 
input KCODE pada MCNP5 menjadi: KCODE 40000 1.0 35 155. 

Penentuan tebal reflektor grafit dilakukan dengan mengamati 
perubahan kef terhadap variasi ketebalan reflektor hingga 100 cm. 
Gambar 3 menunjukkan harga kef pada berbagai ketebalan grafit. 
Harga kef menunjukkan kenaikan yang signifikan pada ketebalan 
grafit 10 cm dan dilanjutkan hingga 20 cm walaupun dengan 
gradien yang lebih rendah. Lebih dari 20 cm, tebal reflektor tidak 
secara signifikan menambah harga kef, bahkan cenderung jenuh 
pada ketebalan grafit lebih dari 50 cm. Dengan demikian, ketebalan 
reflektor grafit dipilih 20 cm.

    

Gambar 1: Model AHR tampang lintang vertikal dan horizontal
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Gambar 2: Harga kef pada berbagai jumlah partikel yang 
disimulasi
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Gambar 3: Perubahan harga kef terhadap ketebalan reflektor grafit
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Gambar 4: Karakteristik spektrum neutron pada (atas) bahan 

bakar dan (bawah) reflektor

Sistem reaktor tidak akan kritis jika tidak ada reflektor (d=0 
cm), di mana kef <1,0. Hal ini menyediakan keselamatan melekat 
bahwa jika terjadi kebocoran maka seluruh larutan bahan bakar 
tersebut dapat ditampung dalam kontener dalam bentuk apa pun 
tanpa adanya kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan kekritisan. 

  Karakteristik spektrum neutron pada larutan bahan bakar 
dan reflektor dihitung dengan code MVP. Gambar 4 menunjukkan 
karakteristik spektrum energi neutron per unit lethargy pada 
larutan bahan bakar (A) dan reflektor grafit (B). 

Gambar 5 menunjukkan perubahan reaktivitas terhadap 
temperatur larutan bahan bakar, yang didominasi oleh efek 
doppler. Grafik tersebut cenderung membentuk garis linear 
dengan persamaan: y= -0.001x+4,879. Dari perhitungan tersebut, 
diperoleh koefisien reaktivitas temperatur bahan bakar adalah -1,01  
× 10-2%dk/k (-10,1 pcm). 

Gambar 5: Perubahan reaktivitas terhadap temperatur larutan 
bahan bakar
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Gambar 6: Perubahan reaktivitas terhadap konsentrasi uranium 
dalam larutan 

Gambar 6 menunjukkan perubahan faktor multiplikasi 
terhadap perubahan konsentrasi uranium dalam larutan bahan 
bakar. Air dalam larutan bahan bakar berfungsi sebagai moderator, 
namun air juga menyerap neutron. Pada daerah A, kenaikan 
konsentrasi uranium (penurunan rasio atom H/U) akan menaikan 
faktor perlipatan neutron (kef). Dalam hal ini, peran air sebagai 
moderator lebih lemah dari pada perannya sebagai penyerap 
neutron. Rentang ini disebut daerah over-moderated. Sedangkan 
daerah B, kenaikan konsentrasi uranium (penurunan rasio atom 
H/U) akan menurunkan faktor perlipatan neutron. Dengan kata 
lain kenaikan rasio atom H/U akan menaikan faktor perlipatan 
neutron. Pada rentang ini, peran air sebagai moderator lebih kuat 
dibandingkan penyerapan neutronnya dalam hal perubahan kef. 
Rentang ini disebut sebagai daerah under-moderated.

Perubahan konsentrasi pada larutan bahan bakar disebabkan 
antara lain oleh proses radiolisis. Saat air terurai menjadi gas 
oksigen dan hidrogen, konsentrasi uranium meningkat. Untuk 
mempertahankan konsentrasi larutan, reaktor AHR biasanya 
dilengkapi dengan recombiner, yang menggabungkan kembali gas 
oksigen dan hidrogen menjadi air dan dialirkan kembali ke teras. 
Pengembalian air ke teras ini akan menjadikan konsentrasi uranium 
turun kembali. Perubahan konsentrasi uranium yang berlangsung 
secara berulang ini menyebabkan osilasi dan fluktuasi daya teras. 
Fluktuasi daya ini yang membatasi tingkat daya reaktor AHR. 
Semakin tinggi daya teras, maka fluktuasi dayanya semakin kuat. 

Fenomena lain yang menyebabkan perubahan konsentrasi 
uranium adalah proses pendidihan. Proses pendidihan yang 
masif dapat terjadi saat kecelakaan yang mengarah pada kenaikan 
daya secara berlebih. Kenaikan temperatur larutan menyebabkan 
kenaikan temperatur uranium dan penurunan densitas larutan. 
Ketika pendidihan masif terjadi maka air dalam larutan berkurang 
signifikan dan terjadi kenaikan konsentrasi uranium. Kenaikan 
konsentrasi uranium ini berdasarkan Gambar 6 (daerah B) akan 
menurunkan reaktivitas, sehingga reaktor shut down dengan 
sendirinya akibat penyisipan reaktivitas negatif dari void dan juga 
efek doppler. Dengan demikian, reaktor AHR memiliki sistem 
pertahanan inheren untuk mencegah kecelakaan ekskursi daya.

5. KESIMPULAN
Perilaku perubahan reaktivitas pada reaktor AHR telah dikaji 

dengan menggunakan code MCNP5 dan MVP. Hasil analisis 
menyimpulkan bahwa:
1. Efek reflektor grafit sangat signifikan dalam meningkatkan 

faktor perlipatan neutron, khususnya pada ketebalan kurang 
dari 30 cm.

2. Reaktor AHR memiliki sistem pertahanan melekat terhadap 
kecelakaan ekskursi daya. Sistem ini berasal dari umpan balik 
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reaktivitas void negatif yang kuat dan efek doppler. Untuk 
reaktor AHR dengan daya 20 kW dan densitas daya 1 kW/l 
memiliki koefisien reaktivitas doppler -1,01  × 10-2%dk/k. 
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