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ABSTRAK
PERHITUNGAN HARGA BUIW UP FAKTOR BETON NORMAL, BETON BARIT, BETON TERAK
TANUR TINGGI SEBAGAI PERISAI RADIASI SINAR " Telah dilakukan penelitian untuk menghitung
besamya harga build up faktor heron normal, beton, baril, heron terak tanur tinggi. Penelitian dilakukan
dengan cara mengukur laju dosis sumber radiasi Cs/37 sebelum dan sesudah melewati perisai. Variabel
yang diteliti adalah jenis beton, tebal heron d.an letak/posisi heron. Jenis heron yang diteliti terdiri dari
heron normal, heron baril, heron terak tanur tinggi. Variabel tebal beton yang diteliti adalah ketebalan 6,
12, 18, 24, 30 dan 36 cm. Posisi heron diletakkan pada posisi mendekati sumber radiasi dan pada posisi
mendekati detektor. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa jenis heron dan posisi heron tidak
berpengaruh terhadap harga build up faktor. Ketebalan (r) dan koefisien atenuasi (~) heron sangat
berpengaruh terhadap harga build up faktor. Semakin besar harga ~r maka semakin besar harga build up

faktor.

ABSTRACT
BUIW-UP FACTOR CALCULATION FOR ORDINARY CONCRETE, BARYTE CONCRETE AND
BLAST.FURNACE SLUGGES CONCRETE AS r RADIATION SHEIWING. Calculation of build up
factor ordinary concrete, baryte concrete and blast-furnace sludge concrete have been carried out. The
calculations have been carried out by dose rate measurement of CslJ7 source before and after passing
through shielding. The investigated variables were concrete type, thickness of concrete and relative
possession of concrete. Concrete type variables are ordinary concrete, baryte concrete and blast sludge
furnace concrete. The thickness variables were 6, 12, 18, 24, 30 and 36 cm. The relative position variables
were dose to the source and close to detector. The result showed that concrete type and position did not have
significant effect to build-up factor value, while the concrete thicknesss (r) and the attenuation coefficient (~)
were influenced to the build-up factor. The higher pr value the higher build-up factor value.

efektif untuk menurunkan intensitas radiasi
netron.

Sinar y yang melewati suatu material, maka
intensitas sinar y akan mengalami penurunann
intensitas sebagai akibat adanya efek foto \istrik,
efek compton, maupun terjadinya produksi
pasangan. Secara matematis, penurunan intensitas
sinar y yang melewati material seteba\ r dapat

ditulis:

~ = -.ur
dr

Jika material itu homogen dan tipis serta
dianggap isotropik/berasal dari satu titik sehingga
adanya pengaruh build up faktor dapat diabaikan,
maka persamaan (1) dapat diselesaikan menjadi

I = Ioe-/.lr (2)

PENDAHULUAN
U ntuk menjaga keselamatan pekerja radiasi

dalam melaksanakan tugas dapat dilakukan
dengan cara menjaga jarak tertentu dari sumber
radiasi, mengatur jumlah paparan selama berada di
medan radiasi serta memakai tameng/perisai
radiasi. Pemilihan bahan perisai disesuaikan dengan
tipe radiasi yang dipancarkan. Secara umum

bahan/material tameng yang digunakan
dikelompokkan menjadi (1.3):

1. Elemen berat, yaitu elemen yang mempunyai
kerapatan clan berat jenis yang tinggi. Elemen
ini dimiliki oleh suatu unsur bernomor masa
besar (misal Ph). Elemen ini akan efektif untuk
menurunkan intensitas sinar y.

2. Material yang banyak mengandung unsur
hidrogen. Material ini akan efektif untuk
menurunkan intensitas radiasi netron.

3. Material yang banyak mengandung unsur Boron.
Unsur Blo adalah unsur yang mempunyai sifat
dapat menyerap netron, schingga B 10 akan

I = lntensitas setelah melewati material
lo = lntensitas sebelum melewati material
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Bagan alir untuk menyelesaikan persamaan (7)J.l = Koefisien atenuasi
r = Tebal material ~ -

T~~
A, D~n 4,,4,

Untuk material yang dilewati sinar 'Y itu tebal, maka
foton sinar 'Y tersebut dapat disebarluaskan oleh

medium sehingga akan menyebabkan beberapa
partikel dapat mengalami tumbukan 2 kali atau
lebih. Hal ini akan mempertinggi atau melipatkan
intensitas keluaran setelah melewati medium,
peristiwa ini dikenal dengan istilah Build up faktor.
Besarnya build up faktor tergantung dari energi
sinar 'Y, koefisien atenuasi dan harganya lebih besar
dari satu, secara matematis dirumuskan (2):

Inpd
\L,

/

(3)-a I Jl r + (1 -A )e -a 2 Jl rB (Jl r ) = Ae

Dengan adanya build up faktor ini maka persamaan
2 dikoreksi menjadi:

(4)1= B(pr)loe-.ttr )
lntensitas paparan radiasi mempunyai

korelasi dengan laju dosis suatu sumber radiasi,
yaitu laju dosis berbanding lurns dengan intensitas
(D = Cl ), dengan demikian penurunan laju
dosis setelah melewati material dapat ditulis :

(5)

D = Laju dosis setelah melewati material
Do = Laju dosis sebelum melewati material

Dengan memasukkan persamaan (3) ke persamaan
(5) maka diperoleh persamaan :

Beton adalah material yang dibuat dari
campuran air, semen dan agregat. Adanya air dan
semen pada suhu kamar akar mengakibatkan
terjadinya reaksi hidrasi semen yang akan
menghasilkan blok monolit (satu kesatuan) yang
kaku dan keras. Reaksi ini merupakan reaksi
eksotermis. Agregat beton (pasir, batuan), dalam
beton merupakan material inert, yang pada jumlah
tertentu dapat menambah kekuatan dari beton.
Dalam bangunan, adanya agregat juga akari
menghemat jumlah semen yang digunakan.(4)

Beton termasuk material berat, yang relatif
berharga murah, mudah diperoleh ataupun dibuat,
mempunyai berat jenis lebih dari 2 gram/cm3, dan
ban yak digunakan sebagai bahan bangunan yang
potensial. Dari karakteristik ini, maka diduga
material beton cukup potensial digunakan sebagai
bahan perisai radiasi sinar y. Adapun tujuan
penelitian ini adalah untuk menentukan bcsarnya
harga build up faktor beton normal, beton baril,
beton terak tanur tinggi sebagai perisai radiasi

sinar y.(4)

D Jir (6)
~e0 = Ae -alJlr + (1- A )e-a2Jlr -
Do

A, aI, a2 adalah suatu konstanta yang besarnya
dapat dilihat di label.
D. Do adalah laju paparan yang bisa di ukur pada

jarak r.

Dengan demikian persamaan (6) adalah suatu
persamaan untuk menghitung harga ~ dan dapat
diselesaikan secara iterasi dengan metoda Newton
Raphson sebagai berikut :

METO DO LOG I PENELITIAN

(7)
D Jlr

-e
Do

f(,u )JI(II+I) = JIll -f'"(;;)

f<.u) = Ae -al,ur + (1 -A)e -a2,ur

f'(p)=derivat dari f(J!)

Alat dan bahan
I. Beton normal, baril, terak tanur tinggi ukuran 25

x 25 x 6 cm3 .,.'
2. Survey meter radiasi merk Babyline dengan

faktor kalibrasi :

-
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Tabel 1. Tabel harga koefisien atenuasi untuk
berbagai macam heron ketebalan pada
berbagai macam ketebalan dan posisi

.pada skala 100 mRad/jarn sebesar 1,07

.pada skala 10 mrad/jarn sebesar 0,95

.pada skala I mrad/jarn sebesar I
3. Satu unit sumber radiasi gamma CSl37 dengan

aktivitas 74 GBq pada tahun 1982
4. Kamera
5. Layar monitor

Cara Kerja

Alat dan bahan disusun seperti pacta Gambar l,

Jarak antara sumber radiasi dan survey meter di
atur sejauh 2 meter. Mula-mula dilakukan

penyinaran dengan tanpa memakai perisai terlebih
dahulu untuk menentukan laju dosis awal (Do)

ataupun intensitas awal (10). Kemudian letakkan
perisai beton normal di dekat sumber radiasi dan
dicatat besarnya laju dosis setelah melewati perisai
(D) dan tebal perisai (r). Percobaan diulangi lagi,
tetapi untuk berbagai macam ketebalan beton dan
jenis beton serta posisi beton dirubah letaknya
mendekati survey meter.

Keterangan :
Satuan koefisien atenuasi(~) dalam cm-l. satuan r
dalam cmo

Tabel 2. Tabel harga build up faktor untuk heron
normal, barit, terak tanur tinggi pada
berbagai macam harga J.lf serra posisi
heron mendekati sumber

Beton Terak
Tanur ,Tinj(j(i

JlT ~ B(p,r)

Beton Normal

.ur B(jl.r)

9,159

14,262

21,464

31,075

43,143

71,820

Beton Barit

JlF B(,u.r)

10.378

16.938

29.540

40.726

78.409

3.50386

4.93996

6.51604

8.14032

9.72649

12.4334

3.88009

5.57411

7.90734

9.43829

12.9266

3.8t
5.6:'
8,0

9.5

10,378

17,232

30,226

41,352

-.
-.

---~

A = Unit sumber radiasi CSJ37
B = Susunan perisai
C = Survey meter radiasi
D = Kamera
E = Monitor

Tabel 3. Tabel harga build up faktor untuk beton
baril, terak tanur tinggi pada berbagai
macam harga Jlr serta posisi beton
mendekati detektor

Gambar 1. Rangkaian susunan alar dan bahan
dalam penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh, kemudian
dilakukan perhitungan menurut persamaan (7)
memakai metode persamaan 7 dengan A=34,104;
<11=-0,1236, <12 = -0,07775 maka akan diperoleh

harga Jl seperti yang tertera pada Tabel 1.

Seperti telah disebutkan dalam pendahuluan,
bahwa bahan perisai untuk menurunkan intensitas
sinar 'Y dipilih dari material berat. Untuk itu perlu
ditinjau karakteristik masing-masing beton sebagai
bahan perisai radiasi..Beton normal mempunyai
berat jenis 2,418 gram/6m3 dan tersusun dari air,
semen, dan batu. Beton barit mempunyai berat jenis
2,921 gram/cm3 dan tersusun dari air, semen,
batuan barit (BaSO4). Beton terak tanur tinggi
mempunyai berat jenis 3,075 gram/cm3 dan
tersusun dari air, semen, batuan terak (komposisi

Dari harga ~ yang diperoleh seperti pada
Tabel I, selanjutnya dengan menggunakan
persamaan (3) maka akan diperoleh harga build up
faktor seperti yang tertera pada Tabel 2. dan 3.

Prosldlng Pertemuan dan Presentasilimiah Penelltlan Dasar IImu Pengetahuan dan Teknologl Nukllr
P3TM-BATAN Yogyakarta, 27 Junl 2002

:009

1999

254

418



ISSN 0216 -3128 lsman MT., dkk.344
-----

mempunyai harga bulid faktor yang lebih besar. Hal
ini kemungkinan disebabkan dari homogenitas
material beton. Beton yang tersusun dari material
semen, air dan agregat kurang begitu homogen
dibanding dengan material air, aluminium, ataupun
timbal, sehingga walaupun beton mempunyai berat
jenis yang lebih tinggi dari aluminium tetapi harga
build up faktornya lebih besar dari aluminium:2)

---
dominan terdiri SiOz, FezO3, CaD, MgO). Dari
karekteristik ini, selanjutnya dikaitkan dengan hasil
perhitungan seperti yang tertera pada Tabel 2 daD 3
serta Gambar 2, tampak bahwa harga build up
faktor sebagai fungsi koefisien atenuasi daD jarak
untuk ke tiga macam beton tidak menunjukkan beda
yang signifikan. Dengan demikian berat jenis daD
komposisi bahan penyusun beton tidak
mempengaruhi harga build up faktor beton.
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Gambar 3. Graftk hubungan antara JJ.r terhadap
harga build faktor untuk air, aluminuim,
heron dan timbal (Lamarsh, /966).
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Gambar 2. Grafik hubungan antara .ur terhadap
harga build up faktor pada heron
normal, heron baril, heron terak tanur
tinggi pada posisi heron mendekati
sumber radiasi dan pada posisi heron
mendekati detektor.

KESIMPULAN

Pada posisi beton yang digunakan untuk
memerisai sinar y, baik pada posisi beton mendekati
sumber radiasi ataupun pada posisi beton
mendekati detektor (lihat Gambar 1), ternyata harga
build up faktor yang diperoleh tidak menunjukkan
beda yang signifikan (lihat Tabel 2 dan 3 serta
Gambar 2). Dengan demikian maka posisi beton
tidak berpengaruh terhadap harga build up faktor.

Pada Gambar 3, harga build up faktor beton
dibandingkan dengan harga build up air, aluminium
dan timbal yang diambil dari referensi (Lamarsh,
1966). Air (berat jenis = 1 gram/cm3) mempunyai
harga build faktor yang lebih besar dibanding
dengan beton. Aluminium (berat jenis = 2,7

gram/cm3) mempunyai harga build up faktor yang
lebih kecil dibanding dengan beton. Timbal (berat
jenis = 11,35 gram/cm3) mempunyai harga build up
faktor yang lebih kecil dibandingkan dengan beton.
Sesuai dengan referensi pada Gambar 3, bahwa
harga build up faktor semakin kecil apabila berat
jenis semakin besar. Dengan demikian terjadi
penyimpangan untuk beton yang mempunyai berat
jenis lebih besar dibanding aluminium, tetapi

Dari basil perhitungan dan pembahasan di
alas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

1. Komposisi bahan penyususun beton tidak
mempengaruhi besarnya harga build up faktor
beton, sehingga beton normal, beton terak tanur
tinggi mempunyai harga build up faktor yang
sarna pacta berbagai harga J1r .

2. Posisi perisai beton tidak berpengaruh terhadap
besarnya harga build up faktor, baik untuk posisi
beton mendekati sumber radiasi ataupun pacta
posisi beton mendekati detektor.

3. Besar harga build faktor beton dari basil
penelitian ini (diambil daTi basil pengukuran
beton normal) adalah :

.pacta I,1T = 3,50386 harga build up faktor =
9,159 .

.pacta IJ.r = 4,93996 harga build up faktor =

14,262
.pacta IJ.r = 6,51604 harga build up faktor =

21,464
.pacta IJ.r = 8,14032 harga build up faktor =

31,075
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TANYAJAWABpada j.lr = 9,72649 harga build up faktor =

43,143
pada I.lr = 12,4334 harga build up faktor =

71,820
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Isman MT.
.Pada prinsipnya suntber yang dipakai

adalah sumber staltdar yang harus
diketahui aktivitasnya. Sementara sumber
yang dipunyai hanya Cs137. Untuk sumber
yang energinya lebih dari 1 Mev, maka
akan berpengaruh terhadap harga A, al

dan a2 sepertipadapersamaan (3)

.Aplikasi penelitian ini adalah menentukan
tebal tameng heron dalam memerisai sinar

gamma.
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