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ABSTRAK 
ANALISIS TAMPANG LINTANG DATA NUKLIR SODIUM-23 UNTUK PENDINGIN REAKTOR 
GENERASI IV-SFR. Telah dilakukan analisis integral tampang lintang neutron untuk pendingin sodium-23 
pada file data nuklir JENDL-3.3, ENDF/B-VII.0, BROND-2.2 dan JEFF-3.1. Analisis tampang lintang sodium-23 
meliputi tampang lintang total, hamburan elastik, hamburan in-elastik total dan tangkapan radiasi (capture) 
dilakukan pada temperatur kamar (300K), 800K dan 1500K. Analisis tampang lintang total sodium-23 melalui 
perhitungan broomstick berdasarkan hasil data eksperimen oleh MAEKER, R.E. Sedangkan analisis tampang 
lintang hamburan elastik, in-elastik total dan tangkapan radiasi capture dilakukan dengan analisis perbandingan 
terhadap file data referensi (ENDF/B-VII.0). Hasil analisis perhitungan broomstick menunjukkan bahwa sodium-
23 pada file data nuklir JENDL-3.3 memberikan nilai statistik C/E rata-rata paling baik (1.1043) dibanding file 
data nuklir lainnya. Perbedaan tampang lintang total sodium-23 file JEFF-3.1 pada semua temperatur pada 
energi 40keV dan 1MeV-2MeV sekitar ± 0.2%. Sementara itu, terdapat perbedaan relatif kecil untuk tampang 
lintang hamburan elastik pada semua temperatur sekitar ±0.4% untuk JEFF-3.1 pada energi 10MeV dan ±0.1% 
untuk file JENDL-3.3. Sedangkan untuk tampang lintang hamburan in-elastik total sodium-23 pada energi 
450keV-550keV untuk file BROND-2.2 menunjukkan ±6% lebih tinggi terhadap file data lainnya.  Tampak 
perbedaan yang sangat signifikan pada tampang lintang tangkapan radiasi capture khususnya untuk file 
BROND-2.2 pada energi 109.659keV lebih tinggi 446% sementara file JENDL-3.3 dan JEFF-3.1 hanya 16% 
lebih tinggi perbedaannya terhadap file ENDF/B-VII.0. Keseluruhan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan 
bahwa tampang lintang sodium-23 yang terkandung pada file data nuklir JENDL-3.3, ENDF/B-VII.0, BROND-
2.2 dan JEFF-3.1 mempunyai perbedaan yang relatif kecil, kecuali tampang lintang tangkapan radiasi capture 
pada file BROND-2.2. 
Kata kunci : SFR, sodium, tampang lintang data nuklir, file data nuklir JENDL-3.3, ENDF/B-VII.0, BROND-2.2, 

JEFF-3.1. 

ABSTRACT 
ANALYSIS OF SODIUM-23 NUCLEAR DATA CROSS-SECTIONS FOR COOLANT ON GENERATION IV 
REACTOR - SFR. The integral tests of sodium-23 neutron cross-sections for coolant contained in JENDL-3.3, 
ENDF/B-VII.0, BROND-2.2 and JEFF-3.1 files have been performed. Cross-sections analysis of sodium-23 such 
as total cross-sections, elastic scattering, in-elastic scattering and radiative capture cross-sections for several 
temperature i.e. 300K, 800K and 1500K. The sodium-23 total cross-sections analysis based on MAEKER, R.E. 
experimental result through Broomstick experiment calculation. Differences between among other evaluated 
nuclear data file for elastic scattering, in-elastic scattering and radiative capture cross-sections were done 
analyzed and compared to ENDF/B-VII.0 as standard reference. Analysis of total cross-sections sodium-23 
through broomstick calculation show JENDL-3.3 file give the best result on C/E statistical average value is 
1.1043 compared to another nuclear data files. Differences sodium-23 total cross-sections on JEFF-3.1 file for 
all temperature work specially for energy 40keV and 1MeV-2MeV is about 0.2%. Meanwhile, relative small 
differences on in-elastic total scattering cross-sections are shown for all temperatures are about ±0.1% in 
JENDL-3.3. On the other hand, BROND-2.2 file give ±6% higher on sodium-23 in-elastic total scattering cross-
sections for energy range 450keV-550keV. Clearly significant differences on sodium-23 radiative capture cross-
sections for BROND-2.2 file especially in energy 109.659keV is somewhat higher than 446%, otherwise JENDL-
3.3 and JEFF-3.1 give 16% higher than ENDF/B-VII.0 file. Overall result show that JENDL-3.3, ENDFB-VII.0, 
BROND-2.2 and JEFF-3.1 have little bit differences in total, elastic scattering, in-elastic scattering total cross-
sections, except BROND-2.2 file due to radiative capture cross-sections with larger discrepancies.  
Keywords : SFR, sodium, nuclear data cross-sections, JENDL-3.3,ENDF/B-VII.0, BROND-2.2, JEFF-3.1 files. 

 

PENDAHULUAN 
ejak Januari 2000 telah dibentuk GIF (Generation 
IV International Forum) yang beranggotakan 

negara - negara maju di bidang nuklir untuk 
membahas masalah reaktor maju inovatif yang 

dibutuhkan dalam penyediaan energi di masa 
mendatang. Dalam perkembangannya, forum ini telah 
mengevaluasi dan mengkaji sekitar 100 konsep jenis 
reaktor yang mungkin cocok untuk diterapkan pada 
Sistem Energi Nuklir Generasi ke-IV (Reaktor Gen-
IV) di masa mendatang. Pada akhir Desember 2002, 
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telah diputuskan 6 jenis kandidat kuat yang potensial 
& layak sebagai calon kuat untuk dibangun pada tahun 
2030. Salah satu jenis yang dipromosikan adalah 
reaktor dengan spektrum neutron cepat berpendingin 
sodium (SFR, Sodium-cooled Fast Reactor ).  

Reaktor nuklir dengan spektrum neutron 
cepat berpendingin sodium ini mempunyai sistem 
siklus bahan bakar tertutup yang mempunyai 
temperatur keluaran sekitar 530°C-550°C dengan 
rentang daya 1500-1700 MWe. Sodium atau natrium 
berbentuk padat pada temperatur kamar dan mencair 
pada temperatur 98.1°C dan mulai menguap pada suhu 
892°C. Dengan temperatur operasi yang lebar 
dibanding air biasa (H2O) dan mempunyai panas 
spesifik yang besar, maka sebagai media perpindahan 
panas sodium ini sangat bagus. Untuk itu analisis 
tampang lintang data nuklir material sodium ini 
penting dilakukan, khususnya pada temperatur operasi 
reaktor SFR. 

Sumber utama data nuklir adalah eksperimen 
fisika nuklir dengan akselerator dan reaktor riset. Data 
eksperimental dilengkapi dengan data yang dihitung 
dari teori dan model nuklir. Saat ini, pemahaman 
teoritik reaksi nuklir telah berkembang maju dan telah 
banyak digunakan untuk interpolasi, ekstrapolasi dan 
untuk menguji konsistensi data eksperimental, serta 
untuk meramalkan secara akurat data yang tak dapat 
diukur secara eksperimental.  

Keandalan perhitungan suatu desain 
rancangan neutronik / perisai sangat bergantung pada 
ketelitian data nuklir yang digunakan dan bergantung 
juga pada metoda perhitungan yang digunakan. Kedua 
syarat tersebut di atas mempunyai keterkaitan antara 
satu dengan lainnya.  

Analisis tampang lintang total dan tampang 
lintang hamburan (scattering) material perisai 
memegang peranan yang sangat penting. Bentuk 
lembah antara dua resonansi, yaitu tampang lintang 
minima sangat penting untuk diperhitungkan sesuai 
dengan faktor kemungkinan untuk meloloskan radiasi. 

Analisis tampang lintang sodium-23 
dilakukan untuk tampang lintang total (MF=3 MT=1), 
hamburan elastik (MF=3 MT=2), hamburan in-elastik 
total (MF=3 MT=4) dan tampang lintang tangkapan 
radiasi capture (MF=3 MT=102) pada temperatur 
ruang (300 K), temperatur 800 K dan temperatur 1500 
K. Analisis dilakukan dengan program PREPRO-
2000[1] (LINEAR, RECENT, SIGMA1, FIXUP, 
GROUPIE) dan BROOMST[2,3]. Analisis tampang 
lintang total pada temperatur 300 K untuk pendingin 
sodium-23 dilakukan dengan menghitung spektrum 
neutron yang melewati sampel silinder padat pada 
eksperimen oleh MAERKER R.E.[4] dan dibandingkan 
dengan spektrum yang diperoleh dari tampang lintang 
total pointwise yang terdapat pada file data nuklir 

JENDL-3.3[5], ENDF/B-VII.0[6], BROND-2.2[7] dan 
JEFF-3.1[8], sedangkan untuk temperatur 800 K dan 
1500 K dianalisis dengan membandingkan antar file 
data nuklir yang tersedia. Tampang lintang hamburan 
elastik dan in-elastik total material sodium-23 
dianalisis pada temperatur 300 K, 800 K dan 1500 K 
dengan membandingkan antar file data nuklir 
ENDF/B-VII.0 dianggap sebagai data referensi. 

DESKRIPSI REAKTOR SFR (SODIUM-
COOLED FAST REACTOR) 

SFR (Sodium-cooled Fast Reactor) adalah 
Sistem Energi Nuklir Generasi ke-IV dengan 
spektrum neutron cepat berpendingin sodium dan 
mempunyai sistem siklus bahan bakar tertutup yang 
mempunyai temperatur keluaran sekitar 530°C-550°C 
dengan rentang daya 1500-1700 MWe. Sistem 
pendingin primer reaktor SFR ini dapat berbentuk (i) 
kolam (pool layout) yang mana semua komponen 
sistem diletakkan dalam satu vessel seperti pada 
gambar 1 atau (ii) sistem pendingin primer berbentuk 
kompak. Untuk kedua sistem tersebut inertia termal 
pendingin primer sangat besar. Batasan pendidihan 
pendingin sodium dalam desain dibuat sedemikian 
lebar, sehingga batasan ini merupakan salah satu fitur 
keselamatan yang penting dari sistem reaktor ini. Fitur 
keselamatan lainnya adalah sistem primer beroperasi 
pada tekanan atmosferik. Sedangkan sistem pendingin 
sodium sekunder beraksi sebagai penyangga (buffer) 
antara sodium radioaktif di bagian sistem primer dan 
sistem konversi energi dari instalasi. Untuk itu analisis 
data nuklir untuk pendingin sodium ini sangat penting 
peranannya dalam perhitungan neutronik reaktor SFR. 

Dua opsi bahan bakar dari reaktor SFR ini 
adalah: (i) MOX (mixed uranium-plutonium oxide) 
atau (ii) campuran paduan metal (mixed uranium-
plutonium-zirconium metal alloy). Pengalaman 
internasional selama ini dengan bahan bakar MOX 
adalah lebih mahal, sementara bahan bakar paduan 
metal (metal alloy) mempunyai kelebihan di performa 
keselamatannya. Opsi lainnya yang sedang diteliti dan 
dikaji adalah bahan bakar nitrida, karbida atau bahan 
bakar dispersi, dan litbang data nuklir untuk pendingin 
sodium pada reaktor cepat ini. Data nuklir isotopik 
untuk sodium disajikan dalam tabel 1. 

Misi utama dari SFR ini adalah manajemen 
aktinida untuk meningkatkan pengelolaan 
pembuangan limbah level tinggi (plutonium dan 
aktinida lainnya) dan utilisasi sumber daya uranium. 
Dengan inovasi yang tinggi untuk menurunkan biaya 
kapital, misi reaktor ini dapat diperluas untuk produksi 
listrik dan/atau penyedia panas proses alternatif (untuk 
produksi hidrogen, desalinasi dan lainnya). 

 
 

 



Suwoto., dkk ISSN  0216 - 3128 93 
 

 
 

Buku I Prosiding PPI - PDIPTN 
Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan - BATAN 

Yogyakarta, 14 Juli 2009 
 

 
Gambar 1. Reaktor SFR (Sodium-cooled Fast Reactor) [9]. 

Tabel. 1. Data nuklir isotopik untuk isotop sodium [10]. 

Z A Masa atom 
(u) 

Masa inti 
(GeV/c2) 

Energi 
tumbukan 

(MeV) 
Spin 

Prosen Keberadaan 
di alam 

(abundance) 
Umur 
paruh Decay Q (MeV) 

11 22 21.994434 20.4822 174.15 3 - 2.65 th β- 2.84 
11 23 22.989768 21.4094 186.57 3/2 100 Stabil - - 
11 24 23.990961 22.3420 193.53 4 - 14.97 jam β- 5.51 

 

PROSES PENGOLAHAN DATA 
NUKLIR 

Program untuk pengolahan dan pemrosesan 
data nuklir yang digunakan dalam analisis ini adalah 
program PREPRO-2000 (LINEAR, RECENT, 
SIGMA1, FIXUP, GROUPIE) dan BROOMST serta 
SIGMAplot [11]. 

Proses pengolahan data nuklir pada seluruh 
jangkauan energi neutron yaitu dari energi 10-5 eV 
sampai 107 eV dimulai dengan linearisasi tampang 
lintang dengan menggunakan program LINEAR dan 
pembentukan tampang lintang dari parameter 
resonansi MF=2 dengan menggunakan program 
RECENT. Keluaran dari program RECENT ini 
merupakan tampang lintang “point-wise” dengan 
temperatur mutlak (0 K), sehingga pada proses 
selanjutnya harus dihitung tampang lintang fungsi 
temperatur menggunakan pelebaran Doppler untuk 
temperatur kamar (300 K) ataupun temperatur lainnya 
(800 K dan 1500 K) untuk mengetahui perilaku dan 
pelebaran tampang lintang yang ada karena pengaruh 
efek Doppler menggunakan program SIGMA1.  

Program RECENT dan SIGMA1 ini mirip 
dengan modul RECONR dan BROADR yang tersedia 

dalam program pengolah data nuklir NJOY. 
Kemudian file keluaran SIGMA1 diproses dengan 
program FIXUP untuk mengecek/verifikasi dan 
menguji konsistensi masing-masing tampang lintang. 
Kemudian penentuan spektrum neutron uncollided 
dihitung dengan program BROOMST dan pembagian 
560 kelompok (TART) energi neutron menggunakan 
program GROUPIE dengan weighting spectrum 
berbentuk Maxwellian, 1/E dan Fission Spectrum 
untuk mempermudah analisis. 

Data ketebalan dan kondisi parameter yang 
digunakan pada program BROOMST disajikan pada 
tabel 2. 
Tabel 2. Kondisi, tebal sampel dan jangkauan energi 

yang digunakan pada percobaan 
Broomstick-ORNL [12]. 

Parameter Sodium 
Ketebalan Sampel (cm) 60.56 
Densitas Atom Sampel (atom/barn.cm) 0.0254 
Wujud Sampel Padat 
Jangkauan Energi Neutron (MeV) 0.8–11 

Diagram alur proses pengolahan data nuklir 
untuk analisis tampang lintang sodium-23 untuk 
reaktor SFR ditampilkan pada gambar 2. 
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Gambar 2. Proses pengolahan data nuklir sodium 

untuk reaktor SFR. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
SFR (Sodium-cooled Fast Reactor) adalah 

reactor nuklir Generasi ke-IV dengan spektrum 
neutron cepat berpendingin sodium yang beroperasi 
pada temperatur keluaran 530°C-550°C. Untuk 
membantu analisis data nuklir pendingin sodium, 
maka dilakukan analisis tampang lintang total (MF=3 
MT=1), hamburan elastik (MF=3 MT=2), hamburan 
in-elastik total (MF=3 MT=4) dan tampang lintang 
tangkapan radiasi capture dari material sodium-23. 
Masing-masing data tampang lintang akan dianalisis 
pada temperatur kamar (300 K), 800 K dan 1500. 
Tampang lintang total (MF=3 MT=1) 

Profil C/E (Calculated/Experiment) hasil 
analisis perhitungan spektrum neutron yang melewati 
masing-masing sampel sodium pada temperatur 300 K 
untuk file JENDL-3.3, ENDF/B-VII.0, BROND-2.2 
dan JEFF-3.1 disajikan pada gambar 3. 

Sedangkan untuk investigasi tampang lintang 
total sodium-23 semua file data nuklir memberikan 
hasil C/E yang baik. Khusus untuk file JENDL-3.3 
memberikan profil C/E yang mirip dengan hasil yang 
diperoleh dengan file ENDF/B-VII.0. Untuk file data 
JEFF-3.1 terlihat tampak jelas perbedaan profil C/E 

dengan file data lainnya khususnya untuk energi di 
bawah 3 MeV dan daerah energi di atas 5 MeV hingga 
10.8 MeV, seperti tampak pada gambar 3. Hal ini jelas 
disebabkan oleh tampang lintang total pada file JEFF-
3.1 untuk daerah energi 5 MeV hingga 10.8 MeV 
relatif agak rendah, sementara pada daerah energi di 
bawah 3 MeV tampang lintang total relatif tinggi jika 
dibandingkan dengan file data nuklir lainnya 
(ENDF/B-VII.0, JENDL-3.3, BROND-2.2) seperti 
tampak pada gambar 4. 

Tendensi ini mengisyaratkan bahwa tampang 
lintang total pada file data nuklir JEFF-3.1 relatif 
tinggi atau tampang lintang total minima terlalu 
dangkal pada energi di bawah 3 MeV dan sebaliknya 
pada energi antara 5 MeV dan 10.8 MeV. Hal ini 
dapat dijelaskan karena data tampang lintang total dan 
neutron spektrum yang ditransmisikan mempunyai 
korelasi proporsional terbalik. 

Pada gambar 3 tampak bahwa pada energi 
sekitar 0.8 MeV, file JEFF-3.1 memberikan profil C/E 
yang paling baik, Tampak dalam tabel 3 bahwa file 
JENDL-3.3 memberikan profil C/E yang sangat baik 
sekali (1.1043) bila dibandingkan dengan file data 
lainnya, walaupun secara rata-rata statistik file JEFF-
3.1 memberikan nilai yang lebih baik. Hal tersebut 
didukung oleh standar deviasi (Std.Dev.) dan standar 
error (Std. Err.) yang paling kecil untuk file data 
JENDL-3.3 dibanding dengan file data lainnya, 
disusul dengan file data nuklir ENDF/B-VII.0. 
Tabel 3. Nilai statistik C/E rata-rata untuk sodium-

23. 
File Data Nuklir C/E Absolut 

(1.0 - C/E) 
Std. Dev. Std. Err. 

JENDL-3.3 1.1043 0.1126 0.1933 0.0225 
ENDF/B-VII.0 1.1058 0.1150 0.1948 0.0227 
BROND-2.2 1.1777 0.1779 0.2078 0.0242 
JEFF-3.1 1.0629 0.2125 0.2400 0.0279 

Sedangkan hasil analisis tampang lintang 
total sodium-23 pada temperatur 800 K tampak 
perbedaan yang relatif sangat kecil (sekitar ± 0.2%) 
terjadi pada file JEFF-3.1 khususnya pada energi 40 
keV dan 1 MeV-2 MeV, seperti tampak pada gambar 
5. Perbedaan serupa juga terjadi pada temperatur 1500 
K. 

Tampang lintang hamburan elastik (MF=3 
MT=2) untuk sodium-23 pada temperatur 300 K, 800 
K dan 1500 K mempunyai profil dan perbedaan yang 
sama terhadap file ENDF/B-VII.0. Perbedaan terhadap 
file ENDF/B-VII.0 tampak jelas untuk file data nuklir 
JEFF-3.1 walaupun relatif kecil yaitu sekitar 
maksimum 0.4% pada energi 10 MeV. Sementara 
perbedaan untuk file JENDL-3.3 yaitu sekitar 0.1% 
pada energi yang sama terhadap file ENDF/B-VII.0, 
seperti tampak pada gambar 6 untuk temperatur 300 
K.  
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Gambar 3. Perbandingan profil C/E untuk sodium-23 pada 300 K. 

 
Gambar 4. Tampang lintang total sodium-23 (300 K). 

 

 
Gambar 5. Tampang lintang total sodium-23 (800 K).
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Tampang lintang hamburan elastik (MF=3 MT=2) 

 
Gambar 6.  Tampang lintang hamburan elastik sodium-23 (300 K) 

 
Gambar 7. Tampang lintang hamburan in-elastik total Sodium-23 (800K) . 

 
Gambar 8.  Tampang lintang tangkapan radiasi capture sodium-23 (1500 K) 
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Tampang lintang hamburan in-elastik total (MF=3 
MT=4) 

Seperti profil data tampang lintang elastik 
sodium-23 pada temperatur 300 K, 800 K dan 1500 K, 
untuk tampang lintang hamburan in-elastik total 
(MF=3 MT=4) sodium-23 juga mempunyai profil 
yang mirip untuk ketiga temperatur tersebut. Tampak 
jelas pada gambar 7 tampang lintang hamburan in-
elastik total sodium-23 pada temperatur 800 K dari 
rentang energi 2 MeV-20 MeV konsisten antar file 
data yang ada sedangkan pada energi 450 keV-550 
keV file data nuklir BROND-2.2 mempunyai tampang 
lintang hamburan in-elastik total 6% lebih tinggi 
dibanding dengan file data lainnya. Konsistensi dan 
perbedaan tersebut terjadi pada temperatur lainnya, 
300 K dan 1500 K. 
Tampang lintang tangkapan radiasi capture 
(MF=3 MT=102) 

Pada analisis tampang lintang tangkapan 
radiasi capture (MF=3 MT=102) untuk sodium-23 
tampak jelas perbedaan yang sangat signifikan 
khususnya untuk file data nuklir BROND-2.2 pada 
energi neutron 109,650 keV menampakkan perbedaan 
sekitar 446% terhadap file data nuklir ENDF/B-VII.0, 
sementara file data lainnya (JENDL-3.3 dan JEFF-3.1) 
mempunyai perbedaan hanya 16%. Hal tersebut 
tampak pada gambar 8 untuk temperatur 1500 K, 
sedangkan pada temperatur 300 K dan 800 K 
mempunyai profil dan perbedaan yang sama. 
Sebaliknya pada energi 131,830 keV pada file data 
nuklir JENDL-3.3 dan JEFF-3.1 mempunyai 
perbedaan 125% thd ENDF/B-VII.0, sedangkan pada 
energi tersebut BROND-2.2 selisih -0.42% dibawah 
ENDF/B-VII.0. Untuk rentang energi lainnya, ke-4 
file data nuklir tersebut konsisten satu sama lainnya. 
Perbedaan tampang lintang tangkapan radiasi capture 
(MF=3 MT=102) relatif signifikan yang terjadi pada 
file data nuklir BROND-2.2 disebabkan karena 
metode perhitungan tampang lintang capture yang 
digunakan pada rentang energi tersebut berbeda antara 
file data nuklir yang ada. Pada file BROND-2.2 
tampang lintang tangkapan radiasi capture dihitung 
menggunakan program GRUKON [13] yang 
mengadopsi model potensial distribusi Porter-Thomas 
dan menggunakan formula Single Level Breit-Wigner 
(SLBW). Sedangkan file JENDL-3.3 dan ENDF/B-
VII.0 tampang lintang radiasi capture dihitung 
menggunakan program TNG (model statistik multi-
step) berdasarkan teori Hauser-Feshbach, sedangkan 
file JEFF-3.1 menggunakan program CASTY (model 
statistik untuk spektrum tampang lintang neutron dan 
sinar gamma). 

KESIMPULAN 
Analisis tampang lintang total (MF=3 MT=1) 

Analisis tampang lintang secara integral 
dilakukan melalui perhitungan Broomstick yang 

sangat efektif dan mudah dilakukan, khususnya untuk 
menyelidiki tampang lintang total (MF=3 MT=1) pada 
daerah energi tinggi (MeV) pada material sodium-23 
dari file data nuklir yang tersedia (JENDL-3.3, 
ENDF/B-VII.0, BROND-2.2 dan JEFF-3.1). Analisis 
file data nuklir sodium-23 pada temperatur 300 K 
pada JENDL-3.3 memberikan statistik hasil C/E rata-
rata yang paling baik (1.1043) diikuti oleh ENDF/B-
VII.0 dan sebaliknya file data nuklir JEFF-3.1 
memberikan nilai statistik C/E rata-rata paling rendah 
(1.0629). Sedangkan tampang lintang total sodium-23 
untuk temperatur 800 K dan 1500 K JEFF-3.1 
memiliki perbedaan sekitar ± 0.2% pada energi 40 
keV dan energi 1 MeV-2 MeV. 
Analisis tampang hamburan lintang elastik (MF=3 
MT=2) 

Perbedaan yang relatif kecil pada temperatur 
300 K, 800 K dan 1500 K sekitar ±0.4% lebih tinggi 
pada energi 10 MeV untuk file JEFF-3.1 dan ±0.1% 
untuk JENDL-3.3 terhadap file data nuklir ENDF/B-
VII.0. 
 
Analisis tampang lintang hamburan in-elastik total 
(MF=3 MT=4) 

Tampak perbedaan sekitar 6% lebih tinggi 
tampang lintang hamburan in-elastik total sodium-23 
pada rentang energi 450 keV-550 keV untuk file data 
nuklir BROND-2.2 terhadap file ENDF/B-VII.0 
maupun JENDL-3.3 dan JEFF-3.1. 
Analisis tampang lintang tangkapan radiasi 
capture (MF=3 MT=102) 

Perbedaan yang relatif signifikan telihat pada 
tampang lintang tangkapan radiasi capture sodium-23 
pada energi 109.650 keV sekitar 446% untuk file 
BROND-2.2, sementara file JENDL-3.3 dan JEFF-3.1 
hanya 16% perbedaannya terhadap file ENDF/B-VII.0 
untuk temperatur 300 K, 800 K dan 1500 K. 
Sebaliknya, pada energi 131,830 keV pada file 
JENDL-3.3 dan JEFF-3.1 terlihat perbedaan sekitar 
125% terhadap file ENDF/B-VII.0, sementara 
perbedaan file BROND-2.2 hanya selisih 0.42% lebih 
rendah. Model perhitungan tampang lintang tangkapan 
radiasi capture yang berbeda dengan file data nuklir 
lainnya menyebabkan perbedaan siginifikan file 
BROND-2.2 tersebut. 
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TANYA JAWAB 

Budi Rohman 
- Menurut analisis ini, pustaka yang mana yang 

paling tepat untuk perhitungan di reaktor generasi-
IV? 

- Apakah tujuan akhir yang ingin dicapai setelah 
diperolehnya pustaka tampang lintang yang paling 
handal? 

Suwoto 
• Dari analisis terlihat bahwa file JENDL-3.3 

memberikan nilai C/E yang paling baik 
(1.1043) dibandingkan dengan file data 
lainnya, khususnya untuk tampang lintang total 
sodium-23 pada energi orde MeV. Untuk 
tampang lintang lainnya (elastik, in-elastik dan 
capture), file ENDF/B-VII.0 masih unggul 
dibandingkan dengan file data lainnya. Hal ini 
dikarenakan file ENDF/B-VII.0 meupakan file 
terbaru (evaluasi terbaru) dibandingkan file 
data lainnya. 

• Tujuan akhir yang diharapkan adalah 
mengetahui tampang lintang sodium-23 (total, 
elastik, in-elastik dan capture) yang paling 
sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pada 
waktu melakukan perhitungan dengan Monte 
Carlo atau lainnya dapat memilih pustaka data 
yang terbaik. 

 

 


