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ABSTRAK 

Simulasi reaktor HTR-10 telah dilakukan menggunakan code MVP. Bahan bakar pebble 

bed berupa UO2 berlapis TRISO dengan pengkayaan 17%. HTR-10 memiliki dua sistem 

shutdown yang salah satunya yaitu bola penyerap. Simulasi ini dilakukan untuk 

mengetahui nilai shutdown margin (SDM) bola penyerap posisi di luar teras (fully up), di 

saluran bola penyerap (fully down) dan one absorber channel failure (OACF). Hasil 

simulasi berupa nilai keff yang digunakan untuk memperoleh nilai reaktivitas dan SDM. 

Nilai SDM dan SDM OACF yang diperoleh secara berturut-turut yaitu sebesar (3,52623 ± 

0,00037)$ dan (0,73808 ± 0,00046)$. Status keselamatan HTR-10 dari nilai SDM 

menunjukkan selamat menuju kondisi shutdown  

Kata kunci : Bola Penyerap, HTR-10, Shutdown Margin, MVP  

  
PENDAHULUAN 

Indonesia merencanakan pembangunan reaktor daya non komersial (RDNK) atau 

lebih dikenal dengan nama Reaktor Daya Eksperimental (RDE). Jenis RDE yang akan 

dibangun merupakan reaktor temperatur tinggi berpendingin gas (High Temperature Gas 

Cooled Reactor), yang termasuk dalam reaktor generasi IV. Salah  satu tipe reaktor HTGR 

menggunakan bahan bakar berbentuk pebbel-bed, berpendingin gas helium dan grafit 

sebagai moderator
(1)

. 

Salah satu kriteria desain keselamatan yaitu sistem shutdown. Sistem shutdown 

reaktor daya memiliki dua sistem shutdown yang independen dan masing-masing memiliki 

kemampuan penuh dalam memadamkan reaktor. Kemampuan pemadaman reaktor 

dinyatakan dengan besaran yang dinamakan shutdown margin (SDM). IAEA 

mensyaratkan nilai SDM 0,7 $ 
(2)

. Kajian neutronik HTR-10 dilakukan dengan simulasi 

komputasi. Penelitian sistem pertama batang kendali
(3) 

telah dilakukan dengan MVP. Code 

MVP mendukung simulasi HTR-10 karena dapat memodelkan bola penyerap secara 

statistical geometry.  

 

 METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan merupakan simulasi menggunakan code MVP. 

Jumlah partikel yang digunakan sebanyak 25.000 partikel dengan jumlah siklus yang 

disimulasikan 250 dengan 35 skip siklus. Parameter yang digunakan mengacu pada model 

yang dibuat oleh Terry (2006). Nilai SDM bola penyerap pada posisi fully up dan fully 

down dihitung menggunakan persamaan (1) dan pada posisi ketika saluran bola penyerap 

tidak terisi bola penyerap (one absorber channel failure) dengan persamaan (2) berikut 
(4)

 : 
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 SDM =  𝜌𝑡𝑜𝑡 − 𝜌𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠  (1) 

SDM =  𝜌𝑡𝑜𝑡 − 𝜌𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠 −  𝜌𝑚𝑎𝑥   (2) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model HTR-10 yang telah dibuat sesuai referensi dengan code MVP ditunjukkan 

pada Gambar 1. Reflektor (1) mengelilingi teras dengan  material grafit. Ruang diatas teras 

reaktor berisi udara, top cavity (2) berupa void. Pada bagian teras terdapat bahan bakar 

pebble bed (3). Bola penyerap (4) bermaterial B4C dan batang kendali (5) fully up berisi 

gas helium berada di reflektor. Dummy (6) berfungsi sebagai moderator dan di bagian 

bawah lapisan terluar carbon bricks (7). 

 

Gambar 1. Potongan  Geometri HTR-10 (a) bidang XZ (b) bidang XY 

 Nilai 𝑘𝑒𝑓𝑓 yang diperoleh pada posisi fully up dan fully down berturut-turut sebesar   
(1,08076 ± 0,00032) dan (0,97591 ± 0,00036). Nilai SDM diperoleh menggunakan 

persamaan (1) sebesar (3,52623 ± 0,00037)$. Variasi posisi ketika salah satu saluran bola 

penyerap macet (one absorber channel failure) dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2 Geometri bola penyerap one absorber channel failure bidang XY pada posisi (a) 

ke-1 (b) ke-2 (c) ke-3 (d) ke-4 (e) ke-5 (f) ke-6 (g) ke-7 

Tabel 1. Nilai reaktivitas dan SDM OACF di setiap saluran 

Saluran ke- 𝜌𝑠𝑏𝑝
𝑖  ($) SDM OACF ($) 

1 2,25124  0,00076 1,27499  0,00049 

2 2,45831  0,00076 1,06792  0,00049 

3 2,78815  0,00073 0,73808  0,00046 

4 2,29369  0,00075 1,23254  0,00047 

5 1,79917  0,00074 1,72706  0,00047 

6 1,80298  0,00077 1,72326  0,00049 

7 2,11048  0,00074 1,41575  0,00047 

 

Nilai SDM OACF diperoleh menggunakan persamaan (2) dengan nilai ρmax  pada 

saluran ke-3, sehingga diperoleh nilai sebesar (0,73808 ± 0,00046)$.  Nilai SDM dan SDM 

OACF yang diperoleh lebih besar dari 0,7$. Secara keselamatan HTR-10 aman untuk 

menuju ke kondisi shutdown. 

 

KESIMPULAN 

Nilai SDM dan SDM OACF yang diperoleh secara berturut-turut yaitu sebesar (3,52623 ± 

0,00037)$ dan (0,73808 ±0,00046)$. Status keselamatan HTR-10 ditinjau dari nilai SDM 

dan SDM OACF dikatakan selamat menuju kondisi shutdown karena nilainya lebih besar 

dari 0,7$. 
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