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ABSTRAK 

PENENTUAN HVL BATA HEBEL DAN TIMAH HITAM SEBAGAI PENAHAN RADIASI 
BETATRON 7 MeV. Telah dilakukan uji penentuan nilai tebal paro (HVL) bata hebel dan 
timah hitam penahan radiasi betatron 7 MeV. Material penahan radiasi berupa bata hebel, 
dan timah Hitam (Pb). Kajian ini dilakukan karena betatron memiliki radiasi tinggi. Radiasi 7 
MeV yang ditimbulkan betratron sangat beresiko bahaya terhadap keselamatan dan 
kesehatan manusia dan lingkungan. Adapun tujuan dari kajian ini adalah penggunaan 
penahan radiasi betatron yang aman dan efektif dengan mengetahui nilai tebal paroh 
material bata hebel dan timah hitam sebagai penahan radiasi betatron. Betatron 
dioperasikan dengan energi 7 MeV, jarak antara betatron dan material penahan radiasi 3 
meter, dan waktu paparan radiasi 5 menit.  Hasil kajian nilai tebal paro (HVL) material 
penahan radiasi pada energy 7 MeV  didapatkan HVL batako hebel 346,574 cm, dan timah 
hitam (Pb) 1,925 cm, yang mendekati nilai yang diacu. Dinding bangunan bata hebel perlu 
dikompositkan dengan timah hitam blok sebagai penahan radiasi betatron sebesar 7 MeV 
agar efektif dan layak dari segi proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan. 
 
Kata kunci : Bata hebel, Timah hitam, Betatron 
 

ABSTRACT 
HVL DETERMINATION OF BRICK HEBEL AND LEAD AS SHIELDING OF RADIATION 
BETATRON 7 MeV. . There has been examination on half value layer (HVL) of break hebel 
and lead for shielding radiation of 7 MeV betatron. The radiation shielding material was taken 
in the form of brick hebel and lead (Pb). This study was conducted considering the highly 
radiation of betatron. The radiation produced by betratron 7 MeV is at greatest risk on safety 
and human health and environmental. The purpose of this study is to use safe and effective 
radiation shielding by knowing the half value layer of shielding material for betatron radiation. 
Betatron was operated in 7 MeV energy, the distance between betatron and radiation 
shielding material of 3 meters, and radiation exposure time of 5 minutes. The study result of 
half  value layer (HVL) shielding material of radiation at 7 MeV energy obtained as for HVL of 
brick hebel was 346,574 cm, and lead (Pb) was 1,925 cm, which were close to the referred 
value. Hebel brick of building wall needs to be composited with lead block for 7 MeV betatron 
radiation shielding to be effective and feasible in terms of radiation protection and 
environmental safety. 
 
Keyword : Brick hebel, Lead, Betatron 
 
PENDAHULUAN  

Saat ini mesin betatron 7 MeV sudah mulai digunakan untuk uji radiografi untuk 
material metal dengan ketebalan sampai dengan 300 mm. Betatron ini bersifat mobilisasi 
yang dapat bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Betatron ini termasuk jenis cyclic 
accelerator elektron, yang pemercepatan elektronnya secara siklik. Betatron dengan energi 
7 MeV merupakan energy radiasi yang tinggi, maka diperlukan adanya pengujian mengenai 
penahan radiasi betatron yang handal. Penahan radiasi betatron 7 MeV yang handal dapat 
diketahui dengan melihat nilai tebal paro atau half value layer (HVL). Material penahan 
radiasi betatron diambil bata hebel dan timah hitam (Pb)[1][2], hal ini biasa digunakan pada 
konstruksi bangunan. Maksud kajian ini adalah mengetahui nilai half value layer (HVL)[3] 
untuk bata hebel dan timah hitam (Pb).  Tujuan kajian ini adalah proteksi radiasi betatron 
dengan dicapainya tingkat keselamatan dan kesehatan yang tinggi terhadap manusia dan 
lingkungan.   
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METODE DAN BAHAN 
Prinsip dasar penahan radiasi betatron adalah mereduksi berkas intensitas radiasi 

betatron dibalik dinding penahan radiasi. Reduksi berkas intensitas radiasi betatron ini terjadi 
akibat interaksi radiasi yang ditimbulkan mesin betatron dengan penahan radaisi. Dinding 
kontruksi bangunan dipakai bata hebel dan dinding penahan radiasi menggunakan bahan 
dengan densitas tinggi atau nomor atom tinggi seperti timah hitam (Pb), karena dapat 
menyerap energi radiasi [3], [4], [5], [6].  
       Dt  = Do. Exp(-ln2 x t/HVL) 
       Dt  = Dosis setelah melewati penahan 
       Do = Dosis sebelum melewati panahan 
          t  = tebal penahan  
      HVL = nilai tebal paro 
 

Bahan dan peralatan pengkajian penentuan nilai tebal paro penahan radiasi betatron 
adalah sebagai berikut : 

1. Bata habel          6 blok 
2. Pb pelat/blok          3/2  
3. Mesin Betatron         1 unit 
4. Power supply          1 unit 
5. UPS           1 unit 
6. Control sistem          1 unit 
7. Alat pengukur dosis Atomtex        1 set 
8. Kamera digital          1 unit  
9. Roll meter          1 set 

Pengkajian ini menggunakan pengukuran perekaman dosis selama 5 menit pada jarak 
paparan radiasi 3 meter. Pengukuran perekaman dosis radiasi [5] diambil pada energi 
maksimal betatron yaitu 7 MeV. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa energi dibawah 7 
MeV akan aman dan selamat jika menggunakan energi maksimal 7 MeV, aman dan selamat 
bagi mesin betatron dan operatornya.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1. Langkah-langkah kerja. 
 

 
Gambar 2. Alat Betatron 7 MeV dan alat pengukur dosis Atomtex. 
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Gambar 3. Bata hebel dan alat Atomtex. 

 

 
Gambar 4. Pelat Timah hitam dan alat Atomtex. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengkajian penentuan nilai tebal paro penahan radiasi betatron yaitu sebagai 

berikut :  
Tabel 1.  Hubungan dosis radiasi betatron 7 MeV pada jarak 3 meter dengan ketebalan bata 

hebel 
Tebal (cm) Dosis 1 (mSv) Dosis 2 (mSv) Dosis 3 (mSv)  Dosis rerata (mSv) 

0,000 1,530 1,530 1,530 1,530 
10,000 1,500 1,500 1,500 1,500 
20,000 1,480 1,480 1,480 1,480 
30,000 1,460 1,450 1,450 1,453 
40,000 1,430 1,430 1,430 1,430 
50,000 1,410 1,410 1,410 1,410 

60,000 1,400 1,400 1,400 1,400 
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Gambar 5. Kurva hubungan Tebal Bata Hebel dan Dosis Radiasi. 

 
Tabel 2.  Hubungan dosis radiasi betatron 7 MeV pada jarak 3 meter dengan ketebalan 

timah hitam 
Tebal (cm) Dosis 1 (mSv) Dosis 2 (mSv) Dosis 3 (mSv) Dosis rerata (mSv) 

0,000 1,520 1,510 1,520 1,517 
0,440 1,510 1,510 1,510 1,510 
0,880 1,580 1,500 1,500 1,527 
1,320 1,480 1,480 1,480 1,480 
5,000 0,081 0,081 0,081 0,081 
10,000 0,068 0,068 0,068 0,068 

 

 
Gambar 6. Kurva hubungan Tebal Pb dan Dosis Radias 

 
Berdasarkan kurva-kurva tersebut diatas, dapat dihitung besarnya HVL (Half Value Layer) 
dan diperlihatkan pada tabel 3. 
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Tabel 3. HVL pada energy 7 MeV untuk bata hebel dan Pb. 
Energi (MeV) HVL bata hebel (cm) HVL Pb (cm) 

7 346,574 1,925 
 
Berdasarkan pengamatan hasil pada tabel 3 didapat nilai hasil yang mendekati nilai 

pada tabel 4 (acuan)[7]. Perbedaan ini dapat disebabkan sebagai berikut [6] : 
1. Faktor hamburan paparan radiasi 
2. Faktor bentuk geometrik dan komposisi benda penahan radiasi 
3. Faktor alat ukur paparan radiasi yang digunakan 
4. Faktor sumber paparan radiasi yang dipergunakan 
5. Faktor pemfokusan paparan radiasi 
Dari data-data diatas bahwa untuk membangun suatu bangunan konstruksi  penahan radiasi 
betatron perlu dilakukan  kajian lapangan, bukan berdasarkan acuan. Pelaksanaan suatu 
konstruksi penahan radiasi betatron digunakan komposisi material yang komposit atau 
campuran agar saling menyatu untuk mendapatkan proteksi radiasi yang optimal. Betatron 
ini bersifat mobilisasi, maka pelaksanaan suatu konstruksi penahan radiasi betatron perlu 
disesuaikan dengan kondisi dilapangan, lokasi lingkungan padat orang atau lingkungan yang 
tidak berpenghuni. Bangunan konstruksi menggunakan dinding bata hebel yang tidak efektif 
dan tidak layak sebagai penahan radiasi betatron sebesar 7 MeV, perlu dikompositkan 
dengan timah hitam blok sebagai penahan radiasi Betatron sebesar 7 MeV agar efektif dan 
layak dari segi proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan 

 
KESIMPULAN 
 Hasil pengukuran dosis radiasi paparan betatron 7 MeV didapatkan HVL bata hebel 
346,574 cm, dan timah hitam (Pb) 1,925 cm, yang mendekati nilai yang diacu. Dengan 
diketahuinya HVL suatu material penahan radiasi maka dapat dihitung tebal penahan radiasi 
yang aman bagi pekerja radiasi atau lingkungan. Pelaksanaan suatu konstruksi penahan 
radiasi betatron perlu disesuaikan dengan kondisi dilapangan, lokasi lingkungan padat orang 
atau lingkungan yang tidak berpenghuni. Dinding bangunan bata hebel perlu dikompositkan 
dengan timah hitam blok sebagai penahan radiasi betatron sebesar 7 MeV agar efektif dan 
layak dari segi proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan 
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LAMPIRAN 1. 
Tabel 4. HVL acuan [7] 
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LAMPIRAN 2. Relatif distribusi dosis rerata pada posisi datar horizontal dengan 7,0 MeV [8] 
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