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PENGANTAR EDITOR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

petunjuk dan karunia Nya telah dapat diterbitkan Prosiding Pertemuan

Ilmiah TEKNOLOGI AKSELERATOR DAN APLIKASINYA. Prosiding ini

merupakan dokumentasi karya ilmiah para peneliti dari berbagai disiplin ilmu

yang berkaitan dengan teknologi dan aplikasi akselerator, khususnya Mesin

Berkas Elektron (MBE) dan tslah dipresentasikan pada Seminar Nasional

tanggal 16 Januari 1996.

Pertemuan dan presentasi ilmiah tersebut merupakan salah satu kegiatan

yang diselenggarakan di P3TM-BATAN dan dengan tujuan untuk memantau

penelitian tentang akselerator yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan

BATAN maupun diluar BATAN. Pembukaan Seminar Nasional dilakukan oleh

Bapak Deputi Penelitian Dasar dan Aplikasi, Prof. Dr. Azhar Djaloeis dan

dilanjutkan Presentasi Ilmiah.

Di dalain prosiding ini dimuat karya tulis hasil-hasil penelitian sebanyak

11 topik makalah tentang pengembangan teknologi akselerator yang terdiri dari

9 makalah dari P3TM dan 2 makalah dari luar P3TM.

Semoga penerbitan prosiding ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan .

untuk lebih memacu dan mengembangkan penelitian yang akan datang. Kepada

semua pihak yang telah ikut membantu penerbitan prosiding ini kami ucapkan

terima kasih.

Editor
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SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI MAJU

ami mengucapkan terima kasLb yang sebesar-besarnya kepada

Penyunting dan semua pthak yang terlibat dalam penyelesaian

-prosiding ini. Karni berharap prosiding ini dapat digunakan sebagai

dokumentasi karya ilmiah para pcneliti yang telah dipresentasikan di PPNY pada

tanggal 16 Januari 1996 dengan melibatkan para peneliti dalam bidaiig teknologi

akselerator, baik yang berasal dari P3TM dan beberapa puslit dalam lingkup

BATAN maupun beberapa peneliti dari perguruan tinggi atau universitas. Di

dalam prosiding ini disajikan tentang pengembangan teknologi akselerator,

khususnya perancangan komponen akselerator elektron atau mesin berkas

elektron.

Akhimya kami berharap, semoga prosiding ini dapat menjadi acuan yang

sangat berguna bagi berbagai fihak yang berkaitan dan yang memerlukannya,

sehingga dengan demikian dapat mendalami dan mengembangkannya, demi

berhasilnya pembangvinan nasional di bidang iptek nuklir untuk kesejahteraan

bangsa dan negara

Yogyakarta, JULI1999

IR. SUKARMAN AMINJOYO
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PERANCANGAN MESIN BERKAS ELEKTRON 500 keV/10 mA
Sudjatmoko, Sutadji Sugiarto, Darsono, Sudiyanto
PPSY-BATAN. JL. BabanariPo. Box 10GS Yogyaiarta 55010

ABSTRAK
PERANCANGAN MESIN BERKAS ELEKTRON 500 kev/10 mA. Telah dirmcang satu unit MBE

(Mesin Berkas Elekzron) energi rendah 500 ke V/l 0 mA ycmg komponen-komponen utamanya terdiri dari
suniber elektron, sistempemfokusberkas elelaron, rumbcr teganga-: tinggi, tabungakselerator, pemayar
berkas elekvon dan sistem hampa. Sumber elektron berupajenis katoda panas dari tungsten berbentuk
spiralyang mampu menghasilkan ans berkas elektrpn minimal 10 mATSJsiFm pemfokus berkas ekktron
berupa lens^ magnet. terdiri dari sistem pemfokus lycmg berfungsi memfokuskan berkas elektron setelah
Iceluar dari swnber elehron dan pem/bkus U berfungsi memfokuskan berkas eleknvn setelah keluar dari
tabung dkselerator. Sumber t.egangan ringgi pemercepat berkas etektron dipilih Jenis generator
Cockcroft-ftalion denganjumlah 20 lingkatpelipat tegangan yang mampu menghasilkan tegangan tinggi
500 kV/20 mA. Tabung akselerator terdiri dari tabung isolator gelas pyrex dan elektroda yang terbuat
dari bahan stainless-steel, jumlait elektroda 34 buah sehingga masing-masing tklaroda mendapatkan
distribusi tegangan tidak tebih dari 15 kV. Sistem pemayvran berkas elehron berupa medan magnet
bolak-balik dengan sudut pembelokan sebesar 20° dan jumlah lilitan elektromagnet sekitar 920 lilitan
dengan medan magnet sekitar 0.012 weber.'m . Sistem hampaMBE 500 ke V/10 mA yang dsrancang terdiri
dari pompa rotari dua tingkat dengan loju pemompaan sekitar 14.6 m /jam dan pompa turbomolekul
dengan pemompaan sehtar 280 liter/detik, yang mampu mencapai tingkat kehampaan sampai ICT6 torr.

ABSTRACT
DESIGN OF 500 keV/10 mA ELEKTRONBEAM MACHINE. A 500 keV/10 ntA lon Energy

Electron Beam Machine Unlt was designed whict its components consisted of: electron source, electron
beamfocusing system, high voltage supply, accelerator tube, electron beam scanning system and vacuum
system. The electron source was a hoi chatode type made ofspiral tungsten wlre thntcapabledtoproduce
at least 10 mA ekcvron beam current. Tfve ekqtron beamfocussing system was a niagnetfc hns conststed
ofafirstfocussing system usediojbcus electron beam comingfrom ekctron source, <3ndasecondfocussing
system used to/ocus electron beam comingfrcn accelerator tube. The high voltage supptyfor ekctron
beam accekrattcn was a cockroff-Walton generator lype having 20 step voltage multifter capabkd to
produce 500 keV/20 mA ouipuiTThe accekratortube consistedofpyrexglass insulator tubes andsainkss
steel ekcttsdes. the electrodes were 34plates so that each electrode was gtven a voltage distribution not
more than 15 kV. The electron beam scaning' system was an altemating magnetic field having 20°
deflection angk, 920 cotl turn and 0,012 W/nP' magneticfield Intensiiy. The vacuum systemfor this 500
keV/10 mA EBM was designed to be a two step rotary pump ofl4,6 m3/hour ar.d a turbo molecular pump
o/280 l/minute. to achieve a vacuum oflO* torr

PENDAHULUAN

Pada tahun-tahun terakhir ini akseleratorpartikel
bermuatan telah berkcmbang sangat pesat, baik

pemakaiannya di dalam bidang penelitian,
kedokteran maupun industri. Dalam waktu yang
relatif singkat, energi partikel bermuatan yang
dipercepat telah dapat mencapai orde sampai
puluhan MeV ^ ^ . Sampai dengan tahun 1992 di
Jepang telah banyak MBE (Mesin Berkas
Elektron) yang digunakan dalam berbagai bidang,
dalam bidang "curing of coating" sebanyak lebih
dari 23 buah, dalaro bidang "cross-linking of wire
insulations" berjumlah 41 buah, dalam bidang
"foamed polyolefin" telah terpasang 13 buah dan
untuk riset dan pengembangan sebanyak 45 buah

atau lebih(I).
Partikel bermuatan yang dipercepat dalam

suatu akselerator partikel bisa ion atau elektron dan
pada MBE partikel bermuatan yang dipercepat
adalah elektron yang dihasilkan oieh suatu sumber
elektron (ekctron gun). MBE berbeda dengan
akselerator ion positif hanya pada terminal
tegangannya yang dipasang pada tegangan negatif
dan katoda termionik menggantikan sistem sumber
ion. Kare-ia katoda termionik tidak melibatkan
pemakaiaii gas, maka permasalahan sistem vakum
lebih sederhana dan diameter tabung akselerator
dapat dibuat lebih kecil. Karena tabung akselerator
bentuknya lebih kecil dan konstmksinya lebih
sederhana, maka MBE dapat lebih kompak atau
ringkas konstruksinya dibandingkan dengan

PERANCANGAN MESIN BERKAS ELEKTRON 500 keV/10 mA
(Sudjatmoko, dkk.)
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akselerator ion untuk kelas tegangan yang sama (2)

Proses radiast menggunakan akselerator
elektron atau MBE sebagai sumber radiasi f.dalah
suatu jenis teknologi baru yar:g dikembaugkan
sekitar dua dekade yang lalu. Aplikasinya dalam
dunia industri berfcembang sangat cepat, terutama
dalam bidang ikatan-silang plastik, curing of
coating, sterilisasi peralatan medis, modifikasi
tekstil dan "graft polymerization" pengawetan
bahan raakanan dan lain-lainnya ^ ^ . Apabila
dibandingkan dengan proses termaJ konvensional
atau proses kimia, mah proses radiasi elektron
mempunyai beberapa keuntungan ^ ^
1. menghasilkan kualitas produksi yang tinggi
2. tidak menimbulkan polusi pada lingkungan
3. hemat energi
4. reaksi-reaksi kimia teijadi pada suhu kamar
5. mudah dikontrol
6. biaya operasi lebih rendah untuk produksi

masal.
Karena penetrasi dari elektron-elektron

energi rendah tidak cukup atau kurang memadai
untuk pemrosesan bahan-bahan padat dan
elektron-elektron energi tinggi dapat
tnengakibatkan radioaktivitas dalam bahan yang
diiradiasi, maka jangkau energi elektron dari MBE
untukproses radiasi adalah 0,15 sampai dengan 10
MeV. Pada umumnya MBE sering diklasifikasikan
sesuai dengan energinya yaitu energi rendah
(kurang dari 0,5 MeV), energimedium (0,5 sampai
3 MeV) dan energi tinggi (di atas 3 MeV).

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di
atas tnaka dalam perancangan MBE 500 keV/10
mA ada beberapa pertimbangan yang mendasari
konsep perancangan. Beberapa pertimbangan
tersebut adaJah kemampuan SDM (Sumber Daya
Manusia) yang mempunyai keahlian dalam
teknologi akseleratoryang tersedia baik dari PPNY
maupun dari luar PPNY, pemilihan jangkau energi
dan aius berkas elektron dari MBE, serta aplikasi
dari MBE. Pemilihan jangkau energi elektron
sangat diperlukan karena mempengaruhi
kedalaman penetrasi elektron, sedangkan arus
berkas elektron akan menentukan dosis radiasi dan
kuantitas radiasi yang terserap oleh bahan. Oleh
karena itu dalam makalah ini dibahas tentang
konsep dasar perancangan MBE, spesifikasi teknis
dari masing-masing komponen utama MBE dan
kemungkinan aplikasinya dalam bidang indusiri.
Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan hasil
pembahasan seperti tersebut di atas, adalah dapat
dihasilkan suatu konsep rancaugan Mesin Berkas
Elektron cnergi rendah 500 keV dengan arus
elektron 10 raA yang nantinya dapat digunakan
sebagai dasar untuk pembuatan satu ur.it Mesin

Berkas Elektron 500 keV/10 mA.

KONSEP DASAR PERANCANGAN
MESIN BERKAS ELEKTRON

Dalam perancangan sebuah MBE ada suatu
konsep dasar yang harus diperhitungkan secara
seksama, yaitu meliputi pertimbange.n dan
perhitungan kedalaman penetrasi elektron, arus
dan daya berkas elektron, ukuran inedan
iradiasi dan keandalan MBE.
Kedalaman Penetrasi Elektron

Berkas elektron setelah mengalami
percepatan dJ dalam tabung akselerator akan
memililci energi tertentu yang besarnya sebanding
dengan tegangan tinggi pada tabung aksderator
tersebut. Besar energj elektron sangat menentukan
kedaJaman penetrasi elektron dalam permukaaii
bahan yang diradiasi. Kedalaman peneti"asi tersebut
dapat ditentukan berdasarkan rumusan *• "^

d - 0,33 (E/'p ) dan d = 0,8 ( £ ' p ) (1)
dimana d adalah kedalaman penatrasi (cm), E
adalah energi elektron (MeV), dan p adalah
kerapatan bahan yang diradiasi (g/cm2). Persamaan
(1) tersebut masing-masing untuk iradiasi pada
sisi-satu dan sisi-ganda.

Arus Berkaa Elektron

Dalam perancangan MBE besarnya arus
berkas eiektron penting untuk dipertimbangkan.
Arus berkas elektron tersebut menentukan dosis
serap yang besarnya dapat ditentukan dari

D = (SE/5R) [\00r\I/vW] (2)

dimana D adalah dosis serap (Mrad), I adalah arus
berkas elektron (raA), r\ adalah "utilization
coefficient dari aius berkas elektron (0,3 - 0,9), v
adalah kelajuan bahan yang diradiasi{cm/detik), W
adalah adalah lebar pemayaran (cm) dan 5E/5R
adalah energi yang hilang sesuai dengan
pemercepat.

Daya Berkas Elektron

Dayaberkas elektron menentukan Kuantitas
Iradiasi M yang dapat ditentukan dengan nimusan
C 2 )

M= 360 {\\P/D) (3)

dimana M adalah kuantitas iradiasi (kg/jam), P
adalah daya berkas elektron (kW) yaitu tegangan
pemercepat dikalikan dengan besarnya arus berkas
elektron dan D adalab. dosis serap.

Ukuran Medan Iradiasi

Parameter lain yang cukup penting dalam
perancangan MBE adalah ukuran medan iradtasi

Prosiding Pertemuan dan Presentasi llmiah
Teknologi Akselerator dan Aplikasinya
Vol.1 No. 1 Juli 1999:1-8
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atau sering disebut lebar pemayaran (v/idth of
scanning). Ketidakseragaman rapat ams berkas
elektron yang diberikan akan menentukan panjang
zona iradiasi . Ukuran medan iradiast ini
menentukan besarnya kuantitas iradiasi (untuk
iradiasi permukaan bahan berupa lembaran),
dimanakuantitasiradiasi Sinidapatditentukandari
rumusan ^ ^

S =

dimana S adalah kuantitas iradiasi (cm /detik), v
adalah kelajuan bahan yang diradiasi (cm/detik)
dan W adalah ukuran medan iradiasi (cm).

KeandaJan Mesin B«rkas Elektron

Karakteristik yang paling penting bagi
pemakai MBE adalah keandalan mesin. Keandalan
ini ditandai dengan suatu koefisien yang disebut
koefisien per.ggunaan iradiasi, yang niiainya bisa
mencapai 0,95 atau 95% untuk instalasi MBEyang
baik. Hal ini berarti bahwa hanya 5% dari waktu
pemeliharaan total digunakan untuk perbaikan
MBE, kesalahan deteksi dan pemeliharaan.

Parameter lain yang mendrikan keandalan
operasi MBE adalah waktu operasi rata-rata tanpa
kesalahan Tm- Berdasarkan pengalaman yang telah
ada, yaitu pengoperasian MBE dapat disimpulkan
bahwa Tm - 200 jam dan r\ = 0;85 (6).

DESKRIPSIMESIN BERKAS ELEK-
TOON

Pada umumnya sebuah MBE terdiri dari
beberapa komponen utaraa yaitu sumber tegangan
tinggi, sumber elektron, pemfokus berkas elektron,
tabung aksderator, sistetn pemayar, sistem hainpa
dan sistem conveyor.
Sumbcr Tegangan Tinggi

Ada beberepajenis sumber tegajigan tinggi
yang dipakai dalam MBE, salah satu diahtaranya
adalah generator tegangan tinggi
Cockcroft-Walton. Dengan generator ini dapat
dihasilkan energi elektron medium dan arus berkas
mencapai orde puluhan mA. Generator
Cockcroft-Walton terdiri dari dua baris kapasitor
tegangan tinggi, yaitu baris kiri dan baris kanan
yang masmg-masing dihubungkan oleh
dioda-dicxla tegangan tinggi. Pada waktu sesaat
semua kapasitor diisi terjadi hubungan paralel dan
pada waktu sesaat lainnya terjadi hubungan seri.
Dengan deroikian jika besar tegangan masukan
besarnya adalah V dan banyaknya tingkat kapasitor
adalah N, maka akan terjadi peningkatan tcgangan
sebesar 2NV.

Apabila puncak tegangan masukan adaJah
Vj, yaitu tegangan keluaran dari generator pulsa,

frekuensi generator pulsa aclaJah f, kapasitansi
masing-masing kapasitor sama dengan C dan ams
yang mengalirpada beban adalah I, maka tegangan
keluaran maksimum yang dapat dtcapai oleh
generator Cockcroft-Walton adalah

Scdangkan tegangan ripple dapat ditentukan
berdasarkan ramusan

8V = (I/fC) N(N+\) (6)

Dari persamaan di atas jdas terlihat bahwa
frekuensi generator pulsa yang dnggi sangat
menguntungkan sehingga meminimalkan tegangan
ripple dan memperkecil ukuran kapasitor.

Sumber Elektron

Aius berkas elektron dalarn MBE biasanya
dihasilkan dari sebuah sumber elektron (electron
gun), dimana elektron dihasilkan daii katoda yang
dipanaskan. Keuntungan secara langsung dari
katoda yang dipanaskan adalah kesederhanaan dari
segi perancangan dan mempunyai nilai ekonomis
yang relatif tinggi(2).

Kemampuan sumber elektron untuk
rnenghasilkan berkas elektron bergantung pada
daya p«manas, bahan filamen dan konstruksinya.
Sebagai pemancar elektron dalam sistem sumber
elektron dengan menggunakan katoda yang
dipanaskan, rapat anis emisi }eT katoda tersebut
besarnya mengikuti persamaan Richardson
Dushtnan V̂

dimana A adalah konstanta Richardson, Ua adalah
tegangan anoda, k adalah konstante Boltzmann dan
T adalah suhu pemanasan. Nilai A tersebut
bergantung pada jenis bahan yang digunakan
sebagai katoda.

Tubung Akselerator

Tabung akselerator adalah suatu tabung
dengan medan listrik konstan untuk mempercepat
partikel-partikel bermuatan, baik elektron ataupun
ion. Pada umumnya tabung akselerator
dikonstruksi dari bahan isolator, biasanya benipa
silinder gelas atau porselin yang panjangnya
beberapa inchi dengan diameter yang cukup besar
dcngan elektroda-elektroda logam berbentuk
keatcut yang dipasang antara ruas-raas tabung
isolator tersebut.

Fungsi elektroda adalah untuk
menghastlkan medan pemercepat dan pemfokusan
berkas elektron. Untuk memberikan distribusi
tegangan pemercepat yang Iebih seragam terhadap
elektroda, maka digunakan sistem pembagi

PERANCANGAN MESIN BERKAS ELEKTRON 500 keV/10 mA
(Sudjatmoko. dkk.)



Volume 1 Nomor 1 Juli 1999 ISSN 1411-1349

tegangan yang terdiri daxi resistor ohm-tinggi yang
disusun sedemikian rupa sehingga tegangan
nominal pada tabung akan mengaJirkan aais sekitar
100 A. Nilai ini cukup memberikan keseragaman
tegangan dan hanya kehilangan daya listrik 100
watt per 1 MV dari tegangan pemercepat( }.

Sistem Pemfokus B«rka5 Elektron

Pemfokusan berkas elektron dapat
dilakukan dengan menggunakan lensa magnet,
yaitu sebuah solenoid koaksial dan biasanya
dibungkus dcngan besi untuk mengurangi
pemencaran medan magnet yang dihasilkan.

Panjang fokus dari suatu lensa magnet
pendek dapat diperoleh jika diandaikan bahvva
rapat fluks magnet B = Bo konstan pada jarak d di
tengah lensa dan nol ditempat lain. Panjang fokus
dari lensa magnet tersebut adalah

/= (ZmT)/(eBo
2 d) W

dimana T adalah energj kinetik dari partikel dalam
eV. Jika kumparan terdiri dari NI ampere-lilitan,
dan karena Bod ~ HoNI maka panjang fokus

, _ SmTd (9)

Sistem Pemayaran Berkas Elektron

Sistem pemayaran merupakan salah satu
komponen utama dari MBE yang biasanya
digunakan dalam industri. Dengan sistem ini
memungkinkan untuk iradiasi bahan dengan
permukaan yang luas dengan berkas elektron di
udara luar dan memberikan medan iradiasi yang
cukup lebar dengan dosis iradiasi yang seragam.

Prinsip operasi dari sistem tersebut adalah
membelokkan berkas elektron dari arahnya semula
dengan menggunakan dua medan magnet yang
dipasang saling tegak lurus (B i dan B2) dan der.gan
frekuensi yang cukup tinggi untuk memberikan
iradiasi yang seragam pada obyek yang bergerak
lurus pada arah berkas elektron. Sudut pembelokan
maksimum berkas eleklron dalam sistem
pemayaran biasanya fidak lebih besar dari 20° - 30°,
karena pada sudut yang !ebih besar energi elektron
berkurang cukup besar dan kedalaman penetrasi
elektron ke dalam obyek juga akan berkurang.
Frekucnsi pemayaran beikas elektron daJam arah
tegak lurus pada gerakan obyek yang diradiasi
ditentukan oleh persamaan ®

/ = v / ( g </<-/) (10)

dimana v adalah kecepatan gerakan obyek
(cm/detik), dcf adalah diameter efektif dari berkas
elektroa dan adalah penggeseran obyek selama
satu perioda pemayaran. Telah diketahui bahwa
untuk e £ 0,8 ketidak seragaman iradiasi pada

obyek tidak lebih besar dari 5% ( 2 \
Berkas elektron. yang mclewati medan

magnet bolak-balik dengan besar medan magnet
maksimum Bo akan dibelokkan secara bolak-balik.
Panjang pembelokan maksimum

dt = I00L! BoH<'(2mVJ]m (11)
dimana ds adalah jarak pembelokan maksimum
(cm), L adalah jarak dari pusat inagnet ke suatu titik
pengamatan (cm), 1 adalah panjang sumbu magnet
(cm), q adalah muatan elektron (coulomb), tri
adalah massa elektron (kg) dan Va adaJah tegangan

. tinggi pemercepat elektron sebeium dibelokkan.

Sislem Hampa
Dalam MBE sistem hampa biasanya terdiri

dari pompa depan (fore-pump), pornpa utama (main
pump), katup dan pipa-pipa hampa dan detektor
kehampaan (gauge) serta sistem deteksi
kehampaan.

Masing-masing jenis pompa bergantung
pada fisis pemompaan, yaitu suatu kehampaan
minimum yang dapat dicapai yang disebut
kehampaan akhir (ultimate vacuura). Kehampaan
akhir dari seluruh sistem hampa juga bergantung
pada beberapa parair.eter antara lain jumlah gas,
jenis gas atau kombinasinya dan laju pemompaan
dari pompa.

Suatu sistem hampa rnengandung dua
macam sumber gas, yaitu gas yang dilepaskan oleh
suatu proses selama pelaksanaan eksperimen di
dalam sistem dan produksi gas yang diakibatkan
oleb desorpsi dari permukaan bejana dalam ruang
hampa dan komponen- komponen yang terdapat di
dalam ruang sistem hampa. Oleh karena itu dalam
merancang suatu sistem haznpa, kedua macam
sumbergas tersebut harus diperhatikan.

HASDL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan konsep dasar perancangan
MBE dan deskripsi komponen-komponen utama
MBE seperti yang diuraikan di atas maka pada bab
ini akan dibahas perancangan masing-masing
komponen utama MBE dan spcsifikasi teknis dari
komponen-komponen utama tersebut.

Sumber Tcgangan Tinggi

Energi elektron setelah keluar dari tabung
akselerator berbanding langsung dengan tegangan
tinggi yang terpasang, sesuai dengan persamaan (1)
di atas, energi elektron akan mempengaruhi
kedalaman penetrasi elektron pada bahan yang
diradiasi. Tegangan tinggi pemercepat berkas
elektron selain mempengaruhi besarnya energi
elektronjuga menemukan aplikasi dari MBE dalam
berbagai bidang. Menurut SUZUKI [1], tegangan
tinggj sekitar 15OkV-350kVsesuaiuntukaplikasi
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MBE daJam bidang "curing (coating/
lamination/printing)", tegangan tinggi 200 kV -
3000 kV sesuai untuk "heat shrinkable tubing",
tegangan tinggi 300 kV - 5000 kV sesuai untuk
sterilisasi, tegangan tinggi 300 kV- lOOOkVsesuai
untuk "foamed PE plastics, rubber tire, dan
De-NOx/De-SOx of Exhaustgas" (Gambar 1).

saa-

2000—' —1

500-

3 0 0 -

2 0 0 -

I B -

JSIerililabon

• « W n l C U H

-0 Heat Shfindaw» Tu(»no

-•RubbwTlra

-«FOanrvea P.S.

Einaun G«s
of

J
/Prinitng]

Gambar 1. Tegangan Tinggi Pemercepat vs Apli
kasi

Dengan mempertimbangkan kemampuan
penetrasi berkas elektron ke dalam permukaan
bahan padat dan aplikasi dari MBEyang dirancang,
maka ditentukan besamya tegangan tinggi yang
haais dihasilkan o!eh generator tegangan tinggi
Cockcroft-Walton dapat mencapai tegangan 500
kV. Dengan demikian diharapkan MBE yang akan
dikonstruksi dapat diaplikasikan untuk
1) iradiasi bahan padat berupa lembaran
2) curing (coating/lamination/printing)
3) sterilisasi
4) foamed PE/PVC tape.

Sistem Sumb«r Elektron

Elektron bebas dapat diperoleh dari bahan
gas atau dari bahan padat, sehingga sumberelektron
sebagai penghasil elektron dapat berupa baban gas
atau padat. Dalam suatu MBE sumber elektron
yang banyak digunakan adalah dari bahan padat
yang dipanaskan, yang di sebut katoda panas. Bahan
katcxla yang sering digunakan ada tiga macam yaitu

tantalum, tungsten dan LaBe. Sesuai dengan
persamaan (7) besarnya arus berkas elektron selain
ditentukan oleh bahan katoda dan tegangan anoda
juga bergantung pada suhu pemanasan dan bentuk
katoda, antara bentuk kawat, spiral atau bentuk
keping.

Pemilihan bentuk katoda selain diharapkan
dapat menghasilkan ams berkas yang cukup besar
(orde pulu'han raA) juga berdasarkan pada
penimbangan umur pemakaian katoda. Umur
pemakaian katoda dibatasi oleh karena efek
"sputtering" dan evaporasi ^6). Sepanjang
Untasannya berkas elektron menghasilkan ion-ion
yang bergerak dalam arah berlawanan dengan arah
gerak elektron, kemudian dipercepat dalam suatu
listrik antara katoda dan anoda menuju ke arah
katoda. Apabila katoda tertumbuk oleh ion-ion
energi tinggi, bahan katoda akan tersputter dengan
kelajuan yang bergantung pada arus berkas ion dan
tekanan gas daiam sistem sumber elektron. LTntuk
sebuah sumber elektron dengan arus berkas
mencapai 3 - 40 A laju sputtering mencapai sekitar
10* - 10 mm/jam ^ . Karena deformasi dari
permukaan katodayang disebabkan oleh sputtering
ion, distribusi rapat arus berkas elektron bergantung
pada perubahan luasan permiikaan emisi akibat
efek sputtering. Untuk mengurangi efek sputtering
ini dapat dilakukan dengan cara memperkecil
tekanan gas di dalam sistem sumber elektron, atau
memberi Iubang pada pusat katoda yang
memungkinkan sebagai jalan bebas dari sebagjan
besar ion yang menuju ke katoda. Oleh karena itu
dalam perancangan dan pembuatan sistem sumber
elektron untuk MBE ini dipilih bcntak katoda
spiral, yang memungkinkan ion-ion yang
menabrak katoda dapat lewat diantara celah-celah
spiral sehingga mengurangi terjadinya efek
sputtering, serta mampu mengliasilkan arus berkas
elektron cukup besar dengan orde puluhan mA.

Berdasarkan konsep dasar perancangan
MBE, arus berkas elektron menentukan dosis serap
sesuai dengan persamaan (2) tersebut di atas.
Menurut SUZUKI [1], ddsis yang terserap
berkaitan erat dengan aplikasi dari MBE. Untuk
sterilisasi diperlukan dosis hingga 2,5 Mrad, untuk
foamcd PE diperiukan dosis 2,5 Mrad - 10 Mrad,
untuk curing diperlukan dosis 1 Mrad - 9 Mrad,
sedangkan untuk PVC tape diperlukan dosis 1 Mrad
- 6 Mrad (Gambar2). Oleh karena itu sesuai dengan
kemampuan dan tersedianya bahan/komponen
untuk pembuatan sistem sumber elektron dan
rencana ap'ikasi dari MBE, maka arus berkai
elektron yang harus dihasi!kan oleh sutnber
elektron dapat mencapat nilai 10 mA, sehingga
dapat diaplikasikan dalam btdang seperti tersebut di
atas.

PERANCANGAN MESIN BERKAS ELEKTRON 500 keV/10 mA
(Sudjatmoko, dkk.)
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Gambar 2. Dosis vs Aplikasi

Tabung AkseJcrator

Berkas elektron yang dihasilkan oleh
sumber elektron setelah difokuskan oleh sistem
pemfokus berfcas elektron diarahkan menuju ke
dalam tabung akselerator. Dalam tabung
akselerator yang terdiri dari dua bagian yaitu
elektroda dan tabung isolator berkas elektron akan
difbkuskan dan dipercepat Tabung-tabung isolator
berfungsi menggandengkan elektroda-elektroda
tabung akselerator sekaligus membentuk dinding
tabung hampa dari sistem tabung akslerator, serta
bersifat isolator. Berdasarkan fungsi tersebut maka
tabung isolator dipilib dari bahan gelas pyrex,
dimana bahan ini bersifat isolator, mempunyai nilai
laju "outgassing" cukup rendah dan Uthan terhadap
panas.

Elektrcda-elektroda yang terpasang dalam
tabung akselerator berfungsi menyalurkan
potensial DC positip terhadap terminal tegangan
tinggi yang terpasang pada tingkat petnercepat
pertama. Dengan memakai sistem resistor, suatu
beda potensial akan terjaga tetap antara setiap
tingkat pemercepat. Pembagian tegangan tinggi ini*
dengan merata dapat didistribustkan antara
masing-masing tingkat sehingga berkas elektron
menerima dorongan aliran sepanjang tabung
dengan energj yang bemilai sania dengan drop

potensial pada setiap tingkat. Setiap elektroda
sebaiknya hanya menerima tidak lebih dari 15 kV,
maka untuk tegangan tinggi 500 kV diperiukan 34
buah elektioda. Pada ujung akhir dari tabung akse-
lerator berkas elektron telah memperoleh energi
yang nilainya saina dengan drop potensial totaJ
antara terminal tegangan tinggj dan tanah (ground).
Berdasarkan fiingsi elektroda tersebut maka dipilih
bahan stainless-steel karena mempunyai sifat-sifat
sebagai konduktor yang baik, mempunyai laju
"outgassing" sangat kecil dan tahan panas.
Sistem Pemfokus Berkas Elektron

Sesuai dengan persamaan (9) di atas,
panjang fokus sebagai fiingsi dari energi elektron
dan besamya medan magnet dari solenoid. Untuk
pemfokusan berkas elektron, jika massa elektron
9,107 x 10*31 kg dan muatan elektron adalah 1,602
x 10" C maka persamaan (9) untuk elektron dapat
dituliskan

/ » 30 Td/(NJ)2

Dalam MBE yang dirancang terdapat dua
buah sistem pemfokus berkas elektron, pemfokus
pertama berfiingsi memfokuskan berkas elektron
seteiah keluar dari sistem sumbei- elektron. Untuk
panjang fokus f = 1 m, medan magnet
dipertahankan seragam pada jarak d = 3 cm
sepanjang sumbu, dan elektron yang difokuskan
setelah keluar dari sistem sumbcr elektron T = 5
keV, maka lensa magnet dari sistcm pemfokus
pertama memerlukan 67 ampere-lilitan untuk
mempertahankan rapat fluks sekitar 0,28 x 10*
weber/m atau 28 gauss. Sistem pemfolcus kedua
berfungsi memfokuskan bericas elektron seteiah
keluar dari tabung akselerator dimana T = 500 keV.
Lensa magnet dari sistem pemfokus kedua ini

. memerlukan 670 ampere-Iilitan untuk
mempertahankan rapat fluks sekitar 2,8 x 10"
weber/m atau 280 gauss.

Sistem Pemayaran Berkas Elektron

Dalam perancangan sistem pemayaran
berkas elektron hanya digunakan satu buah medan
magnet pembelok karena konstruksi lebih
scderfiana dibandingkan dengan sistem pemayaran
menggunakan dua buah medan magnetyang saling
tegak lurus. Frekuensi pemayai'ar. berkas elektron
dalam arah tegak lurus terhadap gerakan bahan
yang diradiasi ditentukan dengan menggunakan
persamaan (10) di atas. Jlka kecepatan bahan yang
diradiasi v = 10 m/n.ienit, diameter efektif berkas
elektron def = 4 mm dan = 0,8 (memberikan
ketakseragaman dosis tidak lebih dari 5%), maka
besamya frekuensi pemayaran sekitar 50 Hz

Sudut pembelokan maksimum berkas
elektron dipilih tidak lebih besar dari 20° karena
pada sudut yang lebih besar, energi elektron
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berkurang cukup besar yang akan menyebabkan
kedalaman penetrasi clektron ke dalam permukaan
bahan akan berkurang dan ketidak seragaman dosis
menjadi besar. Berkas elektron yang melewati
medan magnet bolak-balik dengan medan magnet
maksimum Bo yang besarnya ditentukan dengan
persamaan (11), dimana besarnya Bo tersebut
terutama ditentukari oleh tegangan pemercepat
berkas elektron danjarakpembelokan maksimum.
Jika jarak pemayar dengan jendela 160 cm, jarak
penyimpangan 60 cm, maka jumlah lilitan sekitar
920 lilitan unruk mempertahankan medan magnet
0,012 weber/ni (untuk arus 1 ampere).

Sistem Hampa

Sistem hanipa dirancang terdiri dari pompa
depan berupa pompa rotari dan pompa utama
berupa pompa turbomolekul, yang dilengkapi
dengan katup-katup hampa, Pirani gaugc, Penning
gauge dan meter hampa.

Sistem hanipa untuk MBE 500 keV/10 mA
dirancang mampu mencapai tingkat kehampaan
sampai dengan 10"6 torr, untuk itu diperlukan satu
buah pompa rotari dua tingkat yang mempunyai
laju pemompaan sekitar 14,6 m /jam. Sedangkan
untuk pompa utama dipilih jenis pompa
turbomolekul yang mcmpunyai laju pemompaan
sekitar 280 liter/detik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pecancangan MBE yang telah
dibahas di atas dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut
1. Sistem sumber elektron dirancang berupa

jenis katoda yang dipanaskan, bahan katoda
adalah tungsten berbentuk spiral. Dipilih
bahan tungsten walaupun orde pemaflasan
tinggi, tetap't dapat menghasilkan arus berkas
clektron cukup besar dan mudah diperoleh
dipasaran. Dipilih bentuk sptral karena untuk
menghindari tetjadtnya efek sputtering.

2. Slstem tegangan pemercepat berkas elektron
dipilih jenis generator Cockcroft-Walton
karena mampu menghasilkan tegangan yang
cukup tinggi (orde ratusan kV) dengan arus
hingga mencapai orde puluhan mA.

3. Sistem pemfokus berkas elektron terdiri dari
dua buah sistem, pemfokus pertama berfungst
untuk tnemfokuskan berkas elektron yang
keluar dari sistem sumber elektron dan
pemfokus kedua memfokuskan berkas
elektron setelah keluar dari tabung
akselerator.

4. Sistem pemayaran berkas elektron berupa
medan magnet bolak-balik dan hanya terdiri
dari satu medan magnet pembelok. Hal ini

dipilih agar supaya dalam konstruksi lebih
sederhana tanpa mengurangi fungsinya.

5. Sistemhampaterdiridarisebuahpomparotari
dan sebuah pompa turbomolekul, diharapkan
dengan sistem pompa tersebut dapat dicapai
tingkat kehampaan 10"6 torr yang telah
memenuhi persyaratan kehampaan sistem
MBE.
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Purnomo Enuryanto

Perancartgan Mes'm Berkas Elektron 500
keV/10 tnA, tentu saja telah dipertimbangkan
tentcmg design (rancangan), biaya, waktu dan
penggunaan. Mohon dijelaskan penggunaan dari
MBE500keV/10mA, untukradiasiapasajasetelah
selesai dibuat.

PERANCANGAN MESIN BERKAS ELEKTRON 500 keV/10 mA
(Sudjatmoko, dkk.)

7



Volume 1 Nomer 1 Juli 1999 ISSN-1411-1349

Sudjatmoko

Penggunaan utama adalah untuk proses
pelapisan dan pengeringan (curing of coatings)

Syarip

1 Berapa kira-kira harga yang telah dirancang
tersebut ? (Iebih mudah jika beli jadi tinggal
pakai, atau lebih mahal). Dengan kata Iain
apakah sudah dilakukan studi ekonomi
pembuatan MBE tersebut ?
Komponen (sub sistem apa dari MBE tersebut
yang paling mahal) tinggi biayanya ?

Sudjatmoko

1

2.

Perkiraan harga MBE yang dirancang adalah
sekitar empat milyard rupiah, dan jika beli jadi
sekitar sepuluh milyard rupiah. Studi
ekonomi pembuatan MBE secara lengkap
belum dilakukan.
Komponen tabung akselerator, sistem sumber
elektron dan sistem vakum.

Sudarti

Sebagai aplikasi MBE yang dirancang,
belum ada aplikasinya untuk lingkungan, yaitu
menekan SO2, Nox dari suatu Cool Fire atau Oil
Power Plant. Dari sistem tersebitt akan
mempunyai hasil samping pupuk. Dari IAEA
buletin vol 36 no. 1, 1994, diperlukan dana
sebesar $ 500 per kW untuk biaya instalasi dan
operasi. Dari sisi ekonomi mungkin terlalu mahal
tapi untuk keperluan pengendalian dampak
lingkungan, aplikasi tersebut perlu dipertim-
bangkan, terima kusih.

Sudjatmoko

Aplikasi MBE dirancang hanya untuk
proses pelapisan dan pengeringan, sedangkan
untuk aplakasi lingkungan diperlukan energi
elektron Iebih besar.

Anung Muharini

/. MBEyang ada di PAIR digunakan untuk apa
saja, industri apa saja yang telah
memanfaatkannya ? ..

2. Selain di PAIR, di Indonesia sekarang siapa
lagiyang suduh mempunyai MBE

3. Bagaimana prospek aplikasi MBE dalam
bidang kedokteran di Indonesia.

Sudjatmoko

1. Digunakan untuk litbang dan proses pelapisan
dan pengeringan; industri yang telah
memanfaatkannya adalah sarung tangan karet
dan parkit kayu.

2. Pabrik ban Gajah Tunggal.
3. Prospeknya cakup baik, khususnya untuk

sterilisasi peralatan kedokteran.
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RANCANG BANGUN SUMBER ELEKTRON UNTUK MESIN BERKAS
ELEKTRON PPNY - BATAN YOGYAKARTA
Djoko S.P., Sntadji S., Suprapto, Sukidi
PPNY-8ATAN, SL Babarsari P.O. Box. 1008, Yogyakana, 55010

Abstrak
RANCANG BANGUNSUMBER ELEKTRON UNTUKMESIN BERKAS ELEKTRON PPNY-BATAN

YOGYAKARTA. Telah dilakukan rancang bangun sumber elekrron untuk mesin berkas elektron 500
keV/WmA PPNY-BATAM Yogyakarta Kegiaian ranccng bangun meliputi perancangan. pembuatan dan
konstruksi serta pengulian sumber ekknon. Sumber elektron yang lelah dirancang bangun adalahjenis
sumSe'r elektrvn termionik dengan pemancar ekktron bempa filamen dari kawat tungsten berdiameter
0,25 mm. Sedangkan bagian pembentuk berkas elektrori yang terdlri dari ekktrodapendorong. pemfokus
dan anode dirancang dengan model pendekatan Pierce, yattu dengan mempertimbanglusn efek muatan
ruang akibat muatan elelaron di dalam sumber elektron. Dengan model tersebut elehroda,pendorong
danpemfohis masing-masing membentuksudut 67,5°dan 45° terhadap sumbu bcrkas elektron. Dinding
sumber ekforon berbentuksiHnderdengan ukuran dsameter 1! 5 mm danpanjang 255mm. Daripengujian
yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa sumber elehronyemg telah dibuatsudah dapat dioperasikan,
dan pada kondisi operasi arus filamen 5 A, tegangan pendorong 120 V, tegangan pemfokus 3 kV dan
tegangan cmode 4,2 kV'arus berlcas elektron terukur sebesar 8 mA.

Abstract
DESIGN AND CONSTRUCTION OF ELECTRON GUN FOR ELECTRON BEAM MACHINE

PPNY-BATAN YOGYAKARTA. AJI ekctron gun has been designedar.dcohsructedfor500 keV/10 mA
eleccron beam machine at PPNY-BATAN Yogyakarta. The electron gun is a ihermionic rype in which the
elecrron emlrtermadefrom tungsten wire with the diameterofO.25 mm. The electron beam shaping-element
wliich consist ofreppekr, focussing electrode and anode is designed usfng Pierce apprcntimation model.
In this model the space charge effect caused by electrons must be considered. According to this model
each ofihe reppeler mdfocussing etecrrode forms cm angle o/67.5° and 45° to the axis ofekctron gun.
The shape ofthe ekctron gun is cihndhcal •with tlie diameter ofllS mm and the kngth o/255 mm. From
the test done shows ihat the ekctron gun can be operated The ekctron current o/8 mA has been measured
at thefo'.lowing operating condirion: 5 Afilament current, 120 Vreppekr voltcge, 3kVfocussing voltage
and *.2 kV anode voltage.

PENDAHIILUAN

Mesin berkas elektron (MBE) mcrupakan
perangkat akse- lerator penghasil elektron.

MBE rnuiai berkembang dalam skala industri pada
kurang lebih 50 tahun yang lalu, yaitu setelah
perang dunia kedua^. Khususnya di negara-negara
industri MBE telah banyak dimanfaatkan pada
berbagai proses industri seperti industri kabel,
alat-alat kesehatan/kedokteran, bahan baku obat,
makanan kaleng, kayu, keramik, piastik, busa,
karet, dan lain-lain.

Saat ini BATAN tetah mempunyai duabuah
MBE yang ditempatkan di Pusat Aplikasi Isotop
dan Radiasi (P AIR). MBE yang pertama adalah tipe
EPS-300 buatan Jepaiig, merupakan bantuaii dari
UNDP pada tahun 1984. MBE tersebut merupakan
MBE bertenaga rendah dengan tegangan dan arus
maksimum masing-masing 300 kV dan 50 mA( \
Sedangkan MBE yang kedua adalah tipe GJ-2
buatan Cina yang dibeli pada tahun 1993. MBE
tersebut menjpakan MBE bertenaga scdang dengan

tegangan dan arus maksimum masing-masing 2
MVdan 10 mA(3).

Pada prinsipnya MBE terdiri dari beberapa
komponen yaitu sumber elektron, tabung
pemercepat, sumber tegangan tinggi, sistem
pemfokus, sistem pemayar, sistem hampa dan
sistem konveyer. Keberadaan sumberelektronpada
MBE sangat vital, yaitu sebagai penghasil elektron
yang akan diiradiasikan pada bahan. Walaupun
terdapat beberapa tipe sumber elektron untuk MBE,
tetapi pada prinsipnya sumber elektron terdiri dari
bagian penghasil etektron bebas (electron emitter)
dan bagian pembentuk berkas elektron (electron
beam shaping-elements}^.

Pada Pelita VI PPNY-BATAN mendapat
kepercayaan untuk melaksanakan litbang rancang
bangun MBE 500keV/10 mA. Dengan berbekal
pada pen ;alainan yang telah dimiliki di bidang
litbang aks:lerator seja!; Pelita III, maka
diharapkan PPNY-BATAN mampu melaksanakan
tugas litbang rancang bangun MBE tersebut.
Kegiatan litbang telah dimulai dengan pembuatan

RANCANG BANGUN SUMBER ELEKTRON UNTUK MESIN BERKAS
ELEKTRON PPNY-BATAN YOGYAKARTA
(Djoko S.Pudjorahardjo, dkk.)
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sumber elektron pada tahun pertama Pelita VI
(tahun 1994/1995). Dalam makalah ini
disampaikan hasi! psrancangan dan pembuatan
sumber elektron untuk mesin berkas elektron
PPNY-BATAN disertai dengan hasil pengujian
yang telah dilakukan.

TATA KERJA

Perancangan, Pembuatan dan Konstruksi
Sumber Elektron

Sumber elektron yang dirancang untuk
MBE 500 keV/10 mA adalah sumber elektron jenis
termionik, di mana sebagai bagian pemancar
elektron (electron emitter) adalah katoda atau
filamen yang dialiri arus searah (disebut sebagai
katoda panas). Rapat arus emisi termionik elektron
yang dihasilkannya telah banyak dikenal melalui
persamaan Richardson-Dushmann yaitu

JeT = AT1cxp(~eG>/kT ) 0 )
Rapat arus emisi termionik elektron sangat

dipengaruhi oleh suhu pemanasan T, dalam hal ini
berkaitan dengan besarnya arus searah yang
mengalir pada katoda. Disamping itu rapat arus
juga tergantung pada jenis bahan katoda yang
diwujudkan dalam koastante Ao dan fiingsi kerja.

Persyaratan katoda sumber elektron adalah
harus dapat menghasilkan emisi elektron yang
cukup selama periode waktu tertentu. Disamping
itu sedapat mungfcin hanya memerlukan daya
masukan yang kecl, yaitu dergan menggunakan
bahan katoda yang mempunyai fungsi kerja
rendak efisiensi termal tinggi dan ukuran filamen
kecil05.

Pemilihan bahan katoda juga perlu
memperhatikan kondisi vakum di dalam sumber
elektron. Untuk vakum yang tidak terialu tinggi
yaitu di bawah 10' mm Hg dapat dipilih bahan
okstda misalnya BaO (<j> = 1,6 eV) atau SrO ( 4> =
2 eV). Bahan-balian tersebut pada suhu operasi
sekitar 1000° K dapat menghasilkan rapat arus
emisi elektron hingga orde 1 A/cm . Sedangkan
untuk kondisi vakum di atas 10 mm Hg, katoda
harus dibual dari bahan yang mempunyai suhu
operasi dan fungsi kena yang relatif tinggi. Untuk
itu dapat dipilih bahan tungsten (T - 3683° K; <}> =
4,55 eV) atau tantalum (T = 3269° K; 4> = 4,1 eV).
Pada suhu operasi sekitar 3000° K bahan-bahan
tersebut dapat menghasilkan rapat arus emisi
elektron hingga 14 A?cma(2).

Emisi termionik elektron juga dipengaruhi
oleh bentuk dan Iuas permukaan katoda serta ragam
pemanasannya. Ada beberapa bentuk katoda untuk
sumberelektron, misdnyabentuk tusuk konde (hair
pin), spiral, keping dan lain-lain tergantung pada

aplikasinya. Berdasarkan pada beberapa
persyaratan dan pertimbangan !ain, maka telah
dipilih kawat tungsten sebagai bahan katoda.
Kawat tungsten dibuat menjadi bentuk spiral
berdiameter 4 mm dan panjang 10 mm.

Bagian pembentuk berkas elektron yang
terdiri dari elektroda pendorong, elektroda
pemfokus dan anoda dirancang mengikuti mode!
Pierce, yaitu dengan mempertimbangkan efek
muatan ruang yang diakibatkan oleh muatan
e)ektron itu sendiri. Muatan ruang berpengaruh
terhadap pola medan Hstrik di antara
elektroda-elektroda tersebut. Dengan model Pierce
akan diperoleh rapat arus yang seragam dan
efisiensi yang tinggr'\ Dengan model Pierce maka
elektroda pendorong dan elektroda pemfokus
masing-masing dibuat membentuk sudut 67,5° dan
45° terhadap sumbu sumber elektron.
Sumber elektron yang telah dirancang kemudian
dikonstruksi seperti pada gambar 1.

tiiiJL m

Ga-mbarl. Konstruksi sumber elektron untuk
mesin berkas elektron.

1= Flange, 2= Anoda (celah), 3= Elektroda
pemokus, 4= Badan sumber elektron, 5= Elektro-
da pendorong, 6= Filamen, 7= feedthrough, 8=
Fiange, 9= O-ring, 10= Pemegang, 11= Pe-
nyangga, 12= Baut pe.nyangga.

Katoda, elektrcxla pendorong dan pemfokus
berada di dalam ruang sumber elektron berbentuk
silinderberdiameter 115 mm danpanjang255 mm.
Sedangkan anoda yang sekaligus berfungsi sebagai
celah sumber elektron berbentuk kcping
berdiameter 90 mm dan diameter celah 10 mm.
Pada celah. tersebut dipasang kasa untuk menarik
keluar berkas elektron dari ruang sumber elektron.
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Kedua ujung sumber elektron ditutup dengan
"Jlange" ukuran DN100. Sebagai teraiinal arus
filamen dan tegangan elektroda dipergunakan
"feedthrough".

Pengujian Sumber Elektron.

Terhadap sumber elektron yang telah
dirancang dan dikonstruksi kemudian dilakukan
pengujian dengan skema pengujian seperti pada
gambar 2.

Gambar 2. Skema pengujian sumber elektron.

SDF =sumber daya filamen, T = target metal
SDFo = sumber daya petnfokus , Amp = penguat
SDP = sumber daya pcndorong, M = meter arus
SDA = sumber daya anoda

Pengujian meliputi pengujian arus emisi
elektron dari katoda serta pengukuran arus elektron
dengan variabel arus filamen, tegangan pendorong,
tegangan pemfokus dan tegangan aiiode. Pengujian
ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sumber
elektron telah dapat merighasilkan arus elektron dan
sejauh mana pengaruh dari elektroda-elektroda
tersebut terhadap arus elektron yang dihasilkan.

Pada pengujian tersebut sumber eiektron dl
set dalam tabung vakum berupa "T-piecc DNlOO"
yang dihubungkan dengan sistem valcum yang
terdiri dari potnpa rotari dan diftisi. Kevalcum.an
dalam tabung vakum mencapai 1,5 . 10" mm Hg.
Untuk mengukur arus berkas elektron di belakang
celah sumber elektron dipasang plat logam
"stainless steel" sebagai target yang kemudian
dihubungkar. dengan sebuah penguat dan meter
arus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses yang mula-mula terjadi pada sumber
elektron adalah terlepasnya eiektron dari katoda
menjadi elektron bebas. Terlepasnya elektron
tersebut dapat disebabkan oleh adanya medan
listrik yang kuat, proses fototistrik, radiasi partikel
pengion maupun emisi termionik. Pada suraber
elektron jenis termionik seperti yang telah dibuat
elektron bebas terbentnk karena ernisi termionik

dari katoda yang dipanaskan menggunakan aliran
listrik searah. Cara ini lazim digunakan karena
secara teknis mudah dilaksanakan. Pengujian
adanya emisi elektron dilakukan dengan cara
mengukur arus pada clektroda pendorong yang
diberi tegangan positif terhadap katoda, sementara
elektroda yang lainnya belum difungsikan. Adanya
arus yang terukur menunjukkan adanya emisi
elektron dari katoda menuju elektroda pendorong.

Elektron bebas yang te!ah dihasilkan oleh
katoda selaj^jutnya harus dibentuk menjadi berkas
dan dikeluarkan dari ruang sumber elektron. Dalam
hal ini peran bagian pembentuk berkas elektroa
(electron beam shaping-element) sangat
menentukan. Untuk msngarahkan elektron bebas
dari lcatoda ke celah dipei-gunakan elektroda
pepdorong yang berpotensial negatif. Dari hasil
pengukuran arus elektron sabagai fiingsi tegangan
pendorong (gambar 3) menunjukkan bahwa
tegangan pendorong yang diperlukan untuk
mengarahkan elektron bebas dari katoda ke celah
hanya sekitar 120 volt negatif.

<3ambar3. Hasil pengukuran arus elektron
sebagai Pangsi tegangan pendorong.

.Dalam perjalanannya menuju anoda
(colah) sumber elektron, berkas elektron
ce-.ideaingmenyebar(divergen)akibatadanyagaya
uAak menolak antara muatan sejenis yang dimiliki
oleh masing-masing elektron. Oleh karena itu
elektroda pemfokus sangat berperan untuk
memfokuskan agar berkas elektron menjadi
terfokus dan selanjutnya dapat melewati ceiah
sumber elektron. Dalam hal ini tegangan pemfokus
harus negatif agar terjadi penekanan elektron ke
arah sumbu sumber elektrotr \ Pada gambar 4
ditampilkan hasil pengukuran arus elektron sebagai
fungsi tegangan pemfokus. Tampak bahwa
pemfokusan terjadi pada tegangan pemfokus
sekitar 3 kV yang ditunjukkan dengan arus elektron
yang maksimum pad .̂ tegangan tersebut
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Gambar4. Hasil pengukuran arus elektron
sebagai fungsi tegangan pemfokus.

Anoda yang berfungsi jjga sebagai celah
keluaran sumber elektron harus dapat menarik
elektron sebanyak-banyaknya dari ruang sumber
elektron. Oleh karena itu anoda diberi tegangan
positif. Anoda tidak hanya beitentuk lubang bdat
melainkan berbentuk kawat kasa dengan maksud
agar elektron dapat ditarik keluar dan tidak
menyangkut di pinggir anoda. Bentuk medan
listrik di sekitar anoda tentu saja sangat
berpengaruh pp.da berkas elektron seperti
ditampilkan pada gambar 5, yaitu hasil pengukuran
arus elektron sebagai fungsi tegangan anoda.

Seperti telah disebutkan di muka bahvva

Gambar5. Hasil pengukuran arus elektron
sebagai fungsi tegangan anoda.

banyaknya elektron yang dihasilkan oleh katoda
tergantung suhu katoda, yang berarti juga
tergantung pada arus yang mengalir pada katoda.
Tentu saja hal ini akan mempengaruhi anis elektron
yang keluar dari sumber elektron. Pada gambar 6
ditampilkan arus elektron sebagai fungsi arus
katoda/filamen.

Gambar6. Hasil pcngukuran arus elektron
sebagai fungsi arus filamen.

KESEVIPULAN

Dari hasil yangtelah dicapai sampai saat ini
dapat disimpulkan bahwa kegiatan rancang bangun
sumber elektron untuk mesin berkas elektron
PPNY-BATAN Yogyakarta telah selesai
dilaksanakan. Hasil pengujian sumber elektron
menunjukkan bahwa sumber elektroa telah dapat
dioperasikan di mana arus elektron yang dihasilkan
pada kondisi operasi arus filamen 5 A, tegangan
pendorong 120 V, tegangan pemfokus 3 kV dan
tegangan anoda 4,2 kV adalah 8 mA
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TANYA JAWAB
Purnomo

Pada iembar tranparansi, tentang
spesifikasi sumber ion. Berapa lama operasi
sumber ion untuk arus 10 mA, hal ini berhubungan
denganjangka waktu pemeliharaan (overhaul)

Djoko SP.

Dari pengukuran yang telah dilakukan, arus
elektron belum mencapai 10 mA, tetapi baru 8 mA,
dan secara teori bertahan selama kurang lebih 50
jam (umur filamen). Saat ini masih dicari kondisi
untuk mendapatkan arus 10 mA

Tjipto Sujitno

Berapa diameter berkas elektron yang
natinya scanpai ke target

Djoko SP.

Ukuran berkas elektron yang sampai ke
target ditentukan kemampuan sistem pemayar.
Direncanakan selebar 1,2 m. Ukuran berkas
sebelum keluar dari pemayar lcurang lebih 4 mm
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PERANCANGAN SUMBER TEGANGAN TINGGI500 kV/20 mA
SEBAGAITEGANGAN PEMERCEPAT PADA xMESIN BERKAS
ELEKTRON
Suprapto, Sutadji S., Djoko SP., Djasiman dan Sudjatmoko
PPNY - BA TAN, Jt. Bdbarsart P.O. Box 1008, Yogyc&arta 55010

Abstrak
PERANCANGAN SUMBER TEGANGAN TINGGI 500 kV/20 mA SEBAGAI TEGANGAN

PEMERCEPAT PADA MESIN BERKASELEKTRON. Telah dilakukan perancangan sumbcr tcgangan
tinggi 500 kV/20 mA sebagat tegangan pemercepatpada mesin berkas elektron. Sumber tegangan tinggi
dirancang denganjenis "Generator Cockroft-WaUon" Bagian uiamagenerator cockroft-wclton adalah :
Pelipat tegangcm, Osilator daya dart sumber dcya osilator daya. Pelipat tegangan dirancang dengan
kapasitor 0,22 nF/50 W dan dioda JN 4007 sebanyak 20 tingkat. Sedangkan osilator daya dirancang
dengan komponen utama tabung trioda JTK15-2 dan sumber daya osilator daya dirancang dengan trafo
3/ase. Daii hasil rancangan menunjukkan bahwa tegangan masukan dan rugi-rugi daya pada pelipat
tegcmgan udalctt 12,814 kVdan 503 Watt. Daya masukanpelipat tegangan sama dengan daya keluaran
ostlator daya yaitu 12,6 kW. Sedangkan daya yang harus disediakan oleh sumber daya osilator daya
adalah 17.2 kW.,

Abstract
DESJGN OF 500 kV/20 mA POWER SUPPLY FOR THE ELECTRON BEAM MACHINE

ACCELERATING VOLTAGE. The 500 W/20 mA high voltage power supply for the electron beam
machine accelerating voltage has been designed. The HVpower supply is a Cockrofi-Walton type and
it 's m ain compomnts are voltage mulriplier ts designed using 20 stage o/0.22 nF/50 kV capasitor and IN
4007'dioder. ThepoweroscillatorisdesignedusinglTK"J'5-2 triode and'thepowersupplyforthe oscillaior
is designed using 3-phase transformer. The design shows that ihe voltage multiplier has input voltage of
12.814 kV, power lost o/503 watt and inputpower o/12.6 kW. Thepower whwh must be supplied by
power oscillator is 17.2 kW.,

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi di
bidang industri terutama di negara-negara maju

telah banyak memanfaatkan Mesin Berkas Elektron
(MBE) untuk proses industri. Adapun industri
yang telah memanfaatkan MBE antara lain :
Industri kabel, industri alat-alat kedokteran/
kesehatan, pelapisan kayu, keramik, karet
(komponen-komponen mobil), busa dan lain-lain.

Sejak tahiin 1984 PAIR - BATAN telah
mulai menggunakan MBE untuk proses industri.
MBE yang digunakan adalah ttpe EPS-300 buatan
Nissin -Japan dengan daya 300 keV/50 mA. MBE
tersebin merupakan bantuan melalui proyek
UNDP. Kemudian pada tahun 1993 membdi
MBE yang bertenaga lebih besar, yaitu tipe GJ-2
buatan China. MBEjenis ini GJ-2 mempunyai daya
2 MeV/10 mA<2). Selanjutnya untuk
meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi
mengenai MBE, dalam Pelita VI PPNY-BATAN
memprogramkan pembuatan MBE dengan daya
500 keV/10 mA. Salah satu bagian utama dari
MBE ini adalah sumber tegangan tinggi yang
berfungsi sebagai tegangan pemerccpat berkas
elektron. Untuk keperluan pembuatan MBE, maka

dilakukan pembuatan sumber tegangan tinggi.
Agar dalam pembuatan tersebut menghasilkan hasil
yang optimum sesuai dengan spesifikasi yang
diperlukan, maka dilakukan suatu peranc?.ngan
terlebih dahulu. Perancangan sumber tegangan
tinggi ir.i didasaj-kan' daya yang diperlukan yaitu
500 kV/20 mA.

Untuk melakukan perancangan sumber.
tegarigan tinggi perlu diketahui jenis-jenis sumber
tegangan tinggi yang banyak digunakan. Jenis-jenis
sumber tegangan tinggi ini antara lain : Generator
Van de Graaf, Generator Cockroft-WaJton dan
transformator bertingkat (Cascade transformef).
Secara skematis ketiga sumber tcgangar. tinggi di
atas ditunjukkan pada gambar 1, 2 dan 3. Pada
generator Van de Graaf, untuk menghasilkan
tegangan tinggi didasarkan proses lucutan
gas/ionisasi (gambar 1). Proses ionisasi ini
dihasilkan oleh tegangan DC sekitar 30 kV yang
diberikan pada sisir korona bagian bawah. Ion-ion
hasil ionisasi ditolak oleh sisir korona sehingga
menuju ke sabuk isolator dan menempel pada
permukaan sabuk isolator tersebut. Sabuk isolator
ini diputar oleh motor sehingga ion-ion ini terbawa
keatas sesuai arah gerakan sabuk isolator. Pada
bagian atas yaitu di dalam sungkup (elektrode)

PERANCANGAN SUMBER TEGANGAN TINGGI 500 kV/20 mA SEBAGAI
TEGANGAN PEMERCEPAT PADA MESIN BERKAS ELEKTRON
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dipasang sisir penghisap muatan sehingga ion-ion
yang menempe! pada sabuk isolator mengalir ke
elektrode meialui sisir penghisap muatan. Dengan
demikian, elektrode yang berbentuk bola terisi
muaian listrik sesuai muatan ion-ion tersebut.

Gambar 1. Skema generator Van de Graaf
Keterangan:

1. Sisirkorona bawah
2. sabuk isoiator
3. Sisirpenghisap muatan
4. Sungkup (elektrode)

Pada generator Cockroft-Walton, tegangan
tinggi dihasilkan dengan menggandakan tegangan
sinusoidal yang dihasilkan osilator daya.
Penggandaan tegangan ini dilakukan oleh. pelipat
tegangan (gambar 2). Besamya tegangan keiuaran
generator Cockroft-Walton ditentukan oleh jumlah
tingkat pelipat tegangan dan amplitudo tegangan
keluaran ostlator daya. Besarnya tegangan
keluaran ini dapat diatur dengan mengatur
amplitudo tegangan keluaran osilator.

Gambar 2. Skema generator Cockroft-Walton
Keterangan :

1. Osilator daya
2. Dioda tegangan tinggi
3. Kapasitor tegangan tinggi
4. Sungkup (elektrode)

Sedangkan pada transfonnator bertingkat
(Cascade transformer), tcgangan tinggi dihasilkan
dengan menyusun transformator tegangan tinggj
secara seri (gambar 3). Selanjutnya untuk
mendapatkan tegangan tinggi searah dengan
menyearahkan tegangan bolak-balik yang
dihasilkan oleh transformator bertingkat tersebut
Transformatbr tegangan tinggi yang digunakan
masing-masing mempunyat 3 kumparan yaitu :
kumparan primer, kumparan sekunder dan
kumparan terrier yang dihubungkan' ke kumparan
primer transformator tegangan tinggi berikutnya.
Ketiga kumparan tersebut mastng-masing harus
terisolasi dengan baik sesuai dengan tegangan
keluaran transformator tegangan tinggi tersebut.

Keterangan
1. Kumparan primer
2. Kumparan sekunder
3. Kumparan tcrtier

METODE PERHITUNGAN DAN
ANALISIS RANCANGAN

Dalam perancangan sumber tegangan tinggi
meliputi: pemilihanjenissumbertegangan tinggi,
penentuan komponen-komponen sumber tegangan
tinggi dan kapasitasnya.

Peniilihan Jcnij Sumbtr Tegangan Tinggi

Dalam pemilihan jenis sumber tegangan
tinggi yang akan dibuat ada beberapa
pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan ini
adalah dari aspek penggunaan, ekonomi, teknologi
dan untuk mendapatkan komponen-komponen
yang diperlukan baik dari dalam maupun luar
negri. Dalam pemilihan jenis sumber tegangan
tinggi ini terutama didasarkan pada aspek
penggunaan, teknologi yaitu pengalaman dan
penguasaan teknologl pembuatannya serta untuk
mendapatkan komponen-komponen yang
diperlukan dalam pembuatan sumber tegangan
tinggi tersebut. Generator Van de Graaf sangat
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menguntungkan untuk penggunaan tegangan
keluaran yang besar dan arus beban kecil. Untuk
pembuatan generator ini, kesulitannya yaitu untuk
mendapatkan sabuk isolator kualitas tinggi.

Sedangkan sumber tegangan tinggi jenis
transfonmator bertingkat menguntungkan untuk
penggunaan arus beban besar dan tidak
memerlukan tegangan riak yang kecil. Untuk
pembuatan sumber tegangan tinggi jenis
transformator bertingkat ini, kesulitannya pada
pembuatan transformator tegangan tinggi yaitu
pada pembuatan kumparan primer, sekunder dan
tertier dimana masing-masing kumparan harus
terisolasi terhadap tegangan tinggi sesuai der.gan
tegangan keluaran dari transformator tersebut.
Dengan demikian, didasarkan pada beberapa aspek
tersebut diatas muka dipilih sumber legangan tinggi
jenis Cockroft-Walton.

Penentuan Komponen-komponen Utama
Sumber Tegangan Tinggi dan Kapasitasnya

Dalam menentukan komponen-komponen
utama yang diperiukan untuk pembuatan sumber
tegangan tinggi periu diperhatikan bagian-bagian
utama dari sumber tegangan tinggi tersebut.
Bagian-bagian utama sumber tegangan tinggi jenis
Cockroft-Walron adalah : Pelipat tegangan,
Osilator daya dan Sumbtr day a BJioda osil ator day a.

Pelipat tegangan

Pelipat tegangan dirancang dengan
komponen utama kapasitor dan dioda tegangan
tinggi. Untuk menentukan jumlah kapasitor dan
dioda ini didasarkan dari jumlah tingkat pelipat
tegangan (n). Agar dapat menghasilkan tegangan
keluaran generator Cockroft-Walton sebesar 500
kV ditentukan n = 20 tingkat. Setiap tingkat pelipat
tegangan terdiri atas 2 kapasitor dan 2 dioda
tegangan tinggi, sehingga diperiukan kapasitor dan
dioda tegangan tinggi masing-masing 40 buah.
Pelipat legangan itu_ direncanakan menggunakan
kapasitor (C) 0,22 7fiF/50 kV. Untuk mendapatkan
tegangan keluaran 500 kV maka tegangan
maksimum (E) dan frekuensi (f) masukan peiipat
tegangan direncanakan maksimum masing-masing
adalah 15 k V dan 40 kHz. Kapasiior tegangan tinggi
ini akan menerima beban tegangan 2 kali tegangan
masukan yaitu 30 kV, sed&ngkan frekuensi 40 kHz
ditentukan berdasarkan simulasi trafo frekuensi
tinggi dengan inti ferit. Dengan demikian
parameter-parameter pclipat tegangan yang
menyebabkan rugi-rugi daya dapat ditentukan.
Parameter-parameter ini antara Iain : Tegangan
riak, penurunan tegangan akibat arus beban, arus
bocor melalui dioda dan amplitudo masukan yang
dibutuhkan. Dalam penggunaan tegangan tinggi

sebagai tegangan pernercepat, tegangan riak
menyebabkan fluktuasi energi partikel yang
dipcrcepat. Besarnya fluktuasi energi dan
frekuensinya adalah sebanding dengan besarnya
tegangan riak dan frekuensinya sama dengan
frekuensi tegangan riak tersebut
Tegangan riak (5V) dihitung dengan persamaair '

s v -L- HiR±ll W
0 K " / . C - 2

dimana arus beban (I) adalah 20 mA, jika
harga-harga tersebut diatas dimasukkan dalam
persamaan (1) didapatkan tegangan riak (SV)
sebesar 477,3 Volt.

Penurunan tegangan (AV) aJdbat arus beban
dihitung dengan persamaan^

Dengan data-data tersebut diatas didapatkan AV =
12.568 Volt.

Untuk menentukan arus bocor melalui' dioda
yang disebabkan karena dioda dioperasikan pada
frekuensi (f) 40 kHz teriebih dahulu ditentukan
reaktansi (Xc) dari dioda. Dari pengukuran dioda
IN 4007 rata-rata mempunyai kapasitansi arah
mundur 16 pF. Harga Xc tiap-tiap dioda dihirung
dengan persamaan

Xc L_. O)

= 248.680 ohm
Sedangkan arus bocor melalui dioda I dihitung
berdasarkan hukum ohm sebagai berikut

Jika tiap-tiap dioda dioperasikan pada tegangan (V)
]25 volt, maka arus bocor melalui dioda adaJah
0,503 mA. Dioda tegangan tinggj ini dioperasikan
padategangan arah mundurl5kV, sehinggauntuk
1 rangkaian dioda tegangan tinggi tersusun dari 120
buah dioda IN 4007 secara seri. Amplitudo
tegangan rr.asukan (E) dihitung dengan persamaan

2nE-\v (4a)

atau

E= -
Vmala + A V (4b)

l.n

adalah tegangan maksimun keluaran
generator Cockcroft-Walton, sedangkan jumlah
tingkat maksimum (n maks) ditentukan dengan
mendeferensialkan persamaan 4a sebagai berikut

d Vmaks
dn

= 0 (5)

PERANCANGAN SUMBER TEGANGAN TINGGI 500 kV/20 mA SEBAGA!
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Dengan demikian diperoleh persamaan
untuk menentukan jumlah tingkat maksimum
sebagai berikut

rtmaks — V (6)

Untuk tegangan keluaran Vmaks = 500 kV,
dtdapatkanEsebesar 12,814 kVdanjumlahtingkat
maksimum didapatkan 74 tingkat. Jadi dengan
perkiraan arnplitudo tegangan masukan pelipat
tegangan 15 kV dan jumlah tingkat 20 Qumlah
tingkat yang direncanakan) adalah memenuhi
perhitungan.

Osilator daya

Untuk menghasilkan tegangan sinusoidal
yang mempunyai amplitudo 15 kV pada frekuensi
40 kHz digunakan osilator daya. Osilator daya ini
direncanakan dibangun dengan komponen utama
tabung trioda ITK 5-2 buatan Thomson tubes
electroniques Perands. Pemilihan tabung trioda
ini didasarkan atas daya keluaran osilator dan
sistem pendinginan yang diperlukan. Kebutuhan
daya yang harus dipenuhi oleh osilator daya (P)
adalah

P=P1 + P2 + P3

dimana Pl = Daya keluaran sumber
tegangan tinggi sebesar 10 kW
P2 = Rugi-rugi daya pada pclipat
tegangan
P3 = Rugi-rugi daya pada frafo
frekuensi tinggi

Rugi-rugi daya pada pelipat tegangan (P2 )
terdiri atas rugi-rugi daya akibat penurunan
tegangan keluaran yang disebabkan arus beban
(P21 ) dan rugi-rugi daya akibat arusbocormelalui
dioda (P22 ). Besarnya rugi-rugi daya ini adalah
P21 = IDV dan P22= Ic Vmaks

= 251,36 Watt = 251,5 Watt
P2 = P21 + P22

= 502,86 Watt
didasarkan simulasi efisiensi trafo (rj) antara 0,75
sampai 0,85, maka untuk perhitungan ini diambil r\
= 0,8. Rugi-rugi daya pada trafo (P3 ) adaJah
P3 = (1 -0,8)x(Pl+P2)

= 2100.6 Watt'
~ 2,1 kW

Jadi kebutuhan daya yang harus dipenuhi
oleh osilator daya (P) yaitu daya keluaran sumber
tegangan tinggi ditambah rugi-rugi daya pada
pelipat tegangan yang besarnya adalah 12,6 kW.
Daya tersebut minimal haais sama dengan daya
keluaran osilator daya.

Sutnbcr daya osDatcr daya

Osilator daya agar dapat beroperasi
memerlukan sumber daya anoda berupa tegangan
DC. Untuk osilator yang dibangun dengan
komponen utama tabung trioda, sumber daya ini
harus dapat memenuhi catu daya anoda tabung
trioda tersebut. Besarnya tegangan dan arus anoda
hams sesuai dengan spes'tfikasi tabung trioda dan
daya keluaran osilator. Daya keluaran osilator (P)
adalah(4)

dan

dimana

P — 'rms X Irmi

v — -F5 J/
r rms — "Zi£ • r m

(6a)

(6b)

Vm = Amplitudo tegangan keluaran
osilator makstmum
Irms = Arus Anoda rerata sama
dengan Idc

Harga Vm maksimum sama dengan tegangan anoda
yaitu tegangan DC yang diberikan oleh sumber
daya osilator. Maka arus anoda rerata adalah

Irms —

= 1,72 A.
Dengan demikian daya yang harus disediakan
untuk catu daya anoda adalah

P -Vdc . Idc

= 17,2 kW

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan dan analisis
rancangan dapat disimpulkan bahwa :
1. Pelipat tegangan terdiri dari 20 tingkat

dengan penurunan tegangan dan rugi-rugi
daya masing-masing 12.568 Volt dan 503
Watt

2. Osilator daya direncanakan dengan tabung
trioda ITK 15-2 dengan catu daya anoda dan
daya keluaran masing-masing 10 kVdan 12,6
kW.

3. Sumber daya osilator daya direncanakan
dengan trafo 3 fase dengan tegangan dan daya
keluaran minimaJ 10 kV dan 17,2 kW

Dengan hasil perancangan ini diharapkan
dapat digunakan untuk pedoman dai'am pembuatan
sumber tegangan tinggi 500 kV/ 20 raA
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TANYA JAWAB
Sudarti

kalau tidak salah, sumber tegangan tinggi
jenis Cokroft-Walton itu siidah pcrnah dibuat di
PPNY waktu lalu. Ycuig dircuvzang akan dibuat ini,
apakah merupakan pevgembangan Generator
Cockroft-Walton yatjg sudah pernah dibuat dulu,
atankah dengan ra/icangcpi sedikii lain ?. Apa segi
keunttwgannya.

Suprapto

1. Betul Generator Cockroft-Walton telah dibuat
di PPNY (untuk implantasi ion dan generator
neutron)

2. Yang dirancang ini bukan pemgembang-
annya, melainkan membuat lagi dengan daya
jauh lebih besar yaitu 500 kV/ 20 mA,
sedangkan yang telah dibuat hanya 125 kV/,5
mAdanl25kV/l.J5mA

3. Perbedaan rancangan dan keuntungannya
dengan yang sudah ada adalah daya keluaran
lebihbesar.frekuensi operasi lebihtinggi dan
ripple lebih kecil pada arus beban yang lebih
besar

4. Sumber tegangan tinggi

PERANCANGAN SUMBER TEGANGAN TINGGI 500 kV/20 mA SEBAGAI
TEGANGAN PEMERCEPAT PADA MESIN BERKAS ELEKTRON
(Suprapto, dkk.)
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PERANCANGAN OSELATOR DAYA UNTUK SUMBER TEGANGAN
TINGGI TEPE COCKROFJT-WALTON 500 kV/20 mA

Djasiman, Sudjatmoko, Suprapto
PPST-BATA.VJI. Babanari P.O. Box 1008, Yogyakmla 53010

ABSTRAK
PERANCANGAN OSILATOR DAYA UNTUK SUMBER TEGANGAN TINGGI TIPE

COCKROFT-WALTON 500 KV/20 MA. Telah dilakukan perancangan osilaror daya untuk sumber
tegcmgcn tinggi tipe Cockroft-Wahon. Sumber tegangan tinggi ini akan digunakan sebagai swnber
tegangan pemercepat pada mesin berkas elektron (MBE) yang direnccmakan pembuatannya dengan
kapasitas 500 keV/IO mA. Perancangan osilator daya ini meiiputipenenman spesifikasi keluaran, bentuk
untai, pe.ncatu daya dan komponen utama osilator. Keluaran osilator daya yaitu: daya, tegangan dan
/rekvensl dirancang sesuai dengan kebutuhan masukan pelipat tegangan. Hasil perancangan
menunpJJcan bahwa jenis untai yang digunakan adalah "tickler osdllaror" Idas-C dengan spesifikasi
keluaran: 12,1 kW, 15 kVdan 40 kHz gelombang sinusoidal. Sedangkan komponen utama digunakan
tabung trioda tipe ITK15-2.

ABSTRACT
DESIGNOFPOWER OSCILLATOR FOR 500keV/20mA COCKROFT-WALTONHIGH VOLTAGE

SUPPLY. A design ofpower oscillator for Cockrofi-Wahon high voltage supply was carried our. This
high voltage supply wouldbe usedas the acceleration volrage suppfy ofan electron beam machine designed
to have 500 keV/10 mA capacity. The power ocsillator design consisted ofoutput spesifikasi, circuit
diagram, power suplfy artd osillator main components deierminations. The power oscillator ouiput wave
power, voltage and frekuency designed according to voltage multiplier input requirements. The design
results showed that ihe drcuit was class-c "tickler oscilator" having an output spesifikation ofl 2,! kW,
I5kV and 40 kffz simis tvave. The main cornponent was a ITK15-2 triode tube.

PENDAHIJLUAN

Sebagai ikut berperan serta dalam kegiatan
pembanguan dibtdang IPTEK, PPNY-3ATAN

marencanalcan program pembuatan suatu Mesin
Bericas Elektron (MBE) 500 keV/10 mA. Sebagai
sumber tegangan pemercepatnya direncanakan
dibuat dari tipe pelipat tegangan jenis
Cockroft-Waiton berkapasitas 500 kV/20 mA.
Pembangkit tegangan ini terdiri dari dua bagian
utama yaitu osilator dan pelipat tegangan. Osilator
berftingsi menghasilkan tegangan osiiasi sebagai
masukan bagi pelipat tegangan dengan daya yang
cukup untuk mengatasi seluruh rugi-rugi dan
keluaran generator. Pelipat tegangan berfungsi
merubah dan meningkatkan teganggan osilasi
menjadi suatu tegangan tinggi searah (DC) sebagai
keluaran generator.

Agar dapat diwujudkan suatu sumber
tegangan tinggi yang memadai sesuai yang
diharapkan, dalam proses pembuatan ini perlu
diawali dengan tahap perancangan atas
bagian-bagiannya. Perancangan bagian osilator
diiakukan dengan maksud menyiapkan suatu
diagram sistcm osilator yang memiliki d.ata
spesifikasi memadai bagi generator
Cockroft-Walton 500 kV/20 mA tersebut DaJam

kegiatan perancangan ini dilakukan analisa sistem
untuk dapat memperhitungkan data-data
spesifikasi osilator seita pemilihan bahannya.
Dengan demikian dapat diperoleh suatu rancangan
osilator daya dengan spesifikasi teknis yang
memadai serta pemilihan bahan/komponen yang
cukup sederhana namun juga memadai.

ANALISA SISTEM

Beberapa hal terkait yang perlu ditinjau
untuk dapat memperhitungkan berbagai data
spesifikasi suatu rancangan osilator dalam hal ini
antara lain: generatorCockroft-Walton, konfigurasi
osilator, pemilihan bahan dan spesiftkasi osilator
yang meliputi frekuensi, daya, tegangan keluaran
serta pencatu dayanya.

Generator Cockroft-WaJton

Dalam proses pembangkitan tegangan dari
suatu generator Cockroft Walton menurut Bauer,
keluarannya\ ' dapat ditinjau menurut dua kondisi
yaitu: kondisi fanpa beban (I = 0) dan kondisi
berbeban (I = 0).

Pada kondisi tampa beban, tegangan
keluaran (Vo) dapat dinyatakan dengan
persamaan berikut:

Vo = 2nE (1)

PERANCANGAN OSILATOR DAYA UNT'JK SUMBER
TINGGI TIPE COCKROFT-WALTON 500 kV/20 mA
(Djasiman, dkkt)
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dengan Vo= tegangan keluaran generator
Cockroft-Walton

n = jumlah tingkat dalam pelipat
tegangan

E = tegangan osilasi masukan pada
pelipat tegangan.

Bila kondisi berbeban (I = 0), te.gangan
keluarannya adalah :

Vo = 2 nE - AV

Vo = 2nE - ( 3 + 2

dengan AV- turun tegangan pada pelipat
tegangan

Io = arus beban atau keluaran
f = frekuensi tegangan osilasi
C = kapasitansi tiap kapasitor pelipat

tegangan
Pada tega/igan keluaran generator

Cockroft-Walton bila mengalir arus beban akan
timbul tegangan riak (SV) atau "ripple" yang
besarnya dapat dinyatakan dengan:

6r = 7 f e - 2 ( " 2 - ^ (3)

Dari persamaan-persamaan tersebut
parameter n dan C adalah dari bagian pelipat
tegangan, sedangkan f dan E dari osilator. Untuk
suatu konstruksi generator Cockroft-Walton
biasanya parameter n, C dan f adalah tetap,
sedangkan E divariasi untuk memperoleh
pengaturan tegangan keluaran.

Frekuensi Osilator

Untuk memperkecil turun tegangan AV dan
tegangan riak 6V, dapat dilakukan dengan cara
memperbesar frekuensi (f). Frekuensi osilator
dapat dibuat tinggi sekehepdak, namun dalam bal
ini perlu disesuaikan dengan kemampuan
komponen yang terkait, seperti konstruksi trafo
osilator dan kopmonen penyusun pelipat tegangan.
Dari eksperimen dcngan komponen yang sejenis
menunjukkan bahwa pengoperasian dengan
frekucnsi diatas 70 kHz akan menimbulkan
penurunan efisiensi. Karcna itu pilihan frekuensi
osilator direncanakan pada harga sekitar 40 kHz
dengan gelombang sinusoidal agar sesuai dengan
rumusan yang diacu. Harga tersebut cukup baik
dalam ard sangat menunjang dalam menekan
timbulnya rugi-rugi baik turun tegangan maupun
tegangan riak.

Daya Osilator

Dayaosilator(Pos),harus dapat mengatasi
jumlah daya keluaran geneiator (Po), rugi daya
pada pelipat tegangan (APpt) dan aigi daya pada

trafo keluaran (APtr), seperti dirumuskan daJam
persamaan berikut:

Pos = Po + APpt + APir (4)

Besarnya daya keluaran telah tertentu yaitu:
Po = Vo x Io = 500 kV x 20 mA = 10 kW.
Rugi daya pada pelipat tegangan: APpt = Io x AV

Dengan parameter yang telah ditentukan
dalam rancangan yaitu lo = 20 mA, f = 40 kHz, n
= 20danC=0,22iiF,maka besarnya APpt tertiitung
kurang dari 3 % dengan basis Po, atau dapat
dinyatakan bahwa rendemen pelipat tegangan r\ pt
sebesar 97 %.

Rugi trznsfer daya (APtr) pada suatu trafo,
pada umumnya sekitar 10 %. Dengan niengambil
suatu toleransi agar penyediaan daya sedikit lebih,
maka rendemen tarfo tersebut diperhitungkan

Dari analisa tersebut dapat diperhitungkan
besarnya daya osilator (Pos) yang harus disediakan,
yaitu :

(5)

Pos=10kW/(0,97xO,S5)=12,lkW. Makadaya
osilator direncanakan sebesar 12.1 kVV

Tegangan Keluaran Osiiator

Yang dimaksud tegangan keiuaran osilator
dalam hal ini adalah tegangan yang diambil dari
sekunder trafo osilator yang siap diberikan ke
pelipat tegangan. Untuk memperoleh tegangan
keluaran sebesar 500 kV dari pelipat tegangan yang
direncanakan memiliki 20 tingkat (n = 20),
diperlukan masukan tegangan osilasi
sekurang-kurangnya 12,5 kV. Untuk memberi
kelonggaran agar osilator tidak periu dioperasikan
maksimum maka tegangan osilator direncanakan
sebesar 15 kV.

Pencatu Daya OsHator

Sumber daya utama untuk mencatu osilator
ini adalah suatu sumber daya arus searah yang
mencatu axioda dari tabung trioda TK 15-2 yang
direncanakan menjadi komponen utamanya.
Sumber daya auoda ini harus mampu mendukung
jumlah daya keluaran osilator dan rugi-ruginya,
sehingga merupakan sumber daya penyangga atas
generator Ccx:kroft-Walton secara keseluruhan.
Osilator direncanakan dibuat dengan tipe kias-C
yang memiliki efisiensi daya maksimum 75 %,
untuk perhitungan ini diambil efisisnsi 70 %.
sehingga diperiukan catu daya anoda sebesar;
Pa = Pos / 0,70 = 12,1 kW / 0,70 = 17,2 kW
Jadi kapasitas sumber daya anoda direncanakan
sebesar 17,2 kW.
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Vo!.1 No. 1 Juli 1999: 19-23

Vok

Ko

Co
aru
yai
ieg
sin
rur
dei
osi
tin
pei
po:
de;
da;
urr
1.

ko

I

G:

b:
at.
se
te;

j "
di
kv

bt

iu

ol

PE

(D.i

20



Volume 1 Nomori Juli 1999 ISSN 1411-1349

Konfigurasi Osilator

Osilator merupakan bagian dari generator
Cockroft-Wahon yang berfungsi merubah daya
arus searah (DC) menjadi arus bolak-baiik (AC).
yang diperlukan sebagai masukan bagi pelipat
tegangan. Gelombang keluaran osilator ini dipilih
sinusoidal dengan maksud menyesuaikan dengan
rumusan tecri acuan, walaupun dimungkikan juga
dengan bentuk gelombang yang lain. Kebanyakan
osilator penghasil gelombang sinus frekuensi
tinggi menggunakan prinsip resonansi dengan untai
penala LC(induktor dan kapasitor) dan utnpanbalik
positif. Berbagai ragam untai osilator dapat dibuat
dengan prinsip terscbut, namun pada dasarnya
dapat d'ibedakan menurut cara memperoleh
umpan baliknya yaitu:
1. "Tickler oscillator", menggunakan suatu

kumparan sekunder dari trafo osilator untuk
memperoteh tegangan umpan balik.

2. "Hartley oscillator", tegangan umpan balik
diperoleh dari pembagi tegangan secara
induktif.

3. "Colpitts oscillator", tegangan umpan balik
diperoleh dari pembagi tegangan secara
kapasitif.

Konfigurasi dasar dari ketiga
macamosilator tersebut dengan trioda sebagai
komponen aktifhya, diperlihatkan pada gambar-1.

Gambar 1. Konfigurasi dasar osilator resonansi
(a "Tickler oscillator", b "Hartley
oscillator", c "Colpitts oscillalor)

Pada "tickler oscillator" gambar- la ,
kumparan L2 paralel C2 membentuk untai tangki
atau penala yang memberikan tegangannya
scbagai umpan balik positif ke grid. Besamya
tegangan umpan balik dapat diatur dengan memilih
jumlah lilitan L2, bila perlu polaritasnya dapat
disesuaikan dengan m.embalik ujung-ujung
kumparannya untuk memperoleh umpan balik
positif.

Pada "Hartley oscillator" gambar-lb,
besamya tegangan umpan balik ditentukan oleh
jumlah lilitan L2a dan L2b, untai tangki dibentuk
oleh C2 paralel dengan jumlah L2a dan L2b.

"Colpitts oscillator" pada gambar-lc,
prisipnya sama dengaii gambar-lb hanyaberbeda
pada pembagi tegangannya yang dibentuk oleh
kapasitor C2a dan C2b untuk memperoleh
tegangan umpan baliknya.

Osilator akan berosilasi sesuai dengan
frekuensi resonansi dari untai tangkinya (L2 C2)
yang besarnya dapat dihitung menurut persamaan
(6). Berdasarkan kondisi resonansinya, harga
komponen induktor dan kapasitoruntai tangki juga
dapat dihitung dengan menggunakan persamaan
(7) dan (8) berilcut(3; •

/ • • *

L =

c =

159

ic
25300

f.c
25300

(6)

(7)

(3)

dengan f = frekuensi resonansi (kHz)
L = induktansi untai tangki (jiH)
C = kapasitansi untai tangki (pF)

Untai tangki berfimgsi sama seperti roda
gila pada putaran mekanik (flywheel effect), yaitu
menyimpan tenaga selama perioda aktif dan
memberi tenaga pada perioda pasif agar
kelangsungan osilasi dapat terjaga. Kualitas suatu
untai tangki disebut dengan faktor Q, dirumuskan
sebagai perbandingan antara reaktansi induktif
terhadap resistannya. Pada dasarnya faktor Q
menyatakan perbandingan antara tenaga tersimpan
terhadap rugi tenaga (karena resistan) selama satu
perioda osilasi^

R

dengan Q = faktor kualitas untai tangki (figure
of merite)

Xl= reaktansi induktif untai tangki
(ohm)

R - resistansi untai tangki (ohm)
Menaikkan faktor Q akan dapat

meningkatkan kestabilan frekuensi dan amplitudo
tegangan keluaran osilator(3\ Faktor Q suatu
untai tangki dapat diperbesar dengan
memperbesar induktansinya (L), karena XI = 27rfL.
Resistan untai tangki merupakanjumlah secara seri
dengan resistan beban, sehingga faktor Q akan
mengecil bila dibebani.

Dalam kondisi resonansi, tenagayang dapat
tersimpan juga dipengaruhi oleh besarnya
kapasitansi dan tegangan untai tangki seperti
ditunjukkan oleh persamaan (10) berikut*- ̂

(10)

PERANCANGAN OSILATOR DAYA UNTUK SUMBER TEGANGAN
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dengan Wt= tenaga tersimpan setiap perioda
osilasi

C *» kapasitansi untai tangki
Et= tegangan efektif untai tangki

Untuk menjaga frekuensi tertentu yang
dikehendaki, menainbah harga C hams diikuti
dengan penurunan harga L, karena itu suatu
perbandingan L/C periu dipilih secara experimen
agar dapat memberikan keluaran bentuk
gelombang sinusoidal yang 'oaik.

UNTAIOSILATOR
Untuk mewujudkan osilator daya dengan

kapasitas atau spesifikasi teknis sebagai yang telah
diperhitungkan terdahulu, dipilihjenis konfigurasi
"tickler oscillator", karena kesederhanaannya
dalam memperoleh besar dan polaritas umpan
balik positif. Secara lebih lengkap bentuk untai
osilator ini direncanakan seperti diagram pada
gambar-2.

Gambar2. Diagramuntaiosilatordaya40kHz/15
kV

Cl :0 .1 nF/l5kV
C2:0.0l^iF/15kV
C3:0.1nF/l5kV
C4:0.0l5|iF/15kV

C5 : 500 pF
C6:C.IuF
Ll : 1,5 mH
Rl:3,5kOhm

Sebagai koponen aktif dari untai osilatorini
digunakan tabung trioda tipe ITK 15-2 buatan
TTE (Thomson Tube Elektroniques) Perancis.
Anoda dicatu oieh suatu surnber daya DC (SDA)
17,2 kW/10 kV dan filamen dengan suatu sumber
daya AC(SDF) 7,2 V/240 A untuk pemakaian
bebanl80A (2 )

Trafo osilator Tl dengan inti ferit dibentuk
oleh tiga kumparan L1.L2 dan L3. Kumparan LI
sebagai primer yang dialiri oleh arus anoda.
Kumparan L2 paralel dengan C2 membentuk untai
tangki, dengan nilai L2 = 1,5 mHdanC2= 0,01 JIF
akan memberikan fiekuensi osilasi sekitar40 kHz.
Tegangan keluaran osilator diambil dari kumparan
L3 untuk diberikan langsung ke pelipat tegangan.
Tegangan umpan balik positif untukgrid diambil

dari untai tangld melaiui Cl. Kombinasi Rl Cl
dengan tetapan waktu yang dibuatjauh lebih besar
dibanding periode frekuensi osilasi, berfungsi
memberi tegangan DC yang kontinyu untuk
mebias grid. Kombinasi Cl dengan penyearah
grid-katoda akan beraksi sebagai pengeklem atas
sinyai umpan balik ke grid sehingga puncaknya
akan terklem pada nol Volt atau ground, yang
berarti memberi tegangan bias negatif ke grid.
Tegangan umpan balik dibuat 600 Vpp agar
diperoleh tegangan bias grid untuk operasi trioda
sebagai penguat klas-C^

Kapasitor keramik C5 dimaksudkan
untuk mengurangi timbulnya osilasi parasit,
besamya dapat diperkirakan dengan persaroaan
(13)berikut(2)

kPo (13)

dengan Cgc = nilai kapasitor untuk grid-katoda
(pF)

k = suatu angka untuk pendekatan
antara 12s/d 15.

Po = daya osilator (kW)
f = frekuensi osilator (M Hz)

Untuk Po = 12,1 kW, f = 40 kliz, besarnya Cgc
sekitar 500 pF.

PEMILIHAN BAH.4N

Mengingat besarnya daya osilator yang
direncanakan, maka sebagai komponen utama
dalam untai osilatorini dipilih menggunakanjenis
tabung elektron karena kemampuannya terhadap
daya dan tegangan yang besar dibanding dengan
jenis komponen dari bahan semi konduktor.
Tabung trioda tipe "ITK 15-2" antara lain memiliki
spesifikasi daya maksimum sebesar 63 kW dan
tegar.gan anoda maksimum 33 kV. Dengan
spesifikasi data tersebut dipandang cukup
memadai baik untuk kapasitas daya yang
direncanakan sekarang maupun untuk prospek
pengembangan iebih Ianjut. kebutuhan kapasitor
dengan berbagai nilai kapasitasnya dapat
dipenuhi dengan membuat sendiri dari bahan foil
almunium tebal 0,1 mm (produksi Reynolds Metals
Company, Virginia, USA) sebagai elektroda dan
plastik mika 0,2 mm sebagai bahan
dielektrikumnya. Ketahanan plastik mika tersebut
telah teruji kemampuannya terhadap tegangan
hingga 30 kV, sehingga untuk tegangan kerja
kapasitor sebesar 15 kV sebagai yang
direncanakan sudah cukup memadai. Untuk suatu
nilai kapasitor, dapat dirancang pembuatannya
menurut rumusan (14) berikut(6).
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r _ e_A (14)
U ~ d

dengan C = kapasitans (F)
s = permitivitas (coulomb /N.m ),

tetapan dielektrikum
A - luasan elektroda (m )
d = jarak clektroda atau tebal

dielektrikum (m)
Kumparan untuk induktor (L) dapar dibuat

dengan mengacu pada rumusan (15) dan (16)
berikut(5).

„ l O p ) L

0,39^

dengan L = induktansi (jiH)
n-jumlahlilitan
r = 0,5 diameter kumparan (cm)
p = panjang kumparan (cm)

Untuk memperkecil nilai kapasitansi iiar
dari kumparan, susunan antara kawat lilitan periu
dibuat lebih renggang.

KESIMPULAN

Dari analisa untuk menyiapkan suatu
rancangan osilator daya yang diharapkan mampu
untuk mendukung kapasitas generator
Cockroft-Walton 500 kV/20 mA, dapat dihasilkan
suatu rancangan untai osilator daya dengan
spesifikasi teknis sebagai berikut
Konflgurasi untai : "Tickleroscillator", klas-C
Komponen utaina : Tabung trioda "ITK 15-2"
Frekuensi : 40 kHz
Gelombang : Sinusoidal
Dayakeluaran : 12,1 kW
Tegangan keluaran : 15 kV
Pencatu daya anoda: Sumber DC 17,2 kW/10 kV
Pencatu daya filamen : Sumber AC 7,2 V/240 A
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TANYA JAVVAB

Budi Santoso

1. Apokah trioda dapcl digantipower transisior
dan apa keuntimgannya dan kerugiannya

2. Berapa efisiensi daya sampai elektron
menghasilkan daya 500 keVxJOmA^S kW

Djasiman

1. Penggunaan transistor power juga
dimungkinkan

keuntungan/kerugiannya:
- trioda mampu daya dan tegangan besar,

umumnya transistor tidak
- trioda tahan terhadap tegangan dan arus Iebih,

transistor tidak
2. Efisiensi daya untuk beban/daya 5 kW adalah

70%

Sudarti

Jenis oscl. yang disebutkan adalah tipe
Tickler osc, Hardley Osc atau Colpitts oscl.
Mengapa untuk perancangan ini dipilih Tichler
osc. Apa segi keunggulamrya terhadap sistemycmg
lcdn
Djasiman

Dipilih tickler osc, keunggulannya
- untainya lebih sederhana
- Cara .:nemperoleh besar dan polaritas sinyal

umpan baliknya lebih mudah

Prayitno

Jenis "Core" (kern)/Inti apakah yang
dipakai dalam trafo tersebut dan bagaimana cara
menghitung / menentukan inti tersebut

- sebab apakahjrekuensi osilasi dipilih 40 kHs,
karena jika frekuensinya ditinggikan akan
mengurangi jumlah lilitcm

* apakah r\ dapat dicapai 70 % ?

Djasiman
- Inti trafo menggunakan bahan ferit, sesuai

yang disarankan oleh "TTE" untuk nilai
frekuensi tersebut (40 kHz). Cara menetukan
kami berpedoman agarinti tidaksampaijenuh
, karena belum memperoleh rumusan yang
dapat dipakai

- Dipilihf=40kHz,karenadisesuaikandengan
kemampuan komponen yang terkait ( trafo
osilator dengan inti ferit, komponen pelipat
tegangan yaitu dioda dan kapasitor

- Untuk memperoleh T| = 70 %, osilator dibuat
e!as-C

PERANCANGAN GSILATOR DAYA UNTUK SUMBER TEGANGAN
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PERANCANGAN SISTEM OPTEK MESIN BERKAS ELEKTRON 500
keV/lOmA
Sutadji Sugiarto, Djoko SP. Rahardjo, Sudjatmoko
PPNY'BATAN. JL Babanari Po. Box 1008 Yogyahirla 55010

ABSTRAK
PERANCANGAN SISTEM OPTIK MESIN BERKAS ELEKTRON 500 keV/10 mA. Dalam Tahun

Penelirian 1995/1996 telah dilahikan Peranccngan Komponen-komponen Mesin Berkas Elektron 500
keV/10 mA. yang meliputi : Sumber Elektron, Tabiwg Akselerator, Sumber Tegangan Tinggi, Sistem
Pemfokw, Sisiem Pengarah, Sistem Pemayar, Sistem Hampa, Sistem Fasilitas Radiasi dan Konveyer seria
Sistem Elektronik dan Pengendali. Makalah ini membahas Perencanaan Sistem Oprikyang meliputi:
Sistem Pemfokus. Sistem Pengarah dan Sistem Pemayar, Sisiem Pem/okus adalah berupa kumparan
terbungkus besi, Slstcm Pengarah adalah berupa duapasang elcktromagnet yang saling tegak lurus dan
Sistem Pemcyar adolah berupa satu pasang elektromagnet arus rukar. Sistem Pemfokus-J, didepan
Tabung Akseleraior, dirancang mempunyai jarak fokus 1 m untuk lenaga elektron 10 keV. Sistem
Pemfokus-2, dibelakang Tabung Aksekrator cbrancang mempuyaijarakfokus 1 m untvk tenaga elektron
1 MeV. Sistem Pengcrah dircmcang mempunyai sudutpembelok 30° unmk tenaga elektron 1 Me V. Sistem-
Pemayar dirancang mempunyaijarakpenyimpangcm 120cm dengan sudutpembelokan 20° untuk tenaga
elektron 1 MeV. De/igan sistem ini diharapkan berkas ekktrort 500kcV/10 mA dapat dikendalikan.

ABSTRACT
DESIGNOFOPTICSISTEMFOR 500keV/10 mA ELECTRONBEAMMACHINE. In The 1995/1996

Research Year design oj'Electron BeamMachine componenls i.e.: Electron Source. High Voltage Supply,
Accelerator Tube, Focussing System, Steering System, Scanning System, Vacuum System, Radiation
Fasility and Conveyer System also Electronics and Con trol System was carried out. This paper describes
the design o/Focussing, Steering cmd Scamtng Systems. The Focussing System was an iron sheaihed
selenoid ihe Steering System was two sets of electromagnet placed perpendicular each other and the
ScanningSystem was asetofaltemaringcurrentelectiomagnet. ThefirstFocussingSystem wasdesigned
lo hcrve 1 mfocus distcmcefor electron beam oflO keVenergy ihe secondFocussing System was designed
to have 1 mfocus distanze for electron beam ofl MeVenergy, the Steering System was designed to have
30° deflection anglefor electron beam ofl MeVenergy and the Scanning System was designedso have
120 cm deflection distance and20° deflection anglefor electron beam ofl MeV. Using these systems the
500 keV/10 KA Electron Beam Machine could be controled

PENDAHULUAN

Dalam Mesin Berkas Elektron, berkas elektron
yang dihasilkan oleh Sumber Elektron

dilewatkan pada Sistem Pemfokus-1, Tabung
Aksderator, Sistem Pemfokus-2, Sistem Pengarah,
Sistem Pemayar, Jendela da.n diiradiasikan pada
sasaran di belakang jendela. Sistem Pemfokus
dipergunakan untuk memfokuskan (membuat arah
mengumpul) berkas elektron yang arahnya
menyebar. Arah berkas menyebar dapat terjadi
karena : tumbukan dengan atom-atom bebas, gaya
tolak antar elektron dalam berkas dan medan listrik
sistem, misal pada sistem ekstrak'.or. Sistem
Pengarah dipergunakan untuk mengarahkan berkas
elektron agar bergerak sepanjang sumbu tabung
hampa. Berkas elektron dapat bergerak
menyimpang dari sumbu tebung hampa karena
pelurusan sistem hampa yang tidak lurus benar.
Sistem Pemayar dipergunakan untuk
menyimpangkan berkas elektron ke samping kanan
dan kiri agar jatuh di seluruh permukaan sasaran di

belakang jendela Mesin Berkas Elektron. Sistem
Optic dirancang dengan kriteria :

1. Untuk tenaga elektron yang lebih tinggi agar
dapat dipergunakan untuk tenaga elektron
yang dirancang

2. Menggunakan daya tegangan dan arus yang
rendah

3. Dapat dimodifikasi agar dapat ditingkatkan
kemampuannya

4. Menggunakan bahan-bahan yang ada.

PERANCANGAN

1. SISTEM PEMFOKUS-1

Berkas elektron yang dihasilkan oleh
sumber elektron diarahkan menuju kanal keluaran
dan masuk ke dalam sistern pemfokus-1, tabung
akselerator dan sistem pemfokus-2. Sistem
pemfokus berfungsi untuk memfokuskan berkas
elektrcn yang dipancarkan oleh sumber elektrcn
secara rnenyebar sehingga masuk kedalam tabung
akselerator secara mengumpuJ.

PERANCANGAN SISTEM OPTIK MESIN BERKAS ELEKTRON
500 keV/10 mA
(Sutadji Sugiarto, dkk.)
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Sistem pemfokus berkas elektron adalah
berupa kumparan terbungkus besi (iron sheathed
selenoid) yang mempunyai sumbu sama dengan
tabung hampa. Bungkus besi dipergunakan untulc
mengurangi medan magnet tepi dan memampatkan
medan magnet ke suatu sela antara unjung bungkus
besi. Medan magnet arahnya sejajar dengan sumbu
tabung hampa dan mcmpunyai komponen radial
pada tepi-tepi bungkus besi dibagian depan dan
belakang, Bz = Bo dan O ditempat lain seperti
terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Sistem Pemfoicus Berkas Elektron.

Diandaikan berkas elektron mempunyai
komponen kecepatan aksial dan radial. Pada saat
berkas memotong komponen medan magnet di
bagtan depan lensa, interaksi silang antara
kompopen medan dengan komponen keccpatan
menjadikan gerakan memutar pada berkas.
Didalam lensa komponen kecepatan angular dan
radial berkas memotong medan magnet aksial yang
menyebabkan gerakan spiral sepanjang sumbu.
Akhirnya medan radial di bagian beiakang lensa
berinteraksi silang dengan komponen aksial
kecepatan.

Jarak fokus f sisiem fokus ini adaJah :

, SmEd

dimana m : massa elektron, kgm
E : tenagaelektron, eV
d : panjang sela, m
e : muatan elektron, C
0 : permeabilitas udara, H/m
N : jumlah Jilitan
1 : kuat arus, A

Untuk memperkecil daya sistem pemfokus
yang berada di terminal tegangan tinggi dipilih
jumlah Iilitan kumparan yang besar.

Unluk tabung hampa dipergunakan ukuran
yang biasa dipergunakan pada aksderator yaitu
DN100CF, yangmempunyai diameter 100 mm dan

panjang 127 mm. Panjang kumparan dipilih
setengah panjang tabung hampa, agar dapat digeser
dengan jarak setengah panjang tabung yaitu 100
mm. Panjang sela dipilih 25 mm.

Untuk Sistem Pemfokus-1, didepan Tabung
Akselerator, dipilih iarak fokus 1 m untuk tenaga
el ektron 10 ke V dan kuat afus e! ektromagnet 0,5 A.
Dari nilai-nilai ini dapat nihitung junlah lilitan

N = = 170

Untuk kumparan dipergunakan kawat tembaga
diameter 1 mm .platbesi tebal 1 mm, pertinektebal
3 mm dan kertas isolasi 0,2 mm. Dari nilai-nilai ini
dapat dihitung ukuran kumparan :
a. Diameter dalam kumparan = diameter tabung

hampa + 2 x (tebal plat besi dan pertinek) =
108 mm

b. Diameter luar kumparan = diameter dalam +
2 x tebal kumparan = 108 + 2x(l,2 x 170/94 )
= 113 mm

c. Tahanan kumparan = tahanan jenis x panjang
/luas t'embaga,=(l,7xlO'6X170X^)
((10,8+1 l,3)/2y(7t/400) = 1,3 ohm.

Spesifikasi Teknik
1. Panjang tabung hampa : 250 mm
2. Diameter tabung hampa : 100 mm
3. Panjang kumparan : 100 mm
4. Diameter dalam kumparan: 108 mm
5. Diameter luar kumparan : 113 mm
6. Panjang sela : 25 mm
7. Tebal bungkus besi : 1 mm
8. TebaJ pertinek : 3 mm
9. Diameter kawat : 1 mm
lO.Tebal kertas isolasi : 0,2 mm
ll.Jumlahlilitan : 170
12.Tahanan kumparan : 1,3 ohm
13.Arus maksimum : 1 A
14Jarak fokus f: K E/I, K : 25E-6 A /eV
(Jarak fokus 1 m untuk tenaga elektron 10 keV
anis 0,5 A)

2. SISTEM PEMFOKUS-2

Sistem Pemfokus-2 diletakkan sesudah
tabung akselerator. Cara kerja sistem ini sama
dengan cara kerja Sistem Pemfokus-1, namun
untuk elektron yang sudah dipercepat, berarti
tenaga elektron be.̂ ar. Untuk itu dipergunakan
kumparan dengan jurr.lah Iilitan besar. Dipilih
tenaga elektron 1 MeV, dengan nilai parameter
yang lain sama, maka dapat dihitungjumlah lilitan

= 1 6 9 8
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Dengan dipegunakan bahan-bahan yang sama
dapat dihitung ukuran kumparan :
a. Diameter dalam kumparan = diameter tabung

hampa + 2 x (tebal p!at besi dan pertinek) =
108 mm

b. Diameter iuar kumparan = diameter dalam +
2 x tebal kumparan = 108 + 2x( 1,2x1609/94)
= 149mm

c. Tahanan kumparan = tahananjenisx panjang
/luas tembaga,=(I,7xl0'*X1609Xjr)
((10,8+1 l,3)/2)/(7c/400) = 15 ohm.

Spesifikasi Teknik
1. Panjang tabung hampa : 250 mm
2. Diameter tabung hampa : 100 mm
3. Panjang kumparan : 100 mm
4. Diameter dalam kumparan : 108 mm
5. Diameter luar kumparan :149mm
6. Panjang sela : 25 mm
7. Tebal bungkus besi : 3 mm
8. Tebal pertinek : 3 mm
9. Diameter kawat : 1 mm

10. Tebal kertas isolasi : 0,2 mra
ll.Jumlahlilitan : 1698
12. Tahanan kumparaii : 15 ohm
13. Arus maksimum : 1A
14. Jarak fokus f ; K f f l , K : 25E-8 A /eV

( Jarak fokus 1 m untuk tenaga elektron 1 MeV
arus 0,5 A )

3. SISTEM PENGARAH
Berkas elektron yang dihasilkan oleh

sumber elektron diarahkan menuju kanal keluaran
dan masuk kedalam sistem pemfokus-1, tabung
akselerator, sistem pemfokus-2 dan sistem
pengarah. Sistem pengarah berfungsi untuk
mengarahkan berkas elektron agar bergerak
sepanjang sumbu tabung hampa.

Sistera pengarah berkas elektron adalah
berupa dua pasang elektromagnet yang dipasang
saling tegak lurus dan memotong sumbu tabung
hampa. Arah berkas elektron dapat dikendali
dengan medan elektromagnet karena penganih
gaya Lorentz. Teriihat pada Gambar 2, besar sudut
pembelokkan a adalah :

\LoNIL
ot = arcsin •

dimana :
m : pernieabilitas udara, H/m
N : jumlah Iilitan
I : kuat aius, A
L : panjang elektromagnet, m
g : panjang sela elektromagnet, m
m : massa elektron, kgm
U : tegangan pemercepat, V
e : muatan elektron, C

Gambar 2. Sistem Pengarah Berkas Elektron.

Untuk Sistem Pengarah ini dipilih ukuran
inti elcktromagnet sama dengan ukuran tabung
hampa, 100 x 100 mm, dan panjang sela
elektromagnet juga 100 mm. Kemudian dipilih
sudu! pcmbelokan 30untuk tegangan pemercepat 1
MV dan arus elektromagnet 0,5 A. Dengan
nilai-ni.lai ini dapat dihitung jumlah lilitan pada
kumparan:

N = sin ag(2m U/e)m/\^ IL~ 1342
Dengan dipergunakan bahan-bahan yang saina
dapat dihitung ukuran kumparan:
a. Diarneter dalam kumparan = diameter tabung

hampa + 2 x (tebal plat besi dan pertinek) =
108 mm
Diameter luar kumparan = diameter dalam +
2 x tebal kumparan = 108 + 2 x (1,2 x 1342/94
) = 142 mm
Tahanan kumparan = tahanan jenis x panjang
/ luas tembaga,= ( 1 , 7 X 1 0 " X 1 3 4 2 X K )

((I0,8+14,2)/2y(7t/4O0) = 11 ohm.
Spesifikasi Teknik
1. Panjang tabung hampa : 320 mm

Diameier tabung hampa : 100 mm
Penampang elektromagnet: 100 x 100 mm
Kuat medan magnet B : K I, K : 1.686E-2
W/m2 .A
(B : 0,017 W/m2 untuk arus
Tebal pertinek : 3 mm
Panjang kumparan : 100 mm
Diameter dalani : 108 mni
Diameterluar : 142 mm
Diamcier kawat : 1
Tebal kertas isolasi :
Jumlah lilitan : 1342
Tahanan kumparan :
Arus maksimum : 1
Sudut oembelokkan a:arcsinKI/U

b.

c.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

A )

mm
0,2 mm

11
A

ohra

Tl/2

: 1E3 V1/2 /A
K
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(a 30° untuk tegangan pemercepat I MVarus
0,5 A )

4. SISTEM PEMAYAR

Berkas elektron yang dihasilkan o!eh
sumber elektron diarahkan menuju kanal keluaran
dan masuk kedaJam sistem pemfokus-1, tabung
akselerator, sisiem pemfokus-2, sistem pengarah
dan sistem pemayar. Sistem pemayar berfungsi
untuk menyimpangkan berkas elektron agar
bergerak kearah samping kiri dan kanan terhadap
sumbu tabung hampa sehingga jatuh ke seluruh
permukaan cuplikan di bawah jendela.

Sistem pemayar berkas elektron adalah
berupa satu pasang elektromagnet arus tukar yang
dipasang memotong sumbu tabung hampa. Arah
berkas elektron dapat dikendalikan dengan medan
elektromagnet karena pengaruh gaya Lorentz.
Sistem Pemayar ini terlihat pada Gambar 3. Besar
jarak penyimpangan berkas elektron dari sumbu
tabung hampa D adalah:

D = R (1 - cos a) + Li ig a

Gambar 3. Sistem Pemayar Berkas Elektron.

R =

dimana

a = arc sin —

g
m
U
e
j^o

N
I
Li

jarak antara kutub elektromagnet
: massa elektron, kgm
tegangan pemercepat, volt
muatan elektron, C
peimeabilitas udara, H/m
jumlah lilitan
kuat arus, A
panjang eiektromagnet, m

Li'- jarak dari elektromagnet ke jendela,

m

Untuk Sistem Pemayar ini dipilih ukuran
inti elektromagnet sama dengan ukuran tabung
hampa, 100x100 mm, dan panjang sela
elektromagnet juga 100 mm. Kemudian dipilih
sudut pembelokan 20° untuk tegangan pemercepat
1 MV dan arus elektromagnet 0,5 A. Dengan
nilai-nilai ini dapat Jihitung jumlah lilitan pada
kumparan :

(2mU/e) m

Dengan dipergunakan bahan-bahan yang sama
dapat dihitung ukuran kumparan :
a. Diameter dalam kumparan = diameter tabung

hampa + 2 x (tebal plat besi dan pertinek) =
108 mm

b. Diameter luar kumparan = diameter dalam +
2x tebal kumparan= 108+ 2x (1,2x 918/94
)=130mm

c. Tahanan kumparan = tahananjenisx panjang
/ luas tembaga= (\,lx\Q*)(9\Tfa)
((10,8+13,0)/2y(;t/400) = 7,5 ohm.

Untuk jarak penyimpangan ke samping
120/2 = 60 cm, dapat dihitung jarak dari Sistem
Pemayar ke Jendela:

Lz = (D - R (1 - cos aJJ /(ga = 1600 mm

Spesifikasi Teknik
1. Panjang tabung hampa : 170 mm
2. Diameter tabung hampa : 100 mm
3. Penamparig elektromagnet: 100 x 100 mm
4. Kuat medan magnet B : K I, K : 1.523E-2

W/m2 .A
( B : 0,012 W/m2 untuk anis 1 A)

5. Tebal pertinek
6. Panjang kumparan
7. Diameter dalam
8. Diameter luar
9. Diameter kawat
10. Tebal kertas isolasi
11. Jumlah lilitan :
12. Tahanan kumparan
13. Arus maksimum
14. Sudut pembetokkan

: 3 mm
: 100 mm

: 108 mm
130 mm

: 1 mm
: C,2 mm
918

: 7,5 ohm

,1/2
: 1 A

a : arc sin K I/U'
K:6,84E2V1 /2 /A
(a 120° untuk tegangan pemercepat 1 MV
arus 0,5 A)

15. Jarak pemayar-jendela : 1600 mm
16. Panjangjendela : 1300 mm
17. Lebarjendela : 100 mm
18. Frekuensi arus tukar : 200 Uz

PEMBAHASAN

Dari perhitungan daiam perencanaan
diperlukan 3 komponen pokok untuk sistem optik
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1. 4buahtabunghampaDN100CF
2. Kawat tembaga panjaiig 3,2 Km untuk 8 buah

kumparan
3. 5 buah sumber daya tegangan rendah 15 V/l

A, satu diantaranya arus tukar frekuensi 200
Hz.

Ketiga komponen pokok ini relatif murah
harganya. Selain itu alat secara realistis napat
dibuat. Jadi untuk Mesin Berkas Elektron, bagian
ini adalah bagian yang relatif mufah dan mudah
dikonstruksi dibandingkan dengan bagian lain
seperti Sumber Tegangan Tinggi atau Sistem
Hampa.

KESIMPULAN

Telah dilakukan perencanaan Sistem Optik
untuk Mesin Berkas Elektron 500 keV/10 mA yang
meliputi : Sistem Pemfokus-1, Sistem Pemfokus-2,
Sistem Pengarah dan Sistem Pemayar. Dari hasil
perhitungan dalam perencanaan diperlukan 3
komponen pokok untuk Sistern Optik ini, yaitu :
1. 4 buah tabung hampa DN100CF

2. Kawat tembaga diameter 1 mm panjang 3,2
Krn untuk kumparan

3. 5 buah sumber daya tegang&n rendah 15 V/l
A, satu diantanya aius tukar frekuensi 200 Hz.

Secara realistis bagian 5ni relatif murah dan
dapat dibuat sendiri.
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ABSTRAK
PERANCANGAN TABUNG AKSELERATOR UNTUK MESIN BERKAS ELEKTRON 500 KEV/IO

MA. Telah dilakukan perancangan suatu tabung akselerator untukMesin Berkas Elektron 500 ke V/10 mA.
Tabungini berfimgsi sebagai pemfokus dan pemercepat berkas elekrrort. Tatrung akselerator dirancang
terdiri dari beberapa buah elehroda, tabung isolator dan sistem pembagi tegangan. Sebagai elektroda
dipilih bahan stainless-steel karena mempunyai laju "outgassing"rendahdan tahan karat. tabttng isolator
dipilih bahan gelaspyrex karena mempunyai laju "outgassing" rendah dan tahan panas, sertapembagi
tegangan berupa resistor dengan nilcri ohm-tinggi untuk mendistribttsikan tegafigan pemercepct pada
elektroda-elektroda. Elektroda stainle.ss-steel dirancang bcrbentuk kerucut dettgan tebal 3 mm, diameter
lubang masuk 134 mm dan diameter lubang keluar 60 mm. Jumlah elektroda adalah 34 buah agar supaya
bedapoiensial antara elektroda tidak lebih dari 15 kV. Tabung isolatoryang akan digwakan mempunyai
ketebakm 5 mm, diameler luar 150 mm. diameter dalam 140 mm dcm panjcmg 32 mm. Tabung isolaror
disambungkan poda elekrroda dengcm menggunakan perekat epoxy sehingga terbennik satu unit tabimg
akselerator. Diharapkem tabung akselerator yang dirancang dapat dikonstrulai dan dioperasikan pada
tingkat kehampaan sehtar 1CT torr dan dapamntuk mempercepat berkas elektron hingga energi 500
keV.

ABSTRACT
DESIGN OF AN ACCELERATOR TUBE FOR 500 keV/IO mA ELECTRON BEAMMACHINE. A

design ofan accelerator tubefor 500 kev/10 ma electron beam machine was carriedout. Thts tube was
usedforfocussingandacceleratingofelehron beams. Thetube v/asdesignedtoconsistofsome electrodes
insulator tubes arida voltage de\nder. The elektrodes was made ofstainless steel due to its law outgassing
constant andstainlees, the insulator M/as made ofpyrex glass due to its low outgassing constani andhigh
temperature proof, and the voltage devider was made ofhigh-ohmic resistors usedfor accelerating
potenrial distribution at the electrodes. The stainless steel electrodes were comic shaped 3 mm thick with
134 mm inlet diameter and 60 mm oullet diameter. The number ofihis electrodes was 34 so that the
poiensial gap berween adjacent electrodes not exceed 15 kV. The insulators were 5 mm thick, 150 mm
outer diameter, 140 mm irtner diameter cmd 32 mm long. The insulators wervj'oined to the elctrodes by
usingan epoxyformcm acceleratortube. Thedesignedaccerelatortubecouldbeconstructedandoperated
at a vacuum ofiO^ torr and acceleraied electron beam ai an ene'rgy ofSOO keV

I. PENDAHULUAN

Salah satu komponen utama dari MBE (Mesin
Berkas Elektron) adalah tabung akselerator

yaitu suatu tabung dengan medan listrik konstan
untuk mempercepat partikel bermuatan (berkas
elektron). Tabung akselerator dikonstruksi dari
bahan isolator, berupa gelas atau porselin dan
elektroda-elektiroda logam berbentuk kerucut yang
dipasang antara ruas-ruas isolator dengan
menggunakan perekat vinyl-acetat at3u bahan
perekat lainnya.

Dalam proses pemercepatan berkas elektron
di dalam tabung aksderator diperlukan tingkat
kehampaan minimal 10 torr agar supaya
elektron-elektron yang dipercepat tidak ber
tumbukan dengan atom-atom di dalam tabung,
sehingga elektron akan memperoleh energi yang
sebanding dengan beda potensial yang terpasang

antara ujung-ujung tabung. Untuk mencapai
tingkat kehampaan tersebut perlu dilakukan
pemilihan bahan isolator yang mempunyai nilai
laju "outgassing" cukup rendah.

Elektroda-elektroda yang terpasang pada
tabung akselerator menyalurkan tegangan DC
positif terhadap terminal tcgangan tinggi yang
terpasang tingkat pemercepat pertama. Dengan
menggunakan sistern resistor, suatu beda tegangan
akan terjaga tetap antara setiap tingkat
pemerccpatan, sehinggaberkaselektron menerima
dorongan aliran sepanjang tabung dengan nilai
energi yang sama. Pada ujung akhir tabung
akselerator, berkas elektron telah memperoleh
energi yang nilainya sama dengan penurunan
tegangan total antara terminal tegangan tinggi dan
tanah (ground). Fungsi elektroda adalah untuk
menghasilkan medan pemercepat dan pemfokusan
berkas elektron. Untuk keperluan tersebut maka
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perlu dirancang bentuk, ukuran dan bahan serta
jumlah elektroda sehingga dapat berfiingsi sesuaj
dengan yang diharapkan.

II. TEORI DAN PRINSIP PERAN-
CANGAN

Dalam suatu MBE berkas elektron yang
dihasilkan oleh sumberelektron diarahkan menuju
kanal keluaran dan masuk ke dalam sistem
pemfokus berkas elektron, kemudian masuk ke
dalam tabung akselerator. Tabung akselerator
tersebut terdiri dari beberapa buah elektroda dan
tabung isolator, dimana tabung akselerator ini
berfungsi ganda yaitu memfokuskan dan
mempercepat berkas elektron yang masuk hingga
mencapai suatu nilai energi tertentu yang besamya
sebanding dengan tegangan tinggi yang di- pasang
pada elektroda-dektroda tabung akselerator' '.

Ec-qV (I)
dengan : E« adalah energi elektron

q adalah muatan elektron
V adalah tegangan tinggi pemercepat

berkas elektron.
Untuk memberikan distribusi tegangan

pemercepat yang seragam elektroda, maka
digunakan suatu sistem pembagi tegangan yang
terdiri dari resistor dengan nilai ohm-tingsi
sehingga beda potensial akan teijaga tetap antara
setiap tingkat pemercepat (antara dua buah
elektroda), serta setiap elektroda maksimaJ
menerima pembagian tegangan 15 kV *•''. Selain
juga berfungsi sebagai pemercepatberkas elektron,
elektroda yang terpasang pada tabung akselerator
berfungsi sebagai pemfokus berkas elektron.
Fungsi pemfokusan ini sangat penting karena
sepanjang lintasan mulai saat masuk sampai keluar
dari tabung akselerator, berkas elektron
mempunyai kecenderungan untuk menyebar. Agar
supaya elektroda-elektroda tersebut dapat
berfungsi sebagai pemfokus berkas elektron, maka
elektroda dibuat mempunyai bentuk kerucut.
Besamya sudut miring dari bidang tabiuig elektroda
dapat ditentukan dengan persamaan

[_Oi - <t>d] (2)
tga = * 27

dengan : a adalah sudut kerr.iringan bidang
tabimg elektroda

4>l adalah diameter luar lubang
elektroda

4>d adalah diameter dalam iubang
e'ektroda

1 adalah tinggi kerucut dari elektroda.
Tabung isolator pada tabung akselerator

berbentuk silinder dipilih dari bahan isolatoryang

mempunyai laju "outgassing" rendah, sehinggj
akan mampu dioperasikan pada tingkat kehampaar,
minimal 10"6 torr. Selain iw dipilih bahan isolator
karena tabung tersebut berfungsi untul
penggandeng elektroda-elektroda tegangan tinggi
dimana beda potensial antara dua buah elektroda
mencapai nilai 15 kV. Dengan detnikian pada
prinsipnya pemilihan bahan tabung harus
berdasarkan dua aspek tersebut di atas, yaitu suatu
bahan yang mempunyai nilai laju outgassing rendah
dan bahan tersebut adalah suatu isolator yang baik
untuk tegangan tinggi.

Gambar 1. Bagan Tabung Elektroda

IU. PERANCANGAN SISTEM
A. Cetakan Petnbentuk Elektroda

Tabung elektroda akan lebih baik apabila
dalam pembuatannya dirancang menggunakan
bahan masif atau pejal kemudian dibubut, namun
cukup memakan waktu yang relatif lama dan mahal
sekaii. Untuk mengatasi masalah di atas ada suatu
cara yang iebih mudah namun hasilnya cukup
memadai yaitu dengan memakai cetakan dimana
tenaga yang dipakai untuk mendorong bahan plat
dibentuk dalam cetakan memerlukan mesin press
hidraulik. Adapun cetakan untuk membentuk
elektrode lerdiri dari 2 cetakan yaitu satu cetalcan
sebagai pola (cetakan pola) dan cetakan lainnya
sebagai penekan (cetakan penekan). Kedua
cetakan ini direncanakan dari baja tabung (st-60),
bahan ini mampu dibuat permukaan nya halus dan
licin srta tidak mudah berkarat dan mempunyai
tegangan permukaan cukup besar.
A.l. Cetakan penekan

Pada umumnya cetakan penekan dalam
mesin press dijadikan satu dengan batangan
pendorong sehingga akan bergerak naik turun atau
maju mundur. Cetakan penekan untuk membentuk
tabung eiektroda ini meropunyai ukuran sama besar
dengan ukuran lubang dari tabung elektroda yaitu
D 134 mm, d 60 mm, tinggi 32 mm, yang
pengerjaan pembuatan cetakan ini dari bahan pejal
atau masif selanjutnya dibuat dengan sudut
kemiringan 50°.
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Gambar 2. Cetakan penekan

A.2. Cetakan pola

Bagian dalam dari cetakan pola mempunyai
bentuk dan ukuran sama dengan diameter luar dari
tabung elektroda, sedangkan bagian Juar cetakan
pola boleh dibuat bulat atau persegi disesuaikan
dengan mesin pressyangdipakai. Bibir cetakan dan
sudut miring harus disiapkan secara halus dan licin,
karena cetakan pola digunakan sebagat wadah
pembentukan elektrode.

Garnbar3. Cetakanpola

Bahan EJektrode

Elektrode dibuat dari bahan stainless steel.
Bahan ini dipilih karena mempunyai outgassing
rendah yaitu 180 10*7 W/m2 pada rentang waktu
sampai 1 jam7-', tahan kafat dan dapat dibentuk
dengan mudah dengan pengepresan. Pengepresan
dilakukan dengan cetakan penekan dan cetakan
pola sehingga dtdapatkan bentuk elektrode koment

B. Tabung Isotator

Gelas pyrex merupakan bahan tabung
isolasi yang cukup baik karena mempunyai
outgassing rendah yaitu 98 10* W/m padarentang
waktu sampai 1 jam, tahan panas dan dapat
bertindak sebagai tempat mendepositkan metal
sputter yang dihasilkan oleh elektroda metal akibat
tertabrak oleh berkas elektron. Syarat. utama
permukaan tabung isolasi harus rata dan halus, agar
pada waktu perangkaian dengan tabung slektroda
cukup mudah dan sistem penyambungan
menggunakan lem epoxy akan berhasil baik, karena
diperiukan tingkat kehainpaan yang tinggi sekitar
10 torr. Ulcuran tabung isolasi direncanakan
berdiameter luar 150 mm, diameter lubang 140
mm dan tingginya 32 mm, berjumlah 35 buah
potongan.

Gambar 4. Tabung Isolator

C. Flange

Dikedua ujung tabung akselerator dipasang
flangeyang dibuatdari bahan stainless-steel dengan
tebal antara 12,5 mm -.15 mm, diameter luar 200
dan diameter lubang 100 mm. Adapun Hngkaran
jarak baut mur disesuaikan dengan flange sumber
elektron, flange sistem vakum.

IV. HASEL DAN PEMBAHASAN

Seperti telah diuraikan di atas bahwa tabung
akselerator terdiri dari sgumlah elektroda identik
yang dipisahkan oleh tabung isolator, selanjutnya
membentuk dinding vakum dari tabung akselerator
. Fungsi dari elektroda adalah mempercepat dan
memfokuskan berkas elektron yang melewati
tabung akselerator. Sebagai pemercepat berkas
elektron maka setiap elektroda diberi beda potensial
tertentu sesuai dengan energi elektron yang
dikehendaki. Dalam perancangan MBE, energi
elektron yang diharapkan adalah 500 keV maka
sesuai dengan persamaan (1) di atas sehingga beda
potensial yang terpasang pada tabung akselerator
adalah sebesar 500 kV. Beda potensial diantara
elektroda kira-kira mempunyai nilai yang sama
sehingga berkas elektron memperoleh jumlah
tambahan energi yang konstan pada saat melewati
setiap elektroda. Agar supaya tidak teijadi lucutan
listrik diantara elektroda dan berkas elektron
mengalami percepatan yang seragam setiap
melewati medan listrik diantara dua elektroda,
maka beda potensial yang terpasang tidaklebih dari
15 kV. Oleh karena itu dalam perancangan tabung
akseterator ini, jumlah etektroda yang diperiukan
unfjk mempercepat berkas elektron hingga energi
500 keV dapat ditentukan sebagai berikut,

N = 500 kV/lS kV ~ 34 buah

dimana N adalah jumlah elektroda yang yang
terpasang pada sistem tabung akselerator.

Elektroda-elektroda yang terpasang pada
tabung akselerator harus mampu menyalurkan
tegangan DC positif terhadap terminal tegangan
tinggi sampai 500 kV yang terpasang pada tingkat
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pemercepatpertama. Sedangkan tabung akselerator
dirancang dapat dioperasikan pada tingkat
kehampaan sekitar 10 torr. Oleh karena itu perlu
dilakukan pemilihan jenis bahan elektroda dalam
perancangan tabung akseleratorini yang memenuhi
kriteria tersebut di atas. DaJam perancangan ini
dipilih bahan stainless-steel sebagai bahan
elektroda berdasarkan pada kriteria,
1. mempunyai laju outgasstng sangat rendah
2. mempunyai nilai konduktivitas yang baJk
3. tahan terhadap korosi dan panas.

Fungsi y ang lain dari elektroda adalah untuk
memfokuskan berkas elektron yang melewati
tabung akselerator. Agar dapaf. berfungsi sebagai
pemfokus berkas elektron maka dipilih bentuk
kerucut, sehingga garis-garis gaya vnedan Hstrik
diantara dua elektroda berbentuk sedemikian rupa
sehingga dapat memfokuskan berkas elektron yang
lewat. Besarnya kemiringan sudut dari bidang
tabung elektroda ditentukan dari persamaan (2) di
atas. Ukuran lubang masuk dari elektroda 134 mm
yang disesuaikan dengan diameter tabung isolator,
diameter lulang kduar 60 mm dan tinggi kerucut
elektroda adalah 32 mm. Dengan demikian
besamya sudut keniiringan dapat dihitung, yaitu

tga. =
21

= [134-60J/64= 1,156
sehingga a = 50°

Selanjutnya akan diperoleh besarnya sudut pada
bibir tabung elektroda yaitu 90° + 50° = 140°.
Skema diagram bentuk tabung elektroda dapat
dilihat dalam Gambar 1 pada lampiran.

Tabung isolator pada sistem tabung
akselerator adalah menggandengkan
elektroda-elektroda dan bertindak. sebagaj isolator.
Dalam perancangan sistem tabung akselerator
raaka haais dipilih suatu bahan yang bersifat
isolator dan mampu beroperasi pada tingkat
kehampaan sekitar 10"* torr. Maka dalam
perancangan ini dipilih gelas pyiex sebagai bahan
tabung isolator berdasarkan pertimbangan
1. mempunyai Iaju ouigassing cukup rendah
2. mempunyai sifat isolator
3. tahan panas tinggi.

Ukuran tabung isolator direncanakan
berdiameterluarl50mm, diameterlubang 140mm,
panjang setiap tabung 32 mm dan jumlah tabung
isolator untuk satu unit tabung akselerator adaJah
35 buah. Dengan jarak ant&r elektrode sebesar 32
mra mempunyai tegangan dadaJ sebesar85,8 kV ^
Geometri dari tabung isolator dapat dilihat dalam
Gambar 2 yang terdapat pada lampiran.

Berdasarkan pembahasan di atas dan hasil
perancangan yang telah djlakukan maka diperoleh

spesiflkasi teknis dari tabung akselerator untuk
h/fBE 500 keV/10 mA sebagai berikut.

1. Bagian-bagian Tabung Akselerator

a) Tabung isolator : gelas pyrex
b) Elektroda : stainless-steel
c) Tahanan pembagi tegangan : resistor

ohm-tinggi

2. Dimensi Tabung Akselerator

a) Geometri tabung isolator: <|>iuar = 150 mm
4>dalam = 140 mm

panjang *= 320 mra
b) Geometri elektroda: lebal = 3 mm

«fauar1* 134 mm
4> dalam = 60 mm
jumlah = 34 buah

c) Geometri tabung aksel erator: îuar = 150 mm
(jidalaro = 60 ntltl

panjang= 1.212 mm.

V. KESIMPUJLAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut
di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut Tabung aksel.erator terdiri dari elektroda
dengan bahan stainless swel sebanyak 34 buah dan
tabung isolator dari balian gelas pyrex berdiameter
150 ram dan panjang 32 mm sebanyak 34 buah.
Bahan ini mempunyai laju pelepasan gas
(outgassing) cukup rendah. bahan perekat untuk
memasang elektrode dan tabung isolator dengan
lem epoxy, sedangkan untuk perobagi tegangan
pada tiap-tiap elektroda digunakan tahanan dengan
nilai ohm tinggi. Dengan perancangan ini
diharapkan tabung akselerator dapat dioperasikan
pada tingkat kehampaan sekitar 10"6 Torr sebagai
tabung akselerator mesin berkas elektron 500
keV/lOmA.

!. Tabung akselerator untuk MBE 500 keV/10
rnA tcrdiri dari beberapa buah elektroda dan
tabung isolator dilengkapi dengan sistem
pembagi tegangan. Sebagai bahan elektroda
dipilih s tainless-stee! dengan dasar
pei t imbangan bahwa bahan tersebut
mempunyai nilai konduktivitas yang baik,
mempunyai laju outgassing sangat rendah,
tahan terhadap korosi dan p&nas. Elektroda
sebagai pemfokus berkas clektron, maka
dektroda dibuat berbentuk kenicut sehingga
garis-garis gaya medan listrik yang terbentuk
diantara dua buah elektroda akan bertindak
sebagai pemfokus berkas elektron.

2. Tabung isolator yang mengcandengkan
ar.tara dua buah elektroda dipilih dari gelas
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pyrex karena bahan tersebut adalah bahan
isolator, mempunyai laju outgassiiig cukup
rendah dan tahan terhadap panas. Dengan
demikian diharapkan tabung akselerator yang
dirancang akan dapat dioperasikan pada
tingkat kehampaan sekitar 10 torr. Sebagai
bahan perekat, yaitu bahan untuk
menggandengkan tabung isolator dengan
elektroda d'ipilih bahan perekat epoxy. Dasar
pertimbangan pemilihan bahan ini karena
perekat epoxy mempunyai laju outgassing
cukup rendah dan tahan panas.

3. Elektroda-dektroda pemfokus menyalurkan
tegangan DC positif terhadap terminal
tegangan tinggi 500 kV yang terpasang pada
tingkat pemercepat pertama. Sebagai
pembagi tegangan digunakan sistem resistor
pembagi tegangan sehingga beda potensial
akan terjaga tetap antara setiap tingkat
pemercepat. Sistem resistor pembagi
tegangan ini terdiri dari sesistor ohm-tinggi
sehingga diharapkan akan dapat memberikan
keseragaman tegangan pada setiap elektroda
yang terpasang pada tabung aksderator.
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TANYA JAWAB
Purnomo

Bahan dari kacapirex apakah sudah cukup
menahan panas ? menurut pengalanan kami
dengan bahan dan tebal yang sama, dekat
keluaran sumber elektron retak

W. Maksum

Kalau sistem daJam MBE tenrtama tabung
akselerator cukup baik maka, gelas pyrex cukup
kuat, gelas pirex pecah karena sistemnya jelek dan
panas yang timbul disitu menabrak dinding-dinding
sistem

Supriyanto

Apakah sudah diperhitungkan
hambatem-hambatan laju berkas elektron dalam
tabung akselerator

W. Maksum

Secara mekanik agar tidak ada hambatan
pada tabung akselerator : sistem tabung lurus,
dinding tabung akselerator halus dan sambungan
baik

PERANCANGAN TABUNG AKSELERATOR UNTUK MESIN BERKAS
ELEKTRON 500 keV/20 mA
(W. Maksum. dkk.)
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SISTIMINTERLOCK MESIN BERKAS ELEKTRON GJ-2
Nada Marnada
PAJR-B.4TAN,, FPTA PcaarJwn •atjakarta

ABSTRAK
SISTEM JNTEKLOCKMESIN BERKAS ELEKTRONGJ-2. Sebagaisuatu instalasi iradiasi, mesin

berkas ekktron (MBEJjuga karus mendapat perlakuan yang sama temang aspek keselamatannya seperti
halnya instalasi iradiasi lain yang menggunakan radionutdida. Ada tiga aspek keselamatan yang hants
diperhatikan di dalam insiatasi terhadap bahaya radiasi dan kerusakan. Kervsakan yang dimaksud
adalah kerusakm mesin dan sampel karena lerfodi kegagalcm dalam sistem pengoperasian. Pada MBE
GJ-2 (buatan CinaJ aspek-aspek keselamatan lersebut dijaga dengan pemasangan sistem inlerlockpada
mesin lersebut yang terdiri dari dua belas parameter kerja. Setiap interlock terdiri dari iranduseryang
mengontrol sebuah saklar, relay magnetik, dan tndikator imerlock baikyang dapal dilihat maupun yang
dapat didengar. Selain itu untuk mendapatkan keandalon yang lebih baikpada setiap sistem interlock
diierapkan meloda redundansi, terutama pada pengoperasian tegangan tingginya.

ABSTRACT
INTERLOCK SYSTEM OF ELECTRON BEAM MACHINE GJ-2. As an irradiation installation

facility, the electron beam machine (EBM) irradiation facility which use radionuclide as radiation source.
There are three safety aspects to be considered in thefacility t.e the safetiesfor huma, machines, emd
samples to be irradiated, The safety aspeci'for human is io the radiation hazardand the safery aspecl for
machine andsample is to ihe damage as the result ofoperatingfailure. In the EBMGJ-2 (made in china)
twelve interloct system parameter are insialkd to keep all ofthe safety aspects. Each interlock system
consist transducer that controls a certain switch, a magnetic relay, and visible and audible interlock
indicators To imprave tbe reliability ofinterlock systems a method'called'redudancy meihod'is appliedto
the systems ofoperation ofhigh voltage

PENDAHULUAN

Mesin bertes elektron (MBE) adalah suatu
peralatan Hstrik dan (elektronik) yang

mempercepat elektron hasil pemantuan sebuah
filamen, dengan medan listrik dari beda potensial

' atau tegangan yarig relatif tinggi sehingga diperoleh
elektron berenergi energi. Elektron tersebut
kemudian digunakan untuk meradiasi sampel
percobaan. Dengan demikian MBE^ dapat juga
dikatakan sebagai sumber radiasi yang
dioperasikan pada tegangan tinggi.

Karena itu, sebagai sumber radiasi MBE
harus pula mendapat periakuan yang sama seperti
fasilitas iradiasi lainnya dalam hal penanganan
aspek-aspek keselamatan. Terlebih Jagi, MBE
harganya relatif mahal dan aplikasinya luas.
Sehingga selain aspek keselamatan karena radiasi,
aspek keselamatan mesin dan sampel karena
kegaga]an operasi harus pula diperhatikan. Jadi
pada instalasi iradiasi alat ada tiga aspek
keselamatan yang harus diperhatikan yaitu
keselamatan untuk orang, mesin, dan sampel
(terutama sampel yang h.?xganya mahal).

Untuk mendapatkan keandalan bagi sistem
keselamatan suatu instalasi MBE maka perlu
diterapkan bagiEji dari filosofi kesdamatan pada
instalasi tersebut yang disebut metode redudansi

yaitu penggunaan lebih dari jumlah minimum
parameter-parameter yang diperlukan untuk
mendapatkan fungsi keselamatan yang lebi'h baik.
Kerja parameter-parameter tersebut dapat
dikoordinasikan dalam suatu sistem yang disebut
sistem interiock. Pada MBE G.J-2 yang dimiliJd
BATAN, PAIR, juga digunakan sistem interiock
untuk menjaga aspek-aspek keselamatan dalam
per.goperaniannya. Parameter-parameter
keselamatan dalam sistem interiock tersebut berupa
parameter yang dapat dilihat (visible: misalnya
lampu), parameter yang dapat didengar (audible:
misalnya bel alarm), parameter fisika, dan
parameter listrik. Sernua ftingsi parameter tersebut
diintegrasikan di daiam suatu relay magnetik untuk
menunjukkan status interiock yang bersangkutan.

SPESIFIKASIMBE GJ-2
Pada tahun 1993 BATAN membeli sebuah

MBE dari China yang diresmikan pemakaiannya
oleh Presiden Soehano pada tanggal 24 Januari
1994 di PAIR, Jakarta Mesin ini dapat dikatakan
sebagai pelengkap MBE yang telah dimilikf
sebeIumnyayaituMBEEPS-300 dengan energi dan
aais berkas elektron maksimum masing-masing
300 keV dan 50 raA. Tetapi, karena energi elektron
ini relatif rendah maka pemakaiannya terbatas
hanya untuk pemrosesan suaui permukaan sampe!,
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seperti laminating dan coating. Sedangkan MBE
yang bam dibeli tersebut mempunyai energi
maksimum 2 MeV. Karena cnergi ini cukup tinggi
maka pemakaiannya akan menjadi iebth luas
walaupun di negara China sendiri jenis MBE ini
dipakai hanya khusus untuk iradiasi kabel.

Spesifikasi teknik MBE tersebut sbb.:

1. Nama: MBE GJ-2 (GJ= gao jia: high voltage
accelerator)

2. Tipe: Dynamitron, dengan gas isolator berupa
campuran gas CO2 dan N2

3. Energi elektron::O.7 - 2.0 MeV, dapat diatur
secara kontinyu

4. Amsberkaselektron:O-10mA,dapatdiatur
secara kontinyu

5. Lebar pemayar (scanner): 80 - 120 cm, dapat
diatiir secara kontinyu

6. Daya maksimum: 20 kW
7. Sistem pendingin:

- Air tekanan 2.5 - 2.8 kg/cm tenipcratur
lebih rendah dari 20°C laju aliran 13 ton/jam
kandungan garam lebih rendah dari
1.75xlO-3g/L

- Udara

PARAMETER-PARAMETER
INTERLOCK MBE GJ-2

Oi dalam instalasi MBE GJ-2 dipasang dua
belas parameter interiock yang berfungsi menjaga
aspek-aspek keselamatan yang terdiri dari

keselamatan orang^
keselamatan mesin, dan
keselamatan sampel.

Keselamatan orang meliputi keselamatan
operator, peneliti, atau publikyang berada di dalam
atau dt sekitar instalasi terhadap bahaya radiasi
yang timbul dari interaksi antara elektron dengan
metal yang ditumbuknya atau terhadap elektron itu
sendiri. Keselamatan mesin perlu diperhatikan
karena MBE beroperasi pada tegangan yang relatif
tinggi dan mempunyai komponen-komponen yang
mahal. Sedangkan keselamatan sampel perlu
diperhatikan, terutama sampel yang harganya
mahal, terhadap dosis radiasi yang berlebihan
karena kegagalan sistem tranportasinya
(konveyor).

Kedua belas parameter interlock tersebut
adalah

pintu-pintu ruang iradiasi das ruang
akselerator (door inter-lock open)
kotak/tombol pengaman masuk ruang iradiasi
{process area emergency)
kotak/tombol pengaman masuk ruang
akselerator (acceleratbr room emergency)

air pendingin pompa turbo (no turbo
mdecular pump cooling)
air pendingin tangki (no tank cooling)
air pendingin osilator (no oscillator cooling)
udara pendingii: jendela pemayar (no window
air flow)
tegangan tinggi/pemercepat (over voltage)
tekanan ruang periiercepat (poor vacuum)
peralatan transportasi (conveyor fault)

Dari kedua belas parameter interiock di atas
tiga yang pertama beriiingni untuk keselamatan
orang dan satu yang terakhir berfungsi untuk
keselamatan sampel. Sedangkan sisanya berfiingni
untuk keselamatan mesin.

Pada meja kontrol masing-masing
parameterdi atas ditampilkan dengan lampu 24 volt
berwama kuning yang disusun dalam dua baris.
Pada setiap baris terdapat enam lainpu. Jika teijadi
kegagalan pada salah satu atau lebih fungsi
interlock maka lampu indikator interlock yang
bersangkutan akan menyala. MBE dapat
dioperasikan jika semua lampu indikator interiock
padam.

PRINSIP KERJA MASING-MASING
PARAMETER INTERLOCK MBE
GJ-2

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pada
M3E GJ-2 dipasang dua belas parameter interlock
untuk menjaga aspek-aspek keselamatan. Pada bab
ini dijelaskan prinsip kerja masing-masing
interlock tersebut secara detail. Pada umumnya
setiap interlock terdiri dari saklar yang dioperasikan
oleh suatu tranduser, relay magnetik, peralatan atau
parameter yang harus diinteriock, dan indikator
interlock baik yang visible maupun yang audible.
Saklar tersebut menghubunglcan kontaktor relay
magnetik dengan tegangan 220 volt sehingga
merubah kondisi lidah-lidah saklar di dalam relay
magnetik dari terbuka menjadi tertutup atau
sebaliknya.

Door Interlock Open (DIO)

Interiock DIO berfungsi untuk mengontrol
kondisi pintu-pintu ruang iradiasi dan ruang
akselerator yaitu dalam kondisi tertutup utau
terbuka. Jadi interiock DIO msnjaga keselamatan
orang dari bahaya radiasi yang keluar atau
mencegali orang masuk ke ruang-ruang tersebut
selama MBE beroperasi. Setiap pintu
mengoperasikan relay mekanik sebagai saklaryang
kondisinya menutup jika pintu ditutup. Di daJam
sistem interiock DIO relay-relay mekanik relay
magnetik interlock DIO dengan tegangan 220 volt.
Relay magnetik ini mempunyai tiga lidah saklar di
dalamnya. Lidah sakJar pertama menghubungkan••
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lampu indikator interlock DIO dengan tegaiigan 24
V, Iidah saklar kedua menghubungkan saklar alarm
(dan bel alarm) interiock dengan tegangan 24 volt,
dan lidah saklar ketiga (tersusun secara seri dengan
sembilan lidah saklar relay magnetik sistem
interiock lainnya) menghubungkan osilator dengan
tombol tegangan ringgi.

Dalam kondisi normal yaitu jika satu atau
lebih pintu-pintu terbuka, dua lidah Saklar yang
pertama menutup dan Hdah saklar ketiga mernbuka.
Interiock DIO menampilkan kondisi sbb.:

lampu indfkator interlock DIO menyala,
bel alartn interiock berbunyi, dan
tegangan tinggi tidak dapat dioperasikan.

maka kondisi yang ditampilkan adalah kondisi
kebalikannya. Diagram skematik sistem interlock
DIO ditunjukkan pada garobar 1.

Prosess Area Emergency (PAE)

Sama seperti interiock DIO, sistem interiock
PAE juga berfungsi unvuk menjaga keselamatan
orang yang masuk ke ruang iradiasi dengan
menyediakan kotak emerjensi (emergency box) di
daJamnya. Selain kotak emerjensi, bagi'an sistem
interlock PAE Jainnya adaJah relay magnetik, dan
indikator interlock. Diagramskematik sistem
interlock PAE dapat dilihat pada gambar 2.

Untuk menjaga keselamatan orang/
operator/ peneliti yang dalam ruang tersebut harus
menekan tombol emerjensi lebih dahulu yang
terdapat pada kotak emeriensi. Penekanan tombol
emerjensi mengakibatkan hubungan kontaktor
relay magnetik interlock PAE dengan tegangan 220
volt terputus. Kondisi yang terjadi adalah

saklar tombol reset kotak emerjensi terbuka,
lampu indikator imerlock PAE menyala
karena lidah saklar pertama relay
magnetiknya menutup,
bel alarm jnterlock berbunyi karena lidah
saklar kedua relay magnetik menutup,
lidah saklar ketiga relay magnetik membuka,
Jampu merah (6.3 voh) pada kotak emerjensi
menyala tanda aman berada di ruang iradiasi,
lampu hijau (6.3 volt) pada kotak emerjensi
padam, dan
tegangan tinggi tidak dapat dioperasikan
karena lidah saklar ke enam (yang disusun
secara seri dengan sembilan lidah saklar
sistem interlock lainnya) relay magnetik
membuka.

Setelah selesai melakukan kegiatan di
dalam ruang iradiasi orang tadi hanis menekan
tombol reset yang berada pada kotak emerjensi
sebelum keluar. Perubahan status yang teijadi pada
siteem interiock PAE adalah keadaan sebaliknya
dari keadaan di atas setelah kontaktor relay

magrxstiknya terhubung dengan tegangan 220 voc
dan MBE siap diopcrasikan (kedua pintu ruari
iradiasi tertutup).

Acctlcrator Room Emergency (ARE)

Prinsip kerja sistem interlock ARE adalai
persis sama dengan prinsip ksija sistem ineeriod
PAE. Fungsinya pun sama yaitu untuk menjaji
keselamatan crang terhadap bahaya radiasi. Kanyt
saja sistem interlock ARE adalah untult
keselamatan orang/operator/peneliti yang akan
rnasuk kc ruang akselerator dan lampu indikator

. interlock yang ditampilkan pada meja kontrd
adalah Jampu ARE. Diagram skematik sistem
interlock ARE dapat dilihat pada gambar 3 dan
pnnsip kerjanya dapat dibaca pada penjelasan
sistem interiock PAE.

NO Turbo Molecular Pump Cooling (NTMPQ

Sistem interiock NTMPC adalah salah satu
interlock yang berfungsi menjaga keselarnaUn
bagian dari MBE yaitu pompa turbo yang harganys
relatif mahal dan memerlukan air pendingin <>elama
beroperasi. Karena itu diperiukan sistem pendingin
yang sesiiai spesifikasinya. Sistem interiock ini
terdiri dari relay aJiran air yang mengatur saklar
yang menghubungkan kontaktor relay magnetik
interlock NTMPC dengan tegangan 220 volt, relay
magnetik, indikator interlock, dan sakJar pada
meter vakum yang diatur oleh kondisi kevakuman
di dslsm ruang pemercepat.

Prinsip kerja sistem interlock NTMPC sbb.:

Jika terdapat air pendingin dengan debit
aliran scsuai dengan spesifikasinya mengalir pada
relay aliran air maka saJdaryang dioperasikannya
akan menutup. Karena saklar rnenutup maka
kontaktor relay magnetik interlock NTMPC akan
terhubung dengan tegangan 220 volt sehingga
merubah kondisi lidah-lidah saklarnya menjadi:

lidah saklar pertama membuka maka lampu
indikator interlock NTMPC padam,
lidah saldar kedua membuka maka bel alarm
jnteriock tidak berbunyi, dan
lidah saklar ketiga menutup maka sumber
daya pompa turbo siap dioperasikan jika
kevakuman di dalam ruang pemercepat telah
mencapai orde ] 0*' torr.

Meskipun sudah ada air pendingin pompa
tuit>o belum dapat dioperasikan jika kevakuman
belum mencapai orde terbebu: di atas Tingkat
kevakuman diukur dengan ion gauge sebagai
tranduber yang mengatur kondibi saldar yang diberi
dengan iidah saklar ketiga relay magnetik interiock
NTMPC. SakJar terbebut akan membuka jika
kevakuman masih di bawah orde 10' torr. Kondisi
yang ditampilkan adalah kondisi sebaliknya dari
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kondisi di atas Gambar 4 memperlihatkan diagram
skematik sistem interiock NTMPC.

No Tank CooJing (NTQ

Untuk menyataJcan ada atau tidak adanya air
pendingin yang mengalir pada tangki akselerator
maka dipasang relay aJiran air (water flow relay)
sebagai tranduser yang mengoperasikan sakJar
yang menghubungkan kontaktor relay magnetik
sistem interlock NTC dengan tegangan 220 volt.
Bagian di daJam tangki akselerator yang mendapat
pendingin air tersebut adaJah trafo tegangan tinggi
yang menimbulkan panas selama mesin beroperasi.
Jadi sistcm interlock NTC berfttngsi sama seperti
sistem interiock NTMPC yaitu untuk menjaga
kesdamatan bagian mesin dari MBE.

Prinsip kerja sistem interiock NTC dapat
dijelaskan dangan diagram skemariknya pada
garobar 5 ,Jlka terdapat air pendingin yang cukup
maJca saklaryang dioperasikan relay aJiran air akan
menutup sehingga relay magnetik bekerja Relay
magnerik tersebut akan merubah kondisi intedock
NTC menjadi

lampu indikator 'mteriock KTC padam karena
Jidah saJdarpertamamembuka, dan
be! alann interlock a'dak berbunyi karena
lidah saklar kedua membuka, dan
legangan tinggf dapat dioperasikan karena
lidah saklarketigamenutup

No OsciUator Cooling ( N 0 Q

Sistem interlock NOC termasuk intedock
yang menjaga aspek keselamatan bagian mesin
dengan menyediakan pendingin airbagi komponen
osilator yang metmerlukannya yaitu trioda.
Osilator adalah pembangldt daya frekuensi tinggi
bagi MBE. Pada sisteminteriock ini digunakan
pengontrol tekanan yang dihubungkan dengan
kontaktor AC trioda. Pengontrol tekanan tersebut
melihat tekanan yang terdapat pada -water relay-
yang mengoperasikan saklar yang menghubungkan
konraktor relay magnetik sistem interlock NOC
dengan tegangan 220 volt

Jika tekanan air pendingin memenuhi syarat
maka status yamg terjadi pada sistem interiock NOC
adaJah

trioda akan bekerja (osiiator dapat
dioperasikan),
lampu indikator interiock NOC padam, dan
bel alarm a'dak berbunyi

karena reiay magnetik bekeija setelah terhubung
dengan tegangan 220 volt. Sedangkan jika tidak
ada air pendingin atau ada tapi tekanannya tidak
memenuhi maka yang akan terjadi adaiah keadaan
sebaliknya Diagram sketatik sistem interlock NOC
ditunjukksji pada gambar 6

No WiBdow Air Flow (NWAF)

Berbeda dengan pendingin tiga sistem
interlock di atas, pada sfstem interlock NWAF
digunakan udara sebagai pendingin -vindow-yaitu
bagian dari sistem vakum MBE tempat berkas
elektron dikefuarkan atau dapat juga dikatakan
sebagai pembatas antara ruang vakum dengan
ruangatmoofir. Karena-window-selaiu ditumbuk
elektron selama MBE beropersi maka
permukaannya menjadi panas sehingga diperiukan
pendingin sistem interiock MWAF juga termasuk
sistem interlock yang menjaga aspek keselamatan
bagi mesin.

Sistem interlock ^TWAF terdiri dari saklar
yang dioperasikan dengan tekanan udara yang
dihembuskan oleh blowler reiay magnetik dan
indikator interiock sakJar tersebut menghubungkan
kontaktor relay dengan tegangan 220 volt. Jjka
tekanan udara meinenuhi maka saklar akan
menutup dan relay magnetik interlock NWAF
bekerja merubah kondisi slsiem interiock NWAF
menjadi

tegangaj) linggi dapat diopersikan karena
Jidah saklar pertama menutup,
lampu indikator interlock NWAF padam
karena lidah saklar kedua membuka yang
berarti memutuskan hubungan NWAF
dengan tegangan 24 volt, dan
bel alarm indikator interiock tidak berbunyi
karena terputus hubungan dengan tegangan
24 volt akibat Hdah saklar ketiga membuka

Diagram skematik sistem interlock NWAF
ditunjukkan pada gambar 7

No Scannfng (NS)

Sistem interlock NS berfungsi untuk
mengontrol besar arus listrik yang mengalir pada
scanner (pemayar) MBE agar tidak lebih rendah
dari arusminimum selamamesinberoperasi. Anis '
dengan besar mmimum tertentu diperiukan untuk
menjaga agar tidak terjadi kegagalan pada
pengopersian scanner yai'tu timbutnya panas yang
berlebihan karena tumbukan elektron pada
bagian-bagian dinding scanne. Untuk itu
diperlukan sistem interlock NS yang menjag'a aspek
keselamatan bagian mesin. Besar arus minimum
atau yang diinterlockkan bagi scanner MBE GJ-2
adalah 1.1. A.

Sistem interlock NS terdiri dari saktar
magnetik yang pengoperasiannya ditcntukan oleh
besar arus yang mengalir pada scananer sakJar
magnetik interlcck NS dan indikator interiock.
Saklar magnetik yang membuka atau menutupnya
diatur oleh besar arus scanner tersebut
menghubungkan kontaktor relay magnettk
interlock NS dengan tegangan 220 volt Diagram

Prosiding Perternuan dan Presentasi llmiah
Teknologi Akseleratcr dan Aplikasinya
Vol.1 No. 1 Juli 1999: 34-42

37



Volume 1 Nomor 1 Juli 1999 ISSN 1411-1349

skematik sistem interlock NS diperiihatkan pada
gambar 8. Jika arus yang mengaHr pada scanner
lebih besar atau sama dengan 1.1.A. maka relay
magnetik interlock NS bekerja merubah kondisi
interiock NS menjadi

lampu mdikator interlock NS padam karena
lidah saklar pertamamembuka
bel alanm interlock tidak berbunyi karena
lidah saklar keduamembuka, dan
tegangan tinggi dapat dioperasikan karena
lidah saklar ketigamenutup

Kondisi sebaliknya terjadi jika arus yang mengalir
pada scannerlebih kecil dari 1.1.A.

Ovtr Corrent (OC)

Sistem interlock OC berfungsi untuk
mengontrol besar arus daya (pover current) agar
tidak melebihi batas maksimum yang telah
ditehtukan kegagalan pada pengortrolari ini akan
mengakibatkan kerusakan pada beberapa
komponen MBE, seperti filamen tabung
pemercepat scanner dan sistem vakum karena itu
perlu dibuatkan sistem i.nteriock OC untuk menjaga
agar tidak terjadi kerusakan pada
komponen-komponen terscbut.

Pada sistem interlock OC yang menjadi
pengotrol arus adalah relay arus (cun-ent rday)
yang salah satu kaJd kontaktornya dihuhungkan
dengan arus dari akslerator dan kaki yang lain
dihubungkan dengan meter arus -power current-.
Relay arus mempunyai satu lidah saklar yang
menghubungkan konlaktor relay magnetik
interiock OC dengan tegangan 220 volt. Diaĵ ram
skematiksistem interlock OC ditunjukkan pada
gambdr 9.

Prinsip kerja slstem interlock OC sbb.:

Jika arus totaJ dapat dilihat pada meter
-power current-) yang masuk ke kontaktor relay
amsJebihkecil dari 15mA(batasmaksimum)maka
kondisi lidah saklar relay tersebut tctap terbuka
sehingga relay magnetik interlock OC tidak
bekerja. Pada kondisi sepeni ini:

lampu indikator intedock OC padam karena
lidah saklar kedua tetap terbuka,
bel aJarm tidak berbunyi karena lidah saldar
ketiga tetap terbuka,
tegangan'tinggi tetap beroperasi karena lidah
saklar keempat tetap tertutup, dan
tidah saklar pertama, yang menghubungkan
salah satu kaki kontaktor dengan tegangan
220 volt, tetap terbuka.

Sedangkan, jika arus totaJ yang memasuki
kontaktor relay arus melebihi batas arus maksimum
maka relay tersebut akan menutup lidah sakJaniya.
Karena saklar ini menghubungkan kontaktor relay
magnetik interiock OC dengan tegangan 220 vo!t

maka relay magnetik bekerja. Kondisi yang
ditampilkan sbb.:

iampu indikatorinterlock OC menyala karena
lidah saklar kedua membuka,
bel alarm interlock berhunyi karena lidah
saklar ketiga membuka,
tegangan tinggi berhenti heroperasi karena
Iidah saklar keempat, yang merupakan salali
satu dari sepuluh lidah saklar yang disusun
seri membuka, dan
lidah saklar pertama menutup.

Lidah saklar pertama, karena menutup,
menghubungkan kontaktor relay niagnetik dengan
tegangan 220 volt sehingga mempertahankan
kondisi -over current-. Kondisi ini bertujuan untuk
memberi kesempatan melakukan perbaikan atau
mencari penyebab ten'adinya -over cuurent- baru
kemudian direset ke kondisi normal.
Ovcr Voltage (OV)

Sistem interlock OV berfungsi untuk
mer.gontrol tegangan tinggi selama MBE
beroperasi agar batas maksimumnya tidak
teriampaui. Sistem intertock OV juga merupakan
sistem yang menjaga aspek keselamatan mesin
karena tegangan tinggi yang beriebihan.

Pada sistem interlock OV terdapat
komponen proteksi tegangan tinggi OVR (over
voltage protektor), relay magnetik, dan indikator
interlock, OVR berfungsi raengatur kondisi saklar
yang menghubungkan relay magnetik dengan
tegangan 220 volt. Dalam keadaan normal yaitu
tegangan tinggi masih di bawah batas maksimum
kondisi yang diberikan oieh sistem OV adaJah

lampu indikator interiook OV padam karena
lidahsaklarkeduarelay magnetikintrlockOV
teituka,
bel alarm interiock tidak berbunyi karena
lidah saklai' ketiga relay tersebut terbuka,
tegangan tinggi tetap berop«asi karena lidah
saklar keempat tertutup, dan
lidah saklar pertamanya, yang menghu-
bungkan kontalctor relay magnetik terssbut
dengan tegangan 220 volt, rnembul-a.

Sedangkan dalam keadaan tidak normal yaitu
tegangan tinggi melebihi batas maksimum yang
telah ditentukan maka OVR akan menutup
sakJamya sehingga relay magnetik interiock OV
bekerja. Akibatnya

lainpu indikator interiook OV rnenyaJa karena
lidah saklar keduanya menunip,
bel alarm interlock berbunyi karena lidah
saklar kedganyamenutup, dan
tegangan tinggj berhenti bekerja karena lidah
saklar keempatnya rnembuka.

SISTEM INTERLOCK MESIN BERKAS ELEKTRON GJ-2
Nada Mardada
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Untuk memberi kesempatan melakukan
perbaikan atau mencari penyebab kerusakan maka
relay magnetik dibuat tetap dalam keadaan bekerja
dengan menghubungkan lidah saklar p«rtamanya

• dengan tegangan 220 volt. Hubungan ini dapat
diresetjika dipeiiukan. diagram skematik interiock
OV diperlihatkan pada gambar 10.

. Poor Vacuum (PV)

Untuk rnengontrol tingkat kevakunian di
dalam ruang pemercepat maka dipasang sistem
interiock PV yang menampilkan kondisi tekanan di
dalam ruang tersebut. Batas minimnm tingkat
kevakuman yang telah ditentukaii adaJah dalam
orde 10-5 torr karena dianggap pada tingkat ini
sudah tidak ada lagi partikel-partikel udara di dalani
ruang pemercepat yang akan menghambat jalannya
elektron. Ststem interlock PV adalah termasuk
sistem interiock yang menjaga aspek keseiamatan
mesin.

Pada sistem interlock PV terdapat ion gauge
sebagai probe yang akan mengukur tingkat
kevakuman di dalam ruang pemercepat. Informasi
yang diperoleh dari ion gauge dipergunakan untuk
mengatur saklar yang menghubungkan relay
magnetik interlock PV dengan tegangan 220 volt
Selain itu, komponen sistem interlock PV adalah
relay magiietik dan indikator interlock. Diagram
skematiknya diperlibatkan pada gambar 11. Jika
tingkat kevakuman telah mencapai orde 10-5 torr
maka relay magnetik interlock PV bekeija merubah
kondisi yang ditampilkan sebelumnya menjadi
sbb.:

lampu indikator interlock PV padam karena
lidah sakJar pertamanya membuka,
bel alarm interlock tidak berbunyi karena
lidah saklar keduanya membuka, dan
tegangan tinggi dapat dioperasikan.

Conveyor Fault (CF)

Sistem interlock CF adalah satu-satunya
sistem interlock yang menjaga aspek keselamatan
sampel yang ditimbulkan karena kegagalan pada
sistem transportasinya. Diagram skematik sistem
interfock CF dapat dilihat pada gambar 12. Sistem
inierlock CF terdiri dari peralatan di bawah
-scanning born- yang mengontrol kelancaran
sistem transportasi atau konveyor, relay magnetik,
dan indikator interlock. Untuk dapat
menyelamatkan sampel yang bergerak di atas
konveyor maka MBE harus berhenti jika konveyor
atau sampel tersebut tiba-tiba berfienti.

Jika konveyor atau sampel berhenti di
bawah -scanning horn- maka relay magnetik
interiock CF akan bekerja dan kondisi yang terjadi
pada sistem imeriock ini adalah

lampu indikator imerlock CF menyaJa karena
lidah saklar pertamenutup dan
tegangan ting^i berhenti beroperasi karena
!idah sakJar ketiga relay magnetik interlock
CF ini membuka.

Saklar dan Bel Alarm.

Pada gambar setiap rangkaian sistem
interlock terlihat ada st-buah saklar dan bel alarm
interlock yang juga menjadi bagian dari sistem
interlock. Sebenarnya untuk seluruh sistem
interlockdi atashanyaadasatusaklardanbel alarm
interlock. Keduanya disusun secara paralel
terhadap setiap sistem interiock yang ada sehingga
dapat menunj ukkan adany a perubahan kondi si pada
sistem interlockyangmanapuir. Gambar saklardan
bel alarm interlock tersebut ditunjukkan pada
gambar 13.

Tombol -Test Lamp-

Untuk menguji kondisi lampu-lampu
indikator interlock s^mua sistem interlock maka
lampu-lampu tersebut diparalel oleh dua buah relay
magnetik. Setiap relay mengoperasikan enam buah
iampu. Jika tombol -test lamp- ditekan berarti
memberikan tegangan sebesar 220 vo!t kepada
setiap relay sehingga kedua belah lidah saklar di
dalam dua relay tersebut akan menutup.
Lampu-Iampu yang masih baik akan menyala
karena terhubung dengan tegangan 24 volt
sedangkan yang kondisinya buruk/putus tidak akan
menyala walaupun mendapat tegangan Diagram
skematik sistem pengujian lampu dapat dilihat pada
gambar 14.

KESEMPULAN

1. Mesin berkas elektron GI-2 mempunyai
sistem interiock yang cukup untuk menjaga
aspek-aspek keselamatan bagi orang, mesin
dan sampel karena itu sebagai fasilitas iradiasi
MBE GJ-2 memenuhi syarat untuk
dioperasikan. Selain itu sistem keselamatan
yang diterapkan memenuhi ketentuan yang
disebutkan dalam salah satu filosofi
keselamatan IAEA yaitu metoda redundansi
untuk meningkatkan keandalannya hal ini
terlihat pada setiap sistem interiock yang ada

2. Dengan melihat proses pengoperasiannya
sistem interlock keselamatan yang ada pada
MBE GJ-2 dapat dikembangkan lagi
keandalannya dengan membuat interlock
tambahan, seperti interlock talidi dalam niang
iradiasi dan ruang akselerator, dan interlock
kunci multiguna yaitu satu kunci dapat
digunakan untuk mengoperasikan meja
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kontrol, msmbuka pintu-piniu ruang iradiasi
dan ruang kontrol, dlsb.
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Catatan: Keterangan berikut berlaku untuk semua
gambar

L : Lampu indikator interiock
S : SakJaralarm interlock
B : bel alarm interlock
Sl, S2 : lidah-Iidah saklar interlock lain

Gambar 1. Sistem Interiock Door Interiock Open
Keterangan:
Pl , P2, P3 : relay-relay mekanik pintu
3F3 : relay magnetik interlock -Door

Interlock Open-

Gambar 2/3.Sistem Inte.riock PA/AR Emerjensi
Keterangan:
Em : kotak emerjensi
4F9/4F8 : relay magnctik interlock PA/AR

Erne^'ensi
Ll, L2 : lampu-lampu operasi kotak emerjensi

ifio
22Q\r, Pil*.
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Gambar 4. Sistem Inierlock No TMP Cooling
Keterangan:
WR : saklar aliran air
3F10 : relay magnetik interlock -No TMP

Cooling-
IG : ion Gauge
PS : sumber daya pompa turbo

GambarS. SistemlnteriockNoTankCooIing
Ketei-angan:
WR: saklar aJiran air.
3F9 : rclay magnetik interlock -No Tank

Cooling-

ziav, f*

24^»

£K

-\

nu *
X
S B

Gambar6. Sistem Interlock No Oscillator
Cooling

Keterangan:
PR : relay tekanan air
3F8 : relay magnetik interiock -No Oscillator

Cooling-

7JLPV

Gambar 7. SislemlnteriockNoWndowAirFlow
Ketes-angan:
3F7 : relay magnetik interlock -No Window Air

Flow-
BR : saklar tekanan udara
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Gambar 8. Sistem Interiock No Scanning
Keterangan:
SR : relay pembatas arus scanner
3F6 : relay magnetik interiock -No Scanning-

Gambar 9. Sistem Interiock Over Curent
Keterangan:
3F1 : relay magnetik interiock -Over Current-
4F1 : relay arus (current relay)
R : tombol reset, A: meter -power current-

Gambar 10. Sistem Interlock Over Voltage
Ketsrangan:
OVP : saklar -Over voltage protector-
3F4 : relay magnetik interiock -Over Voltage-

Sx

Gambar 11. Sistem Interlock Poor Vacuum
Keterangan:
IGR : saklar -ion gauge-
3F5 : relay magnetik intetiock -Poor Vacuum-

Gambar 12. Sistem Interlock Conveyor Fault
Keterangan:
CR : sakJar peralatan pengontrol konveyor
3F4 : relay magnetik interlock -Conveyor Fault-

Gambar 13. Diagram Rangkaian Relay-Relay
Magnetik dengan Saktar dan Bel
AJarm Interlock

Keterangan:
S : saklar alann interlock
B : bel alarm interiock
Fl,..., F12 : relay-relay magnetik sistem interlock

120 V

Gambar 14. Sistem Pengujian Lampu-lampu
Indikator Interlock

Keterangan:
TL : tombol pengujian lampu
Fl, F2 : relay-relay magnetik
Ll,..., L12 : lampu-lampu indikatorinterlock
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TANYA JAWAB

Supriyanto

1. Bagaimaria cara menjadi operatoryang baik
untukMesin Berkas Elektron (orangiiya).

2. Dan bagaimcaia cara mengoperasikan dan
maintetumce yang baik (mesin).

Nada Mardada
1. Cara menjadi operator yang baik dengan

mengikuti prosedur dengan taat dan mengerti
betul maksud tahap-tahap dalam prosedur
yang sudah dilakukan uji kualitasnya. Selain
itu prinsip keija setiap bagian dari mesin harus
diketahui oleh setiap operator

2. Cara mengoperasikan yang baik dapat
mengikuti jawaban nomer satu dengan
melakukan pemeriksaan awal yang hams
dilakukan (katup pcndingin, temp. dsb)
sebelum mesin dioperasikan sedangkan
perawatan dapat dilakukan secara harian,
mingguan, bulanan dan tahunan sesuai
dengan yang diperiukan daJam pengoperasian

Purnomo

Dalam pengalamun-pengalaman bapak
Nada, sebagai operator Mesin Berkas Elektron
gangguan-gangguanyang serius apa sajakah yatig
pemah dialami baik lentartg keselamatan mesin,
oratig dcoi baratig. Bagaimaiia cara mengalashrya

Nada Mardada

Gangguan yang serius pada sistem/ruang
pemvakuman, dalam ptrnvakuman ruang terscbut
terjadi ketidak sinkronan antara besar arus scanner
dan lebar scanner. Akibatnya terjadi panas yang
berlebihan pada leher scanner. Cara mengatasinya
dengan melokalisirkebocoran kemudian dilakukan
pengelasan argon pada tempat tsb. Kecelakaan
orang belum pemah terjadi, kecelakaan barang
dapat dideteksi melalui monitor sehingga dapat
dicegah sebelura terjadi kerusaan sampel.

Anwar Budianto

1. Dalam pengembangan teknologi suatu
negara, djkenal metode "reverse technology".

Apakah MBE 500 ke V/l 0 mA yang dirancang
ini juga sustu reverse technology dari MBE
GJ-2 ?

2. Apakah kompomn-komponen mesin MBE
GJ-2 dapat dipsroleh di pasaran dalam
negeri sehingga mudah perawatcomya ?

3. Ada b'erapa tenaga ahli (S3, S2, SJ, SO) dalm
pengoperasian MBE CJ-2 ?

Nada Mardada
1. Bisa juga dikatakan demikian kalau saya

melihat design dan jenis komponen yang
digunakan pada MBE 500 keV/10 mA mirip
dengan yang ada pada MBE GJ-2 dan
EPS-300

2. Sehingga kecil komponen-komponennya bisa
didapat dipasaran kecuali pompa turbo dan
trioda

3. Sangat sedikit, calon S3 satu orang S2 satu
crang

AgusArif

Berapakah tingkat keondalan sistem
i/iterlock MBE GJ-2, baik secara perhitungan
teoritis maupun pengalaman praktis ?. Berapa
besar pelnang kegagalannya dan berapa besar
tingkai resikoiiya

Nada Mardada

Tingkat keaudalan yang diinginkan adalah
setinggj mungkin tidak dapat saya jelaskan secara
teoritis. Berdasarkan pengalaman (praktis) sistem
interlock selalu berfungsi jika teijadi kegagalan
pada salah satu parameter kerjanya. PeJuang
kegagalan/resikonya tergantung kepada sistem
penunjang (misalnya chiller) dan keandalan
operatoritu sendiri

Prayitno

Sistem Redudansi apakah yang dipakai
dalam MBE GJ-2 , mohon dijelaskan ?

Nada Mardada

Sistem redudansi yang dipakai adalah "zero
out of all" artinya jika saiah satu sistem yang
diinteriock tidak berftjngsi maka MEE tidak dapat
dioperasikan. Karena itu tidak boleh ada satupun
"zero" dari scmua "all" sistem imerlock yanggagal
jika MBE ingin dioperasikan

SISTEM INTERLOCK MESIN BERKAS ELEKTRON GJ-2
Nada Mardada
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RANCANGAN OTOMATISASI LNSTRUMENTASI MESIN BERKAS
ELEKTRON 500 keV/10 mA

Sudiyanto
PPXY-BATAXJL Babarsan P.O. Box /00$, Yogyakaria 55010

ABSTRAK
RANCANGAN OTOMATISASI INSTRUMENTASl MESIN BERKAS ELEKTRON 500 keV/10 mA.

Telah dikembangkan otomatisasi sistem inSiTumen:asi mesin berkas elekrron 500 ke V/l 0 mA menggunakan
IBM-PC'ATdilengkapi dengan sejumlah sistem interface tipe industriyang terdiri dariPCL-718ADC-l2
bit, PCLD-889 programable gain.'rnux, PCLD-786driverrelaydengansejumlah optocoupkrrelay. Pada
simulasi di laboratorium seluruh slstem otomarisasi ini telah berfungsi dengan baik menggunakan
so/tware Turbo-C.

ABSTRACT
AN AUTOMATION DESIGN OF 500 keV/10 mA ELECTRON BEAM MACHINE

tt/STRUMENTATIONS. An instrumemations automation ofa 500 keV/10 mA Elecrron Beam machine by
using an IBM-PG'AT which equiped with art indusrrial rype interfaces siich as PCL-718 ADC-12 bit,
PCIJD- 889 a programable gain/mulriplexer, PCLD-786 a driver relay with optocoupleur relays has
designed. Duringihe laboratory simulation testsbyusing a Turbo-C sofiware proved that the whole system
has Junctioning properly.

PENDAHULUAN

Perancangan mesin berkas elektron 500 keV/10
raA yang bam berjalan sekitar satu tahun ini

didukung oleh sejumlah tim yang antara lain
mempersiapkan sistem mekanik, sistem vakum
sumb^r ion dan tegangan tinggi dan sistem
instrumentasinya, dalam perancangan
instrumentasi tersebut telah dipilih sistem
elektronik digitaJ menggunakan IBM-PC/AT 3'ang
dilengkapi dengan sistem interface tipe industri
buatan AdvanTech yang telah diujicoba
keandalannya di lab Komputer elektronika
PPNY-BATAN sejak dua tahun ini, dengan
demikian sebagai modal awal rancangan
instrumentasi ini telah dikenal sejumlah tehnik
konversi ADC tipe 12 brt dengan berbagai tehnik
penggandaan kanal masukan analog menggunakan
interface PCLD-889 programable gain/multiplexer
dimana setiap penggunaan sebuah interface ini
akan menambah 16 buah kanal analogbaru. Untuk
sistem keluaran digitalnya juga telah dikenal tehnik
penggandaannya dengan intcrface PCLD-786
driver relay yang mampu menggandakan keluaran
digital barj sebanyak 8 buah untuk setiap
interfacenya. Tehnik pengaturan stepper motor
dengan berbagai langkah halus maupun langkah
kasar telah pula dikenal dengan baik, sehingga
untuk mengatur posisi potensiometer pengatur
tegangan maupun pengatur posisi valve telah dapat
dikuasai dengan baik. Di dalam makalah ini akan

dijelaskan secara rinci tehnik penggandaan kanal
masukan analog interface ADC-12 bit tipe
PCL-718 AdvanTech menggunakan interface
PCLD-889 programable gain/ multiplexer,
sedangkan tehnik penggandaan digital outputnya
menggunakan interface PCLD-786 juga akan
dijelaskan dengan rind. Dari hasil ujicoba simulasi
di laboratorium komputer PPNY menggunakan
sumber tegangan analog DC telah diperoleh data
konversi AJDC sebanyak 48 buah kanal hasil
penggandaan 3 buah PCLD-8S9 dari sebuah
sumber regulated DC power supply Trio modet
PR-651. Simulasi secara kalang tertutup (close
loop) untuk otomatisasi pengaturan tegangan
analog DC dengan menambahkart stepper motor
yang mengendalikan PR-65I lewat reduction gear
yang terpasang pada poros potensiometeraya telah
dapat direalisirbaik, tegangan DC nya dipantau dari
PCLD-889 yang selanjutnya mengumpankan ke
PCL 718 ADC-12 bit sedangkan pengaturan
stepper motomya dilakukan dari digital output
lewat PCLD-786 driver relay, tegangan DC yang
dikehendaki dapat diberikan dari key board yang
olsh software aplikasi dalam Turbo-C dapat
dibandingkan dengan tegangan DC yang dipantau
dari PCLD-889 yang selanjutnya akan memutar
stepper motor ke posisi potensiometer PR-651
untuk mengeluarkan tegangan DC yang
dikehendaki secara otomatik.

PERANCANGAN OTOMATISASI INSTRUMENTASI MESIN BERKAS
-ELEKTRON 500 keV/20 mA
Sudiyanto
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PENGGANDAAN KANAL MASUK-
AN ANALOG INTERFACE ADC-12
BIT TIPE PCL-718 ADVANTECH
MENGGUNAKAN AMPLIFIER
/MULTIPLEXER BOARD TIPE
PCLD- 889.

Dalam teknik interfacing proses konversi
dari warta analog ke warta digital merupakan
bagian yang terpenting, makin banyak jumlah kanal
masukan analog sebuah sistem ADC akan semakin
baik sebagai unit akuisisi. Semaldn besar jumlah bit
sistem ADC akan meningkatkan sensitifitas
kemampuannya dalam memonitor perubahan
tegangan analognya. Dewasa ini pemakaian
interface tipe industri sudah cukup luas baik untuk
pengendalian maupun akuisisi. PCL-718 buatan
Advantech adalah interface ADC-12 bit dengan
kanal masukan analog sebanyak 16 buah, untuk
menambah jumlah kanal masukannya dapat
digunakan PCLD-889 programmablc
amplifier/multiplexer board yang menggandakah
16 buah masukan analog baru dengan scbuah
keluaran analog. Selanjutnya keluaran analog dari
PCLD-889 tersebut dapat diumpankan ke salah satu
masukan analog PCL-738, dengan menggunakan
sebuah PCLD-889 dan software aplikasi
menggandakan masukan analog PCL-718 ADC-12
bitmenjadi 16buah.

Penelit ian ini merupakan bagian
akuisisi/momtoring tegangan analog mesin berkas
elektron (MBE) yang memiliki sekitar 42 buah titik
pantauan sistem HV nya, untuk unit
pengendaliannya juga sedang diteliti penggunaan
interface driver relay yang mengatur sekJtar 32
buah penyedia daya tegangan tinggi menggunakan
PCL-718 kedua pada IBM-PC/AT yang sama.
Pemakaian dua interface PCL-718 terpaksa
ditempuh karena penggunaan digitaJ output baik
untuk programmable gain PCLD-889 dan on/off
driver relay PCLD-786 menggunakan alarnat yang
sama.

PCL-718ADC-12BIT.
PCL-718 ADC-12 bit buatan Advanlech

adalah Sistem ADC berkualitas industri yang dapat
beroperasi pada EBM-PC dengan software aplikasi
antara lain Turbo-C, mempunyai 16 masukan
analog, 16 keluaran digital, 2 keluaran analog, dan
timer/counter yang mampu memonitor sekitar 42
buah titik penting, untuk memenuhi hal tersebut
perlu dikembangkan sistem multiplexing anaJog
input menggunakan multiplexer/amplifier board
PCLD-889 yang juga berkualaitas industri buatan
AdvanTech. PCLD-889 mampu menggandakan 16
buah masukan analog untuk diumpankan ke salah

satu masukan PCL-718 ADC-12 bit. Sctiap
PCLD-889 mempunyai jumper yang harus dipilih
sesuai dengan alamatnya sebagai mux board no.O
sampai dengan mux board no.9. Sedangkan
PCL-718 dalam setup softwarenya dapat dipilih
menggunakan address base Hex 000 s/d Hex 3F0.
Multiplexer/amp!ifier PCLD-889 yang terhubung
ke PCL-718 ADC-12 bit dapat diprogram faktor
penguatan setiap kanal masukan analognya lewat
digital output PCL-718, pilihan faktor penguatan
yang tcrsedia mulai dari 0.5, 1, 2, 10, 50, 100, 200
dan 1000 kali. Secara manual faktorpenguatanjuga
dapat dipilih lewat SWl pada board, sedangkan
pemilihan faktorpenguat secara software dilakukan
melalui digital output Iewat D6, D5, D4 mulai dari
status 0 0 0 bingga 1 1 1.

TATA KERJA DAN HASIL PEM-
BAHASAN

PCL-718 ADC-12 bit dapat dioperasikan
pada address base hexa mulai dari 000 hingga 3F0,
di dalam eksperimen dipilih hex 302, sedangkan
untuk PCLD-889 multip!exerny3 dipilih address
hexa 303. Gambar 1 menunjukkan penggabungan
tiga buah PCLD-889 dengan ADC-12 bit PCL-718.

Gambar 1 Susunan PCLD-889 bertingkat tiga.

Untuk menggabungkan PCLD-889 secara
berting.kat-tingkat perkt dipersiapkan susunan
seperti tampak dalam gambar no.l dengan
mengatur kabel digitalnya untuk mengatur faktor
penguatan sistem amplifiemyaserta kabel masukan
kanal analog untuk meneraskan masukan analog ke
PCL- 7! 8. Penentuan nomor PCLD-889 dilakukan
dari JP16 (jumperl6) yang akan memilih nomor
masukan analog PCL-718 yang ditentukan sebagai
pengolah konversi ADCnya, sedangJ^n untuk cara
melarik masukan analog PCLD-889 dari nomor
awal sampai nomor akhir ( ada 16 buah noinor
masukan ) dilakukan lewat sofhvare.
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Dalam percobaan telah dipilih JPl 6 yang ke
9 untuk simulasi PCLD- 889 board yang
dihubungkan kc PCL-718 ADC-12 bit pada kana]
masukan analognya yang ke 10, dengan kanal awal
nomor 0 dan kanal akhir nomor 15 telab berfungsi
dengan baik konversi ADC dari sebuah regulated
DC power suppply model PR-651 Trio . Dari hasil
tersebut dapat disimpulkan bahwa pengoperasian
multiplexer board PCLD-889 secara beitingkat
(cascading) layak dilakukan sampai 10 tingkat
sehingga maksimal dapat menyediakan masukan
analog sistem ADC-12 bit sebesar 10x16 buah.
Dengan memakai sebuahPCL-718 ADC-12 bkdan
10 buah PCLD-889 dapat disusun sebuah sistem
akuisisi data dari sumbcr tegangan analog sebanyak
160 buah kanal, masih terbuka lagi kemungkinan
penggunaan PCL-713 yang kedua dengan address
base lain dengan konfigurasi senipa yang secara
tehnis mampu menyediakan kanal masukan analog
160 buahlagi.

OTOMATISASI PENGENDALIAN
ON/OFF PENYEDIA DAYA UNIT HV
MBE MENGGUNAKAN PCL-718
DAN PCLD-786.

Untuk mengatur pengendaKan on/off 32
buah relay AC tersebut periu dikembangkan sistem
interface PC yang terdiri dari sistem keluaran
digital yang dapat diprogram dan bagian
multiplexer yang menggandakan keluaran
digitalnya. Untuk memenuhi keperluan seperti di
atas telah dipasang PCL-718 card yang kedtta pada
PC yang digunakan untuk otomatisasi MBE yang
terpasang di slot nomor 2 dimana pada s!ot nomor
1 terpasang PCL-718 untuk akuisisi data, dan
PCL-786 AC/DC power SSR & relay driver untuk
menggandakan kana! digital output.

PCL-718 ADC-12 bit tnempunyai fasilitas
keluaran digital sebanyak 16buah, kanal digital ini
dapat langsungdihubungkan kePCLD-786 di CNl.
Dengan kedua jenis interface tersebut dapat
diprogram status 16 buah relay yang mengatur
on/ofF sistem HV MBE. PCLD-786 juga dapat
dipasang bertingkat dua dengan cara
menghubungkar. CNl pada PCLD-786 kedua ke
CN5 pada PCLD-786 pertama menggunakan kabel
ribbon.

VO PCL-718 disediakan mulai address
Hexa 000 sAttFO, Untuk PCL- 718 board kedua
dipilih alamat Hexa 200 sehingga untuk PCLD-786
dapat dipilih mu!ai dari Hexa 203. Untuk
mengendalikan reiay AC/DC dari PCLD-786
tersedia 8 kanal yang berkualitas photocouple
isolated solid state relay terpasang pada boardnya
dan tambahan 8 buah kanal untuk extemal relay
driver. Dengan menggunakan dua tingkat

PCLD-786 dapat dikendalikan 32 buah kanal
keluaran ditjtal untuk mengatur on/offrelay.
Pengaturan on/offrelay secara otomatik sangat
penting terutama untuk pengendalian penyedia
daya tegangan tinggi.pengaturan konveyor dan
sistem katup MBE berikut in't:
1. mengatur energj elektron yang menetukan

kedalaman penetrasinya yang dirumuskan
sebagai berikut:

A = 0,33 -
P

dengan A = Kedalaman penetrasi -(cm)
p = Kerapatan bahan (g/cm )
E = Energi elektron (MeV)

mengatur arus berkas elektron yang
menentukan doses serapannya yang
dirumuskan sebagai berikut:

D = ^

dengan D = dosis serapan
n = efisiensi
I = kuat arus
V = kecepatan konveyor
W = luas target
AE = perubahan energi
AR = perubahan radial

kuantitas iradiasinya yang dirumuskan
sebagai berikut:

M - 360
D

(kg/jam)

dengan M = Dayaberkas elektron
P =Tenaga
D = Dosis serapan

Gambar 2. Sistem Pengendalian on/offrelay
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Pengaturan penyedia daya dan lainnya
secara akurat di atas hanya bisa dicapai dengan
melibatkan otomatisasi menggunakan sistem
interfacing PC dimana batas tolerensi ralat yang
dikehendaki dapat diprogram dengan pengaturan
sistem on/off relay dan akuisisi data secara terus
menerus mendekati sistem real time.

Untuk mengendalikan 32 buah relay AC
digunakan dua buah interface PCLD-786 buatan
Advantech, setiap PCLD-786 menyediakan
fasilitas 8 buah kanal photo-couple isolatedsolid
state relay module yang pengendaliannya
menggunakan data bus D0-D7 (Low Byte) di
alamat mulai dari Hex 203, untuk 8 buah kanal
external relay dikendalikan dari data bus
D8-D15(High Byte). Pemilihan on/off relay
diprogram dari PCL-718 d\ alamat mulai dari Hex
203 untuk D0-D7(low Byte) yang mengatur photo
couple isolated solid state modul dan untuk
mengatur extemal relay digunakan D8-D15 (Kgh
Byte).

PCLD-786 kedua dihubungkan lewat.kabel
ribbon pada digital input CNl nya ke digital output
dari PCLD-786 pertama. Untuk pemilihan alamat
dasar PCL-718 dilakukan dari SW6 yang
mempunyai 6 buah switch mulai dari
A4,A5,A6,A7,AS,A9. bila dipilih alamat dasarHex
300 maka A8 dan A9 posisi 1 sedangkan sisanya
posisi 0, dan penulihan alamat dasar 200 untuk
PCL-718 yang kedua dilakukan dengan rr.emilih
A9 posisi 1 dan lainnya posisi 0. Selain dari
pemilihan alamat dasar secara manual dari SW6
juga harus diikuti dengan penyiapan alamat dasar
softwarenya pada pilihan yang sama.
Hasil simiiasi pengaturan on/off sistem relay
ditampilkan pada lampiran 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil eksperimen menggunakan
PCL-718 dan PCLD-786 nampak bahwa keperluan
pengendalian 32 buah realay tpe AC yang akan
mengatur penyedia daya HV MBE dapat dipenuhi
dengan baik, untuk softwarenya digunakan
Turbo-C yang masih merupakan pilihan utama
untuk konsep sistem otomatisasi menggunakan PC
yang dilengkapi dengan sejumlah interface tipe
industri. Untuk menentukan status on/off relay baik
yang bertipe 8 buah photo-couple isolated solid
state relay maupun 8 buah external relay dapat
dipilih dari sofhvare. Pada saat simulasi menu
pilihan status nomor kanal digital outputnya
ditampilkan pada layar monitor, sedangkan hasil
eksekusi sofhvarenya nampak pada lampu LED
yang menyala (status reiay on) dan lampu LED mati
(status relay oflf), indikator LED terdapat pada
PCLD- 786 baik untuk 8 buah photo-couple

isolated solid siate relay maupun 8 buah kanal untuk
external relay yang dapatlangsung mengendalikan
on/off relay di luar PCLD- 786 menggunakan
tegangan DC +12 volt atau +5 volt didukung kuat
arus yang memadai sebesar 500 ma dari susunan
Dariington transistor daya yang terdapat didalam
PCLD-786.

KESIMPULAN

Rancangan otomatisasi instrumentasi mesin
berkas eiektron 500 kcV/10 mA menggunakan
BBM-PC/AT yang dilengkapi sejumlah interface
untuk masukan tegangan analog dan keluaran
digital bertipe industri buatan AdvanTech sudah
memadai baik dari kualitas, jumlah masukan dan
keluarannya yang direncanakan mampu
menyederhanakan pengoperasian mesin berkas
elektron. Sistem instrumentasi tersebut masih dapat
dit ingkatkan kemampuannya dengan cara
menambah jumlah interface I/O nyabila dirasa
periu untuk akuisisi data.
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TANYA JAWAB

Prayitno

Bagaimana komputer menyediakan
masukan, secara interupt atati polling mohon
dijelaskan

Sudiyanto

Pemantauan sejumlah titik pantau
diprogramkan secara scanning yang datanya
tersimpan di buffer virtnil pada softwa.re
TURBO-C, selanjutnya diproses dibandingkan
dengan data referensi dalam nilai digital (dari 0 -
4095)

Tjipto Sujitno

1. Hasil rancangan pak Sudiyanto untuk skala
laboratorium di kantor cukup berfungsi
dengan baik. Bagaimana mengantisipasi
troubel-troubel ycmg mungkin timbul bila
diterapkan dilapangan. Dan kira-kira
troubelapa yang mungkin titnbul

2. Apakah untuk merancang otomatisasi
instrumentasi MBE 500 keV/10 mA tersebut
pak Sudiyanto tidak terlalu bila dilakukan
sendirian ?

Sudiyanto

1. Troubel yang ada di lapangan antara iain
- ja rak titik pantau/titik kendali akan

menurunkan tegangannya
- komponen R khusus yang berfungsi sebagai

penurun tegangan sulit didapat
- keandalan software untuk pengaturan

sistem secara terpa.du periu keteUtian
2. Cukup berat namun berkat pengalaman

otomatisasi daya reaktor kartini cukup
optimis untuk berhasil

Purnomo

Pada perancar.gan membuat Mesin Berkas
Elektron 500 keV/IO mA apakah tidak lebih baik
dibuat pengertdalian arus berkas dan operasi yang
sederhana (manual) terlebih dahulu sehubungan
pembuatan MBEperdcma (ycuigpertama)

Sudiyanto

Pengendaltan operasi secara manual tidak
jauh beda tingkat kesulitannya jadi langsung saja
pakai teknik digital pakai interface tipe industri

LAMPERAN 1.

Profyram Init PCL-718 dan PCLD 786
#include<stdio.h>
#inc)ude<string.h>
#include<dos.h>
#inciude<conio.h>
#define enter'Ne'
mainO
{
int adc,dtl,dth,rch,chv,adt,adl;
i ntdi g=0,dog=O,ss=0,y=0, a=0,b=0, k=0,1 =0,
d=O,p,t)p=0,v=O,n=0,m:char kar[l];
ku:
clrscrO;
gotoxy(lO,4);
cprintf(H\nInput Kanal PCL-786 <1—15> :");
{
gotoxy(50,5);
scanft"%d",&k);
outpoftb(0x20Bj0x00);
outportb(0x203,0x00);
iftk<=7)
if(k>=0)
goto sat;
if^k>=7)
if[k<=15)
goto dua;
iftk<l)
iftk>15)
goto tig;
tig:
{
outportb(0x203,0);outportb(0x20b,0);
}
goto ku;
sat:

;
outportb(0x203,0x0x00+1);

1=2;
outportb(0x203,0x0x00+1);
ifOc—2)
1=4;
outportb(0x203,0x0x0C+l);
if(k=3)
1=8;
outportb(0x203,0x0x00+l);
if(k==4)
1=16;
outportb(0x203,0x0x00+1);
if(k=5)
1=32;
outportb(0x203,0x0x0C+1);
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if(k=6)
1=64;
outportb(Ox203 ,OxOxCO+1);

1=128;
outportb(Ox203,OxOxOO+1);
delay(lOOO);
}
goto ku;
dua:
{
if(k=8)
i-i;
outporb (0x20B ,0x00+r)

;
outporb(0x20B,Cx00+r)
if(k=lO)
i-4;
outporb(0x20B,0x00+r)
i f (k=l 1)
r=8;
outporb(0x20B,0x00+r)
f

r=16;
outporb(0x20B,0x0CH-r)
ifl[k=13)
r=32;
outporb(0x20B,0x00+r)

r=64;
outport>(0x20B(0x00+r)

r=128;
outporb(0x20B,0x00+i)
delay(lOO);
goto ku;

}
LAMPERAN
Program Init PCL-718 dan PCL 889
#include<stdio.h>
#include<string.h>
#include<dos.h>
#inc!ude<conio.h>
#define enter '\r'
mainO
{
int adc,dtl,dth,rch,chv,adt,adl;
int y,a=0,b=0,k=0,l=0,p==0,n=0,m;
char karakter,
ku:
clrscr,
gotoxy(l,26);
cprinrft"@}by dab");
gotoxy(10,2);

cprintfl["nlnput Tegangan <0--10000> mv :");
gotoxy(10,3);
cpjint^-nlnput Kana] ADC 71S <0-7> mv :");
gotoxy(10,4);
cprintfTnlnput Gain PCLD 889 <0(0,5}-]000>");
gotcxy(10,5);
cprintf("nAwal Scan PCLD 889 <0-15> :");
goioxy(10,6);
cprintf("nAkhir Scan PCLD 889 <0-15> :");
for(p=0;p<15;++p)
{
gotoxy(10,lO+p);
cprintf("PCLD 889 NOMOR = ");
gotoxy(34,IO+p);
cprintf("INPUTKANAL= ");
gotoxy(54,10+p);
cprint^-HASILDIGITAL» ");

{
gotoxy(49,3);
scanft"%d",&
gotoxy(49,4);

gotoxy(49,5);
scanf("%d",&b);
gotoxy(49,6);
scanf("%d",&k);
if(b=O)
m=0;

if(b==2)
m=32;
iftb==10)
m=48;
if(b==5O)
m=64;
iftb==100)
m=80;
iftb=200)
m=96;
if(b==1000)
m=112;
outportb(0x303,(m+a));
outponb(0x302,0 6'd-i-d));
rch = inportb(0x302);
outportb(Ox300,Ox01);
delay(lO);
dd = inportb(Ox300);
dth = inponb(Ox301);
a'dl = dtl/16;
adt = dth * 16+adI;

= dtl-adl*16

}
for (t=O; t<=3;++t)
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clrscn
gotoxy(l,25);
cprintf("@}by Dab");
gotoxy(10,2); -
cprintf(Hnlnp&. Tegangan <0-10000> tnv :
%d mv",v);
gotoxy(10,3);
cprintfCnlnput Kanal ADC 718 <0—7> mv :
%d",d);
gotoxy(10,4);
cprintf("nlnput Gain PCLD 889 <0(0,5)-1000>:
%d",b);
gotoxy(10,5);
cprintfCnAwai Scan PCLD 889 <0-15> :
%d",k);
gotoxy(10,6);
cprintfTnAkhir Scan PCLD 889 <0—15> :
%dM);
for(p=0;p<15;-H-p)
{
gotoxy(10,lCH-p);
cprintf('PCLD889NOMOR= ");
gotoxy(34,lCHp);
cprint^"INPLTKANAL = ");
gotoxy(54,10-T>);
cprintf("HA5E.DIGITAL = ");
}
for (a = k;a<=l;++a)

outportb(0x3 03 ,(
outportb(0x302,d);
rch = inportb(0x302);
outportb(0x3 00,0x01);
delay(lO);
dtJ = inportb(CxJOO);
dth = inportb(0x301);
adl=dtl/16;
adt = dth* 16+adl;
gotoxy(10,9+a);
cprintf("PCLD 889 NOMOR = %d",rch);
gotoxy(34,9+a);
cprintfCINPUTKANAL= %d",a);
gotoxy(54,9+a);
cprintfCHASH-DIGITAL = °/od\n\adt);
de!ay(1500);
}
delay(1500);

}
delay(1500);

}
goto ku;

LAMPIRAN 2.

Hasi! eksperimen konversi ADC
Input tegangan <0—10000> : 5000 mV
Input Kanal ADC 718<0—7> : 3
InputGain PCL 889 <0(0.5)-1000> : 1
AwalScan PCL889O—15> :0
AJdiir Scan PCL 889 <0— 15> ; 15

t - 3 INPUTKANAL

t - 3 INPI,T KANAL •
•3

PCLD-mSOMOR
PCIJD-*f9 NOMOR
PCUMSU NOMOR
PCU>K9NOMOR
PCLD-W9 NOMOR
PCU5-jr9 SO.VIOR
PC1D-J19SOMOR-3 INPLT KAXAL -

PCLD-M9 NOMCR
PCU>*»9 NOMOR
PCLD-W NOMCR'
PCUJ-«S9 NOMOR •
PCLD-tt9 NOWOR •
PCLD-«J9 NOMOR •
PCLD-*» NOMOR •
PCLD-M9 NOMCR •

•3
• 3
• 3
• 3
• 3 M t / T K A K M . '

' 3 E H T U T K A N A I . '
•3 INPUTK.-VNAL'

3
•3
•3
3

INPtrr-KANAL
INPLT KAKAL

•0 HASH.D(CrTAL
• I HASIL MGITAL
•J FUSILWGrrAL
3 HASILDiCaTAL
4 HASn-HOTAL
} HASCDIGITAL
« HASILDtGrTAL
7 HASBLDIGn'AL
« HASILDICHTAL
9 HASILDlGrrAL
10 HASII. DtCHTAL
HHASILDfCHTAl.
12 HASB. DK3TTAL
13 HASTL DICaTAL
14 HASDL D«3TAL'

»33

•S3
-a»3
-aai
-»33
-aai
- » 2 2
-2033
-2023
- » 3 2
- 2023
•2032

Input tegangan <0—10000>
InputKanal ADC 718<0—7>
InputGain PCL 889<0(0.5)-1000>
Awal Scan PCL 889 <0—15>
AkhirScan PCL 889 <0—15>

5000 mV
2
1
0
15

PCLD-t!9 NOMOR
FCLD-tWNOMOR
PCLD-M9 NOMOR
PCU>»«9NOMOR
PCLD-t» NOMDR -
PCLD-JI9 NOMOR -
PCLMJ9 hWVOR -
PCU>J»9 NOMOR -
PCLD-W9 NOMOR -
PCU>-«t9 NOMOR -
PCLD-JJ9 NOMOR -
PCU>«X9NOMOR-
PCLCH» NOMOR -
PCU>-JJ9NOMCK-
PCU)-«S9 NOMOR -
PCLDJtW NOMOR -

-2
- 2 [NPUTKA.VAL
- 2 tN3tJTKA.VAL

- 2 INPUTKANAl.
- 2 INPWKANAl.

- 2 DJPUTKASAL'
- 2 INPUTKANAL
•2 INPUTKANAL'
- 2 INPUDCOCVL'
- 2 INPUTKANAL'
- 2 INPUTKAKAL'

2 INPWKAKAL-
2

• 0 HASn.DK3TAL

•2 HASILD(C3TAL
•3 HASILDIGITAL

•5 HASn.DtGtTAt.
6 HASILDrCHTAL
7 HASILHCHTAL
t HAsiLnarrAL

10HASn.DtC3TAL
tl IIASIL HC3TA1.
12 HASIL MC3TAL
U HASH. acTTM.
14 HASIL D«3TAL •
15 HASn. DtGTTAL •

-2035
-2034
-2029
-2CB3
-2031
-2033
-2031
-2033
-2020
-2032
-2021
-2033
-2023
-2030
"2024
•2032

Input tegangan <0—10000>
Input Kanal ADC 718<0—7>
Input Gain PCL 889 <0(O.S)-tOOO>
AwalScan PCL 889 <0—15>
AkhirScan PCL889<0~15>

PC7JMS9NOMOR-
paX>-J89 NOMOR -
PCLMS9 NOMOR -
PCLD-SJ9 lWMOR -
PCLD-SS9 NOMOR -
PCLD-*S9 NOMOR -
PCID-889 NOMOR -
PCLO-SI9 NOMOR -
PCLD-4S9 NO!»1OR -
PCLD-*S9 NOMOR -
PCLD-«89 NOMOR •
PCLD-889 NOVKDR -
H 3 J M J 5 NOMOR -
PCU>-»t9 NOMOR -
POJJ4S9 NOMOR -
PCLO-SW NOMC» -

1 JNPITTKASM.-
1 INPUT KANAL •

INPUTKAKAJL-
INPUT KMOJ. •
INPUTKA^-J."

t HAsn. DK3TAL
2 HASILMOTAL
3 HASILDICHTAL
4 HASII.DKHTA1.
5

iNPtrr KANAL
tNPUT KANAL
n^PUT KA.V.'O.
[NPUT K.\N.".L
MPVT KAS.U.
tKPUTKANAL

- 7
- 1 HASn.DK3TAL
- 9 HASn. DIC3TAI.
- 10 HASn. DK3TAL
-11HASI1.DICHTA1.

13 HASTL aGtTAl .
14 HASIL K O T A L

D^PUT KANAL - 15 KASIL MC5TAJL

5000 mV
1
1
0
15

•4OTt
-4090
-4CJJ
-4090
-4OT7
-40*7
-4OM
- 4 0 «
-4073
•4OU
-4OT7
-4073
-4079
-4OT7
-407t
- 4 0 «

PERANCANGAN OTOMATISASI INSTRUMENTASI MESIN BERKAS
ELEKTRON 500 keV/20 mA
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Input tegamjan <O—10000>
Input Kanal ADC 718<0—7>
InputGain PCL 889 <O(0.5>lOOO>
AwaJ Scan PCL 889 <0—15>
AkhirScan PCL889<0-15>

5000 mV
0
1
0

: 15

PCLD-I» NCMOR
PCLD-SWNCMOR
PCtD-*» >JCWOR
PCLD-MSNOUCR

- 0 WPUTKAKAL'
- 0 IWUTKANAJL'

- o imrr KAKAL •
- 0 INPUTK.\NAL'

PCLD-I19NCMOR
PCLD-ltS NCWCR
PCLD-W9NOMOR
PCLD-M9NCWOR
FCUVIWNOMCR'
PCLD-*»NOJCR'
PCLD-WNCMCR'

0 JNJVTKANAL
0
0
0 INPUTKANAL
0 INPUTKAK/U.

0 INPOTKANAL
0 INPOTKANAI,
0 WPUTKAS'Al.
0 INPUTKANAL
0 INPUTKAKAL

0 HASTLDICHTAL
1 HASLDIGrTAI.'
: HASTLDiC3TAl.'
J HASILDiaTAL'
4 HASn.DJCTTAL'
i H\SU. DIC3TAL •
t HAStL DIC3TAL •
7 R\Sn.DICHTAL-
« HASILDIGfTAL-
f HASXD10rTAL"
lOHASILDJGfTAL"
HHASILDIGrrAL-
CHASD-DICHTAl.-
13HASn.DICHTAL>
HHASILDlCaTAL-

• 4077
•4019
*Ot$
4090
4085
4OK8
4015

tor)
407}

40(7

4076

4089

4077

40S7

4071

4081

LAMPIRAN 3.
HASEL EKSPERIMEN PENGENDALIAN
ON/OFFRELAY
gunakan :
•PCL -718 ADC' 12 BIT D.A.S
-PCLD-786 AG/DC POWER SSR & RELAY
DRJVER

Keiuaran PCLD-786
Photo Couple

Status Rclay Tipe
Isolated Solid State

Kanal Nomor:
Kanal Nomor:
Kanai Nanor:
Kanal N'omor:
Kanal Nomor:
KanaJ Nomor:

0 =
0 =
0= 1
0= 1
0 = 1
0 = 1

Relay Nomor;
Relay Nomor:
Relay Nomor:
Relay Nomor:
Relay Ndmor

0 = ON
0 = ON
0 = ON
0 = ON
0 = ON

Kana! Nomor: 0 = 1
Relay Nomor: 0 = ON
Relay Nomor : 0 = ON

Kanal Keluaran PCLD-786
untuk EkstemaJ relay

Kanal Nooior
KanaJ Nornor:
KanaJ Nomor:
KanaJ Nomor:
Kana] Nocnor:
Kanal Nomor:
Kanal Ts'omor:

0 =
0 =
0 =
0 =
0 =
0 =
0 =

Status Relay
TiDeEkstemal

KanaJ Noraor : 0 = 1

Relay Nomor: 0 = ON
Relay Nomor: 0 = ON
Relay Nomor: 0 = ON
Relay Nomor: 0 = ON
Relay Nomor : 0 = ON
Relay Nomor: 0 = ON
Relay Nomor : 0 = ON
Relay Nomcr : 0 = ON
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PERANCANGAN SISTEM KONVEYOR UNTUK MBE 500 keV/10 mA
W. Maksum, Suprapto, Djasiman, Sudiyanto
PPNY-BATANJt. BahanariP.O. Box 100%. Yogyakwta 55010

ABSTRAK
PERANCANGANSISTEMKONVEYOR UNTUKMBESOOkeV/lOmA. Telah dilakukanpermcmgan

sistem kor.veyor untukMBE (Mesin Berkas Elektron) energi 500 keVdan anis 10 mA. Dalam tehtik
radiasi dengan menggunakan MBE dimerlukan suatu sistem pembawa obyek atau bahan yang alcan
diradiasi ke dalam ruangMBE. sistem ini disebut konveyor. Peranccmgan sistem konveyor ini meliputi
penenntan kecepatan dan lebar konveyor.. Doslsyang diserap oleh bahan yan% diradiasi adalah jungsi
arus berkas elektron (I), kecepatan bahan diiradiasi (v) dan lebar bahan diiradiast (W). Slstem konveyor
ditengkapi dengan suaiu ban berjalanymg digerakkan oteh motorltstrikyangkecepatannya dapat diubah
sesuat dertgan dosis yang ditentukcm dan suatu sistem interface sehingga pengoperasiannya dapat
dikendalikan dari rvang kontrol. Dari hasilpercmccmgan sistem konveyor dapat dikonstruksi satu slstem
konveyor untukMBE500keV/10mA,yaiigdapatdigunakan uniukpengangku:an ditradiasl, baikbahan
lembaran atau bahan terbuka dimasukan dalam korak. tenutup.

ABSTRACT
DESIGNOFA CONVEYOR SYSTEMFOR 500 keV/lOmA ELECTRONBEAMMACHINE A design

ofConvsyorSystemof500keV/10mAEkcrronBeamMachine wascarriedout. In <m tradiationtechntque
using Ekctron Beam Machine, a conveyor system i.e. an equitment for conveying samples, is requtred
The design includeddetermination ofthe speedand'width ofthe system. The dosis absorbed'by samples
depent on the election beam current (I), samples speed (V) and wldth (W), The sysrem was equiped with
moving n-ails notated by an electric motor that its speed couldbe controlkd according to be the dose and
an interface so thatit couldbe operated'fivm a control room. From the design, the cotrveyor system could
be constructed and operated in a 500 keV/!Q mA Electron Beam Machine, for either sheet (maked) or
contained samples (closed)

PKNDAHULUAN
Tjenelitian dan pengembangan dari aplikasi MBE
X (Mesin Berkas Elektron) dalam proses iradiasi
telah dilakukan pada beberapa dekadeyang lalu di
negara-negara maju. ApHkasinya dalam bictang
industri telah menghasilkan bahan-bahan potimer
baru, konversi permukaan suatu bahan, sterilisasi
peralatan kedokteran dan iradiasi bahan-bahan
makanan ^ \ ApHkasi dari MBE dalam btdang
industri memerlukan suatu sistem yang disebut
sistem konveyor, diniana sistem ini mengangkut
bahan yang akan diiradiasi baik yang beaipa bahan
lembaran atau bahan-bahan yang dimasukkan di
dalam suatu wadah/kotak.

Perancangan sistem konveyor yang
dilakukan ini disiapkan untuk MBE 500 keV/10
mA, dirancang dan akan dibuat memakai pipa-pipa
rol yang dirangkai dengan ban berjalan. Salah satu
dari rol digerakkan oleh sebuah motor listrik DC
dan agar supaya kecepatan ban berjalan dapat
divariasi, maka putaran motor DC tersebut
direduksi dengan rangkaian roda gigi tranrnisi

(reduction gear) sehingga putar rol konveyor
menjadi 1/10 dan 1/24 nya.

Ukuran dari sistem konveyor mempunyai
ketinggian 800 mm dan lebar 1300 mm, yang
direncanakan cukup untuk tempat dan membawa
lembaran bahan (papan tripleks utuh). Pipa-pipa rol
berukuran 75 mm, pada kcdua ujungnya
mempunyai sumbu poros (AS) berdiamter 19 mm
yang disangga oleh blok bantalan lager KSM P204,
kemudian dipasang di atas kerangka penyangga
dari bahan baja siku L70.70.7.

Ban berjalan yang dipasang dirancang
bcjajar 4 jalur yang digerakkan oleh dua pipa rol
di ujungyaagdirangkai dengan motorlistrik, dapat
diatur regang-kendomya dengan mengubah posisi
salah satu pipa rol tersebut deagan memakai bout
mur baut pengikat. Diharapkan pipa-pipa rol yang
berada di tengah karena adanya gesekan ban
beijalan akan ikut berjalan meskipun tanpa beban.

Sistem konveyor yang dirancang untuk
MBE 500 keV/10 mA diharapkan dapat
dikendalikan kecepatan gerakannya dari ruang
kendali. Untuk keperluan tersebut maka sistem

PERANCANGAN SISTEM KONVEYOR UNTUK MBE 500 keV/20 mA
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conveyor dilengkapi dengan sistem interface yang
merupakan sistem pengendali selama konveyor
dioperasikan.

PRINSIP DASAR PERANCANGAN

Dalam merancang sebuah sistem konveyor
untuk Mesin Berkas Elektron ada beberapa
parameter yang harus diperhitungkan secara
seksama, yaitu dosis yang diserap oleh bahan yang
diradiasi dan ukuran medan iradiasi atau lebar
pemayaran.

Dosis Serap

Aplikasi MBE dalam bidang industri, salah
satu parameter yartg sangat penting adalah dosis
yang diserap oleh bahan yang diiradiasi. Besarnya
dosis serap tersebut adalah fungsi dari besamya
arus berkas elcktron, kecepatan bahan yang
diiradiasi dan lebar pemayaran. Secara matematis
besamya dosis ini dapat ditulis dalam bentuk * '

W) (Mrad) (1)

dengan I adalah ams berkas elektron (mA)
h adalah koefisien penggunaan MBE

(0,3-0,9)
v adalah kecepatan bahan yang

diradias: (cm/detik)
W adaJah lebar pemayaran (cm)

5£>5/? adalah energi yang hilang sesuai
dengan besarnya tegangan
pemercepat.

Berdasarkan persamaan (]) di atas, jika arus
berkas elektron tetap (direncanakan sebesar 10
mA), sedangkan parameter lainnya adalah suatu
tetapan, maka besamya dosis serap yang diperlukan
hanya ditentukan oleh besamya kecepatan bahan
yang diiradiasi (atau kecepatan gerak konveyor)
dan lebar pemayaran (atau lebar bahan yang
diiradiasi).

Lebar Pemayaran

Perancangan sistem konveyor selain
memperhitungkan besarnyt kecepatan bahan yang
diiradjasi atau kecepatan konveyoi", perlu juga
diperhitungkan besannya lebar pcmayaran berkas
elektron, yang berhubungan dengan Iebar dari
sistem konveyor. Lebar pemayaran tersebut akan
mempengaruhi ketidakseragaman rapat arus berkas
elektron pada peimukain bahan yang diiradiast.
Pada umumnya MBE modern dirancsng
mempunyai panjang zona iradiasi atau Iebar
pemayaran 500 mm - 2.000 mm dan mampu
memberikan ketidakseragaman rapat arus 5 %.

Lebar pemayaran dari berkas elektron
menentukan besarnya kuantitas iradiasi (untuk

iradiasi permukaan bahan yang berbentuk
Iembaran), yang ditentukzn oleh persamaan *• * '

S = 6x10'* [vWJ (2)

dengan S adalahkuantitasiradiasi (m /menit)
v adalah kecepatan bahan yang

diradiasi (cm/detik)
W adalah lebar pemayaran (cm).

Berdasarkan periamaan (2) di atas dapat
diketahui bahwa kuantitas iradiasi (m /menit) yang
dikehendaki pada kecepatan gerak bahan yang
diiradiasi (atau kecepatan gerak konvcyor) tertentu,
maka lebar pemayaran sangat menentukan
kuantitas iradiasi.

TATA KERJA
Sistem konveyor untuk MBE 500 keV/10

mA yang dirancang dan akan dikonstruksi
memerlukan ketelitian di dalam pengerjaan, baik
sistem penggerak (rangkaian roda gigi transmisi),
pipa-pipa rol maupun kerangka penyangga.
Disainping itu masih ada beberapa pekerjaan akhir
nantinya yaitu meliputi uji komponen, uji sistem
atau operasional, penghalusan dan pengecatan.

Sistem Penggerak

Pada tahap rancang bangun MBE 500
keV/10 mA sistem penggerak konveyor disiapkan
dengan membuat sendiri roda gigi transmisi
(reductJon gear), sedangkan motor listrik sebagai
tenaga penggerak disiapkan motor DC atau AC
dimana putaran motorbebas. Yang disiapkan untuk
konveyor ini adalah motor listrik DC 800 rpm; 24
volt; 8,8 A, sehingga untuk rangkaian dalam
menggerakkan pipa-pipa rol memcriukan roda gigi
transmisi, dandirancangdenganperbandingan 1/10
serta 1/24.

Gambar 1. SkemaReduction Gear

Rodagigi z = 20dan'z = 40bisadigerakkan
secara bergantian, tergantung keperiuan putarari

Prosiding Pertemuan dan Presentasi llmiah
Teknologi Akselerator dan Aplikasinya
Vol.1 No. U u l M 999: 51-55

52



Volume 1 Nomor 1 Juli 1999 ISSN 1411-1349

D = 33tebal 10
D = 63tebal 10
D=153tebal 10
D=183tebal 10

rol. Bahan untuk 4 buah roda gigi dari baja tuang
sedangkan pulley dari bahan aluminium.
Penempatan roda gigi transmisi berada di Juar
kerangka penyangga dan ditutup dengan rumah
atau box, sedangkan penyetelannya dalam
pemasangan bisa diatur dari Juar.

Adapun ke 4 roda gigi transmisi mempunyai
ukuran sebagai berikut:
a. Roda gigi z = 20 M = l , 5
b.Rodagigi7.= 40 M = l , 5
c. Roda gigi z = 100 M = 1,5
d. Rodagigiz=120 M = l , 5

Selanjutnya 2 buah pulley yang disiapkan
mempunyai perbandingan ukuran 1 : 4, satu buah
dipasang nienjadi satu sumbu dengan motorlistrik
sedangkan yang satu !agi dipasang satu sumbu
dengan roda gigi penggerak. Sebetulnya apabila
dana tersedia, akan lebih baik sistem penggerak dari
konveyor ini memakai tnotor Iistrik dan roda gigi
transmisi yang siap pakai dengan perbandingan 1 :
30; 1 : 50 atau 1 : 60 yang dijual di pasaran.

Pipa-pipa Rol

Ada dua macam diameter pipa-pi.pa rol
konveyor, yaitu pipa-pipa rol dikedua ujung
mempunyai diameter 'ebih kecil dibanding
diameter pipa-pipa rol yang di tengah. Hal itu
dimaksudkan agar pada saat rol konveyor berputar,
dimana pipa ro) ujung digerakkan oleh putaran
motorlistrilc, makapipa-piparol di tengah akan ikut
berputar karena adanya gesekan antara pipa dengan
ban berjalan yang dipasang berjajar sebanyak 4
jalur.

Ukuran pipa-pipa rol di tengah berdiamater
75 mm, panjang 1330 mm ditambah 2 x sumbu
berdiameter 19 mm panjang 60, maka panjang total
pipa rol adalah 1450 mm. Pipa air (BWG)
merupakan bahan yang cukup bagus untuk rol
konveyor karena Iapisan luarnya sudah ditambah
dengan bahan tahan oksidasi (fcarat). Begitu pula
pada waktu MBE beroperasi besamya arus berkas
elektron diharapkan tidak akan membawa
perubahan pada pipa rol termasuk oksidasi.

Gambar 2. Bagan pipa rol konveyor tengah.

Kekuatan pipa-pipa rol yang disangga
kedua sumbu/poros ujung, bisa dihitung dengan
mengambil saJah satu sumbu cj> 19 mm, dimana :
MB=»ML = P x L
Wl ^ML/6B 5B = 0,8 5t

Bahan diambil dari Bd 37
0,lD3 = (Px71)/(0,8?:37) D = 75mm
maka P = 28,5 kg.

Gambar 3. Bagan pipa-pioa rol konveyor ujung.

Karena pipa rol disangga o!eh dua sumbu,
dengan sendirinya kekuatan pipa = 57 kg.

Rangkaian Roda Gfgi Dengan Surabu

Ada banyak sistem sambungan di bidang
mekanik yang dikelompokkan menjadi dua besar
yaitu sambungan tetap dan sambungan lepas,
meliputi sambungan las, paku keling, rantal, baut
mur, roda gigi, pasak spie. Untuk perangkatan
antara sumbu dengan roda gigi transmisi serta
pulley pada konveyor MBE ini memakai sistem
sambungan pasak spie, sehingga batang sumbu
yang ada harus dibuat alur memanjang, sedangkan
lubang roda gigi dan pulley harus dibuat alur. Hal
ini dimaksudkan agar sistem penggerak mudah
dipasang dan dilepas. Namun dari segj pembuatan
alur memerlukan ketclitian dan kepresisian yang
cukup baik, agar sistem penggerak menjadi tepat
tidak terjadi kesalahan karena adanya toleransi.

Gambar 4. Bagan Alur Pada Lubang dan Sumbu.
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Kerangka Penyangga

Kerangka penyangga konveyor MBE
merupakan bagian utama yang menentukan bagjan
lain berkedudukan tetap dan pasti, sehingga secara
aturan konstruksi mekanik kenangka penyangga
sangat diperiukan kekuatannya, terutama dalam
memilih bahan dan merangkai menjadi satu unit
penyangga. Dalam arti lain bahwa kerangka
penyangga harus marapu menerima beban
ditambah dengan beratnya sendiri. Begitu puia
tidak timbul kelengkungan apabila dipindah di
tempat lain.

Bahan yang dipakai untuk kerangka
penyangga konveyor MBE 500 keV ini adalah baja
siku L 70.70.7 dan baja siku 50.50.5, dengan
memakai sistem sambungan mati yaitu Jas listrik.
Karena bentuk luar kerangka adalah persegi empat
panjang, meskipun sudah kuat masih diperkuat lagi
dengan bentangan melintang.

Gambar 5. Kerangka Penyangga.

Dt atas kerangka penyangga dipasang
sejumlah blok lager SKM P 204, sehingga
dipedukan 2 lubang untuk satu blok bantalan lager
yang pengeijaannya dilakukan dengan pengeburan
ditempat, artinya tidak bisa dilakukan pengeburan
pada mesin bur standar. Karena jumlah kerangka
penyangga yang disiapkan pada tahap awal ini ada
3 unit dengan.panjang 2,75 meter, 6 meter dan 2,75
meter; semuanya mcmeriukan 88 blok bantalan
lager, maka jumlah lubang dibuat 176 buah
berdiameter 13 mm.

Gambar 6. Kerangka Penyangga.

. Dengan bentuk kerangka penyangga
tersebut akan mampu menyangga tanpa harus
diganjal !sgi, namun akan lebih baik apabila
ditambah dengan baut tanam pada lantai tetapi
mudah dilepas untuk penggeseran tian penyetelan.

Ban Berjalan dan Pemasangannya

Pada konveyor MBE 500 keV/10. mA
dirancang 4 jalur ban berjalan yang berada pada
pipa rol dengan ukuran lebar 150 mm dan tebal 5
mm, bahan ban berjalan dari kalp berserabut kasar
sejenis V belt (strength).

Untuk pengaturan pemasangan agar
tegarigan ban berjalandapat diatur, salah satu pipa
rol ujung diikat dengan mur baut penyetel yang
posisi dudukannya berada pada tiang kerangka
penyangga dan ujung lainnya dipasang tetap.
Dengan ikatan seperti ini, ban berjalan tidak akan
mudah berubah.

Gambar 7. Ban Berjalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan uraian di atas, sistem

konveyor merupakan salah satu komponen utama
dari suatu Mesin Berkas Elektron jika mesin
tersebut diaplikasikan dalam bidang industri.
Berdasarkan perumusan (1) di atas, kecepatan
bahan yang diiradiasi yang sama dengan kecepatan
gerak konveyor sangat menentukan besamya dosis
yang diserap cJeh bahan yang diiradiasi. Aplikasi
MBE dalam bidang pengeringan dari suatu
pelapisan perrnukaan bahan (curing of coatings)
diper!uka.n dosis 1 Mrad sampai sekitar 8 Mrad,
sedangkan untuk sterilisasi diperiukan dosis sampai
sekitar2,5Mrad. JikaMBEyangdirancangtersebut
akan diaplikasikan untuk pengeringan pelapisan
dan sterilisasi, maka pada dosis 8 Mrad, aius berkas
elektron 1=10 mA, rj = 0,9, 5E/5R = 2,9 (untuk
energi elektron 500 keV) dan W = 120 cm, maka
kecepatan bahan yang diiradiasi (atau kecepatan
gerak konveyor) adalah

v = (5E/5R) [(100 r) T)/(D W)]
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= (2,9)[(100){0,9X10)/(8X120)]
= 2,72 cm/detik

Konveyor ini menggunakan motor
penggerak jenis DC, karena dengan motor DC
dapat dengan mudah diatur putarannya yaitu
dengan cara mengatur arus atau tegangan catu daya
motor DC tersebut. Pengaturan putaran mctor
berarti mengatur putaran roda gigi transmisi
sehingga kecepatan bahan yang diiradiasi
(kecepatan konveyor) diatur sesuai dengan
kecepata n yang ctikehendaki.. Sehubungan dengan
motor DC yang digunakan mempunyai daya 200
Wati.800 rpm, untuk meningkatkan daya anglcut
digunakan roda gigi transmisi (redudansi gear).
Roda gigi transmisi ini disamping untuk
memindahkan daya dari motor listrik juga
digunakan untuk mereduksi putaran motor listrik
dengan perbandingan 1/10 dan 1/24. Dengan
mereduksi putaran motor listrik, maka kecepatan
konveyor akan tumn sesuai dengan perbandingan
reduksi tersebut. Untuk perbandtngan reduksi
!/10, maka kecepatan konvcyor turun menjadi 1/10
nya. Akibatnya penurunan kecepatan dengan
reduksi putaran melalui putaran rodagigi transmisi
maka akan menambah kemarapuan daya angkut
(massa yang dapat diangut lebih besar). Hal ini
sesuai dengan persamaan energj E = 1/2 m V

KESIMPULAN

Hasil rancang bangun konveyor MBE 500
keV/10 mA secara sederhana mampu untuk
dtoperasikan, namun masih memerlukan perbaikan
dan penyempurnaan, terutama sistem
penggeraknya berupa meter listrik dengan roda gigi
transmisi (reduction gear) periu motor diadakan
dengan cara membeli. Begitu puta berbagai ban
berjaian baik berupa ban kalp, rantai perlu
diadalcan.
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TANYA JAWAB
Tjipto Sujitno

Sistem conveyor untuk MBE SOOkeV/lOmA
yang dirancang dHengkapi dengcai tempat bahan,
baik bafian yatig berupa lembaran maupiin bahcm
yang terbungkus dalani kolak. Kalau bahan itu
terbungkus dalam kotak apakah justru kotaknya
yatig teriradiasi, mengingat rarige elektron yartg
begitu pertdek

W. Maksum

yang diiradiasi bahannya, bukan kotaknya
karena kotak berlubang atasnya
dalam lembar pendahuluan, baris 9 :
bahan-bahan yang dimasukan dalam
wadah/kotak
Contoh kotak MBE Gj -2 PAIR

PERANCANGAN SlSTEM KONVEYOR UNTUK MBE 500 keV/20 mA
(W. Maksum. dkk.)
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DASAK DISAIN SISTEM VAKUM MESIN BERKAS ELEKTRON (MBE)
Darsono, Suprapto, Dja.'jiman
PPNY-BAT.-UUL Babarsari P.O. Box 1008, Yogyakarta 55010

ABSTRAK
DASAR DISAIN SISTEM VAKUMMESIN BERKAS ELEKTRON (MBE). Sistem vakum merupakan

bagian utama MBE karenc\ tanpa ini elekrron tak dapat diproduksi. Sistem vakum terdiri dcri pompa
vaJcum, ruang vakum. pipa penghubung. kran dan tera vakum. Untuk mendisain sistem vakum MBE
diperlukan pengetahuan dasar teknologi vakum. Pada makalah ini dijelaskan jenis-jenis pompa vakum,
perhimngan kondulaansi pipa dan wcktu pemompaan sistem vakurn kemudian dikaiikan dengan kriteria
pemilihan pompa vakum MBE. Dari telaah studi disimpulkan bahwa untuk MBE 500 keV/IO mA yang
nantinya akan diaplikasikan untuk pelapisan ka)v maka dengan memperhatikan faktor teknis dan
ekonomis maka sebaiknya memakai pompa difasi.

ABSTRACT
DESIGN FONDATION OF VACUUMSYSTEMFOR ELECTRONBEAMMACHINE. Vacum system

Is a main part ofelectron beam Machine because (EBM) the electron can not be produced wi:hout this
vacuum. Vacuum system consists ofvacuum pump, conectingpipe. valve. and vacuum gauge. The design
vacuum system o/EBM. basis knowledge and tecnology o/vacuum is needed. The paper describes lypes
ofvacuum pump, calcuianon ofpipe conduciar.ee andpumping ,ime ofvacum system then there are used
as consideration ofcriteria to choose vacuum pumpfor EBM. From the result ofstudy, it is comeloded
thatforEBMof5Q0keV/10mA which isgoingto usefor woodcootingandwiih considerarion ofeconomic
and technis factor ii is betier to use deffusion pump.

PENDAHULUAN

Salah satu bagian utama mesin berkas elektron
(MBE) adalah sistem vakum karena tanpa ini

berkas elektron sukar dihasilkan. Sistem vakum
lebih mempengaruhi terhadap watak keluaran MBE
dibanding komponen lainnya. Sistem vakum
MBE terdiri dari pompa vakum, ruang vakum, pipa
penghubung, kran dan tera vakum. Mengingat
MBE sangat luas aplikasinya maka pompa vakum
tinggi dan konstruksi sistem vakum meaipakan
kriteria pemilihan disain. Misal jika MBE
diaplikasikan untuk pembuatan lapisan tipis maka
kontaminasi uap o!i dari pompa harus dihindari.
Untuk menghindari ini, biasanya dipasang "cold
trap" dan "baffles" diantara pompa vakum tinggi
danruangvakum(chamber). SebaliknyajikaMBE
diaplikasikan untuk "welding" dan "melting" maka
pemasangan "cold trap" dan "baffles" tidak perlu
karena efisiensi pemompaan lebih serius dari pada
kontaminasi. Beban pemompaan juga merupakan
dasar yang digunakan untuk pemilihan ukuran
pompa vakum tinggi. Makin besar volume ruang
vakum yang akan divakumkan makin besar pula
ukuran pompa vakum tinggi yang sebaiknya
digunakan.

Operasi sistem vakum MBE berkisar 10"5

s/d 10' Torr tergantung aplikasi MBE, yang hanya

dapat dihasilkan oleh pompa vakum tinggi. Untuk
mendisain sitem vakum MBE diperlukan
pengetahuan dasar teknologi vakum. Pada
makalah ini diuraikan definisi besaran yang penting
pada sistem vakum, jenis-jenis pompa vakum tinggi
beserta watak kecepatan pemompaannya,
perhitungan konduktansi pompa, perhitungan
waktu pemompaan sistem vakum, dan komponen
vakum yarig dikaitkan dengan kriteria pemilihan
pompa vakum MBE.

DASAR TEORIVAKUM

Besaran Penting Sistem Vakum

Untuk membahas sistem vakum perlu
diketahui beberapa definisi besaran penting pada
sistem vakum, misal besaran pada walak pompa
vakum yang dapat dijumpai pada katalog pompa
vakum. Definisi besaran panting perlu dipahami
untukmengkalkulasi dan menginstal sistem vakum.

Besaran-besaran itu adalah:
1. Throughput: kuantitas gas dalam satuan

volume x tekanan yang melswati suatu bidang
per satuan waktu.

2. Mass flow (aliran massa): kuantitas
masing-masing moleku! dalam satuan
kg.mol yang melewati bidang persatuan
waktu.

DASAR DISAIN SISTEM VAKUM MESIN MESIN BERKAS ELEKTRON
(MBE)
(Darsono, dkk.)
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3. Volume flow rate (laju aliran volume):
volume gas yang melewati suatu bidang per
satuan waktu pada temperatur dan tekanan
tertentu.

4. Pumping speed (kecepatan pemompaan): laju
volumetrik gas y'ang dilewatkan suatu
bidang atau throughput dibagi tekanan pada
bidang tera vakum.

5. Conductance (konduktansi): throughput
dibagi penurunan tekanan sepanjang
komponen misal pipa penghubung

6. Ultimate pressure (tekanan ultinia): haiga
tekanan vakum terendah yang dapat dicapai
pada tiji standar AVS (American Vaccum
Sosiety).

Kalkulasi Sistetn Vakum

Contoh instalasi sistem vakum terlihat
pada gambar-1 terdiri dari pompa rotari; pompa
difusi, ruang vakum dan komponen vakum. Terlihat
bahwa pipa penghubung pada sistem vakum ada
yang berbentuk tabung dan bentuk sikii. Hal ini
tentu mempunyai konduktansi yang berbeda.
Besarnya konduktansi berbagai bentuk dapat
dijumpai diberbagai literatur (1, 2). Untuk
mengkalkulasi sistem vakum misal jika akan
menentukan waktu pemompaan sistem vakum
maka pengetahuan mengenai kecepatan
pemompaan pompa vakum, sumber gas yang ada
daJam sistem vakum, konduktansi sistem vakum,
volume ruang vakum harus diketahui dengan pasti.

Kecepatan pemompaan pompa vakum

Kecepatan pemompaan didefinisikan
sebagai gas throughput dibagi tekanan pada bidang
dari tera tekanan.

Gambar 1. Instalasi sistem vakum

Keterangan :
1. Pompa rotsri
2. Penangkap uap air
3. Kran pembocor udara
4. Kran pompa rotari
5. Saluran "backing"
6. Kran vakum rendah
7. Penghubung vakum rendah Penning
8. "Head Pirani"
9. Kran "backing"

10. Pompa difusi
11. Kran vakum tinggi
12. Ruang vakum
13. Terminal kabel Jistrik
14. Penyekat poros "seal"
15. "Head"
16. Jendela .

Untuk menentukan kecepatan pemompaan
suatu pompa vakum dilakukan dengan cara
pengukuran uji standar AVS (American Vacuum
Society). Kecepatan pemompaan suatu pompa
vakum penting dalam mengkalkulasi dan
menginstal sistem vakum karena akan menentukan
lama pemompaan. Gambar-2 memperlihatkan
kecepatan berbagai jenis pompa.

<- to

1

^ i ~ " rf <* rf «s*

Gambar2. Kecepatan pemompaan berbagai
pompa vakum

Keterangan:
1. Pompa rotari satu tingkat tanpa gas ballast.
2. Pompa satu tingkat dengan gas ballast -
3. Pomparoot's.
4. Pompa pancaran
5. Pompa difusi
6. Pompa turbo molekul

Jlka kecepatan pemompaan pompa vakum
pada masukan dan konduktansi pipa penghubung
diketahui maka kecepatan pemompaan pada ruang
vakum (chamber) dapat dihitung. Atau waktu yang
diperlukan untuk memvakumkan ruang vakum
pada volume tertentu dapat dihitung. Dari gambar
2 suatu hal yang periu diperhatikan ialah dalam
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pemilthan pompa muka (fore pump) misal pompa
rotari untuk pompa vakum tinggi dari pompa difust
atau turbomolekul. UntuJc menghasilkan tekanan
vakum operasi ultima yang cepat maka harus
dipilih pompa muka dengan kevakuman serendah
mungkin.

Kalkulasi konduktans; bentuk tabung

1) Untuk gas dalam rentang kekentalan (viscous)
Besamya konduktansi ini untuk aliran

kental (viscous) ialah

C = n/128 fD*/t)LJP

dalam satuan cgs _
secara praktis ditulis C = 3,27 x 10"2 [D /(r|L]P
djmana:
P = tekanan rata pada tabung ={P1 + P2)/2
(Torr)
L = panjang tabung (cm)
D = diameter tabung (cm)
ri = koefisien kekentalan (Poise)
Pl & P2 = tekanan pada masing-masing ujung
tabung.

2) Untuk gas dalam rentang molekuler
Pada reatang ini molekul-molekul bergerak

lurus secara acak diantara tumbukan dengan
dinding tabung. Dengan mengasumsi bahwa
kecepatan hanyut molekul merata dan mengikuti
distribusi Maxwell -Bol tzman, Knudsen
menyatakan babwa

C = 3,81 (T/tJ)Xa (L?-/L)

dengan: T = suhu, M = massa gas
Untuk udara pada temperatur 20°C (T/M)172 : 3,18

jadi C = 12,1 D3 /L (liter/sec.)
D & L dalam cm. Teriihat bahwa untuk rentang

. molekuler konduktansi tidak tergantung tekanan.

Sutnber gas dalam sistera vakum

Suatu sistem vakum terdiri dari pompa
vakum, teravakum, kran (valve) dan.pipa-ptpayang
menciptakan daerah bertekanan rendah. Untuk
mengekpresikan watak sistem vakum pada aksi
pemompaan, berbagai sumber gas yang ada dalam
sistem harus dipertimbangkan. Sumber gas dalam
sistem vakum adalah:
a) Molekul gas pada tekanan awal atmosfir

dalam sistem-(Q).
b) Gas menerobos sistem akibat bocor (QL ).
c) Gasdari"outgassing"bahansistem(QD)p3da

ruang vakum.
d) Gas/uap berasal dari tekanan uap bahan pada

ruang vakum (Qv)

e) Gas masuk ke sistem dengan menembus
dinding, window bahan sistem (bukan karena
bocor) (Qp).

Kuantitas gas berasal dari b) s/d e) merupakan
fungsi konstmkst sistem vakum.
Jumlah total gas dalam sistem (QG )

0 0 = OL + Qo -+ £?v - QP

untuk intervaJ waktu tertentu konstan.

KaJkulasi waktu peraotupaan sistem vakum

1) Pemompaan dalam rentang kekentalan (Viscous)

Dengan mengasumsikan kecepatan
pemompaan pompa konstan • maka kecepatan
pemompaan dicapai melalui kor.duktansi pipa C
yaiig menghubungkan pompa dan ruang dengan
volume V.

[(Sp/Ef + P2}*
P = tekana pada ruang (chamber) pada waktu t
Pi = tekanan awal
Sp = Kecepatan pemompaan pompa vakum
E diperoleh dari konduktansi pipa
C = (TT/128) [D4 /(ML) ] [(P + PpV2]
C = E(P + Pp) /2

= (7c/128)D/(nL)
dengan D = diameter pipa

L =panjangpipa
T) = koefisien viskositas
Pp =• tekanan pada masukan pompa

Jika pompa dihubungkan langsung (L=0) ke
ruang, maka D /L = ~ jadi E - ~. Maka dari
persajnan diatas waktu pemompaan pemvakiiinan

/ = (V/Sp) In (Pi/P)

2) Pemompaan dalam rentang molekuler
Pemompaan dalam rentang molekuler

dibatasi oieh kesetimbangaa antara beban gas dan
kecepatan pemompaan itu sendiri juga
kesetimbangan dalam ruang vakum. Waktu yang
diperlukan untuk memvakumkan dari tekanan awal
Pi inenjadi P adalah

V .. & Pi - Pu

. dimana Sp = kecepatan pemompaan
C =

OASAR DISAIN SISTEM VAKUM MESIN MESIN BERKAS ELEKTRON
(MBE)
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konduktansi pipa antara ruang
vakum dan masukan pompa

Pw = Tekanar. ultima ruang vakum
(tekanan vakum maksimum yang
dapat dicapai)

V = Volume ruang vakum
Persamaan diatas menganggap bahwa Sp

konstan dan tidak tergantung pada P. Juga
menganggap bahwa tekanan terendah pada
pompa sangat kecil jika dibandingkan Pu.
Persamaan diatas dapat ditulis menjadi

P = (Pi-Pu) exp. {-(Sp/V)/t (1 + Sp/C)} + Pu

Terlihat baJiwa untuk waktu pemompaan
yang lama tekanan PmenujuPwditentukanbeban
gas. Jadi menggambarkan pemompaan transien.

P - Pi exp [ -<S/V)t]

dan keadaan ajeg

S = kecepatan pemompaan sistem vakum
S/V = I/T, T = konstanta waktu pemompaan

Harga x waktu pemompaan yang
mengurangi tekanan pada nisbah tertentu. Misal
waktu yang diperlukan untuk memvakumkan
tekanan 10 kali tekanan mula

/ //2= 2,3 (V/S)

JENIS POMPA VAKUM
Untuk mernvakumkan suatu sistem vakum

digunakan suatu pompa vakum. Secara garis besar
pompa vakuni dibagi menjadi 3 jenis pompa antara
lain:
1. Pompa-pompa mekanik
2. Pompa uap
3. Pompa-pompa ionik dan sebagainya.

Dalam makalah ini dibahas duajenis pompa
yaitu pompa-pompa mekanik dan pompa-pompa
uap, sedangkan poTipa yang !ain tidak dibahas.

Pompa-pompa mekanik

Macam-macam pompa mekanik yang
banyak digunakan untuk pompa vakum adalah:
pompa sudu (vane) putar, pompa sudu luncur,
pornpa putar pengisap, pompa root's dan pompa
turbo molekuler. Bagan pompa- pompa ini
ditunjukkan pada gambar-3.

Pompa sudu putar (gambar-3a) mempur.yai
dua sudu yang berputar didalam stator berbentuk
silindris secara ekscntrik, pompa ini banyak
digunakan untuk pompa pra vakum. Kevakuman

akhir yang dapat dicapai adalah 10' Torr untuk
pompa satu tingkat dan 10 Torr untuk pompa
dua tingkat.

Sedangkan pompa sudu luncur (gambar-3b)
hanya mempunyai satu sudu untuk memisahkan
ruangan didalam silinder menjadi dua bagian yaitu
sisi masuk dan sisi keluar. Pada operasinya rotor
berputar secara eksentrik sehingga menyebabkan
peaibahan volume ruangan disisi masuk dan keluar.
Perubahan volume ini menyebabkan langkah isap
dan langkah keluar.

a. pompa sudu putar b. pompa sudu luncu

c. pompa putar pengisap d. pompa root's

e. pompa turbo molekuler

Gambar-3 : Bagan pompa-pompa mekanik

Untuk pompa putar pengisap (gambar-3c)
prinsip kerjanya sam3 dengan pompa sudu luncur.
Untuk pompa root's (gambar-3d) biasanya
digunakan sebagai pompa boster yaitu dtpasang
diantara pompa pra vakum dan pompa difusi atau
pompaturbomolekuler. Daeralikerja pomparoot's
berkisar dari 10 Torr sampai 10"4 Torr. Untuk
memindahkan gas yang dipompa, digunakan dua
periolak (baJing-baiing) yang berputar satu sama
lain dengan beda fase 90° didalam aimah pompa.
Sedangkan pompa turbo molekuler (gambar-3e)
terdiri atas celah- celah sudu bftrtingkat dalam arah
aksial yang beiputar dan sudu- sudu tetap pada
cakram. Kecepatan keliling sudu yang berputar
sangat tinggi yaitu sekit?r 80 m/detik. Pompa ini
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biasanya mempunyai bcberapatingkatyaitu sekitar
9 tingkat. Perbandingan kompresi tiap tingkat
sekitar 5, sebingga dengan jumlah tingkat ini
mempunyai perbandingan kompresi 5 . Pompa
turbo mdekul mampu memberikan tekanan ultima
10"'° Torr. Pompa ini memerlukan pompa muka
dengan tekanan vakum 10 Torr agar dapat
dioperisakan. Keunggulan pom.pa turbo molekul
terhadap pompa vakum lainnya ialah waktu
pengoperasian cepat, kontaminasi uap oli rendah,
perawatan relatif mudah. Namun struktur bahan
sudu bisa berubah sehingga perlu pengecekan
minimal 2 tahun sekali. Disamping itu sudu ini bisa
patah bila terjadi kotoran di antara ce!ah sudu tetap
dan putar.

Potnpa uap (pompa difusi)

Bagan pompa difusi ditunjukkan pada
gambar 4. Pada pompa difusi ini minyak difusi
ditempatkan pada bagjan bawah (bejana didih),
selanjutnya minyak difusi dipanaskan sampai
terjadi pendidihan. AJdbatnya uap minyak difiisi
naik ke atas meialui tabung tengah dan selanjutnya
dengan dipasangnya "nozle" (celah sempit) uap
minyak difusi akan memancar ke arah sisi pompa
membentuk tabir uap. Pada dinding- dinding
pompa difusi dipasang suatu pendingin untuk
mendinginkan uap minyak difusi tersebut AJcibat
pendinginkan ini uap minyak difusi mengerabun
dan kembali ke bejana didih. Pancaran uap minyak
difusi ini menyebabkan moleku-molekul gas
disekitar "nozle" tertarik ke bawah bersamaan uap
tninyak difusi. Dengan demikian akan terjadi
penghampaan ruangan di atas tabir dan begitu pula
ruangan sistem yang dihubungkan. Pompa ini
memeriukan pompa muka dengan tekanan vakum
10 Torr agar dapat dioperisakan.

rt/sM) i v o

« ».**

Gambar 4 : Bagan pompa difusi

KRITERIA SELEKSI POMPA VAKUM MBE

Kriteria seleksi pompa vakum untuk MBE
biasanya memperhatikan beberapa kriteria berikut
ini yaitu:
1. Tekanan operasi ultima MBE orde 10 -10

Torr
2. Segi aplikasi MBE
3. Volume nxang vakum MBE
4. Ekonomi

Agar berkas elektron dapat diproduksi,
diperiukan vakum tinggi yaitu minimum orde 10"
Torr, im merupakan syarat mutlak. Biasanya
digunakan pompa difusi atau pompa turbomolekul.
Kemudian MBE mempunyai aplikasi yang sangat
lua^, apabila MBE diaplikasikan untuk pembuatan
lapisan tipis tnaka faktor kontaminasi dari pompa
vakum ke aiang vakum harus diperhatikan. Uutuk
keperluan aplikasi ini biasanya digunakanpornpa
turbomelekul karena pompaini mempuyai proteksi
uap oli ke ruang vakum paling rendah dibanding
pompa lainnya. Apabila akan memakai pompa
difusi maka peiiu dipasang "cold trap" dan "baffles"
an.tai-a pompa difusi dan ruangvakum. Namunini
berarti menambah ruang vakum dan akan
mengakibatkan waktu pemompaan sistem vakum
lama. Untuk aplilcasi MBE selain lapisan tipis
faktor kontaminasi uap oli pompa vakum ke ruang
vakum tidak begitu serius. Waiaupun faktor
kontaminasi harus ditekan serendah mungkin
karenajikatidakmakauap oli ini lama-lama akan
melapisi window keluaran berkas elektron. Jilca ini
terjadi maka daya henti dari window menjadi besar,
ini berarti tenaga berkas dektron akan berkurang.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam
pemilihan pompa vakum adaiah volume aiang
vakum MBE. Hal ini berhubungan dengan ukuran
pompa vakum atau kecepatan pemomopaan.
Untuk mendapatkan kecepatan pemompaan yang
cepat maka diperiukan pompa vakum ukuran besar
untuk volume yang besar. Namun bisa
menggunakan pompa vakum ukuran menengah
apabila menggunakan pompa turbo molekul,
karena dewasa ini telah diproduksi pompa
turbomoleku! dengan kecepatan rotor sampai
dengan 42000 RPM.

Hal yang paling penting daJam pemilihan
pompa vakum untuk MBE ialah segi EKONOMI,
baik dari segi harga alat, tnaupun perawatan. Dari
segi harga pompa turbo molekul lebih mahal jika
dibanding dengan pompa difusi, demikianjuga dari
segj perawatan pompa difiisi lebih mudah. Dari segi
umur alat kedua pompa ini berimbang. Beberapa
keunggulan pompa turbo molekul dibandingkan
dengan difusi ialah pengoperasian pompa vakum

DASAR DISAIN SISTEM VAKUM MESIN MESIN BERKAS ELEKTRON
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lebih cepat dan sederhana juga poiusi uap oli ke
sistem vakum lebih rendah.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka untuk MBE 500
keV/IO mA yang nantinya akan diaplikasikan
untuk pelapisan kayu maka dengan memperhatikan
faktor teknis dan ekonomis maka sebaiknya
memakai pompa difusi.
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TANYA JAWAB
Sudarti

Kebutuhan vacum MBE untuk suatu tujuan
dalam aplikasinya masing-masing adalah siidah
tertentu (memirut masing-masing kebuiuhan).

Mengingal vacwn tersebnt adalah sitdah tertentu
besarnya, sehingga dapal dipilih sistem vakum
ycrng tertenlu pula. Apakah permasalahan "dasar
disain sistem vacum MBE" tersebut akart diangkal

Darsono

Permasalahan dasar disain sistem vakum
MBE dibahas, dalam rangka pemilihan pompa
vakum tinggi yang tepat sesuai dengan aplikasi
MBE 500 keV/ 10 mA. Dan periu diketahui bahwa
sistem vakum dan pompa vakum sangat berbeda

Tri Mardji Attnono

Selama ini yang saya ketahtti sebagat
peneliti kita menggttnakan pompa vakwn dengan
mudah membeli bukan dengcn membuat sendiri.
Tetapi bapak metTyajikai) makalah/uraian tentang
pompa vahim dan disairurya. Apakah relevansinya
dengan perancangan mesin berkas elektron ?
mohort petijelasan

Darsono

Kami tidak akan mendisain pompa vakum
. tetapi mei?,ncang (disain) sistem vakum. Pada
sistem vakum ada pompa vakum dan ini kita beli
namun agar pemilihan pompa vakum dengan tepat
periu dipahami dasar desain sistem vakum
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STUDIAWAL REKAYASA VAKUM TINGGIPADA TABUNG
AKSELERATOR PAiN PERMASALAHANNYA
M. Muuawir Z, Sri Mulyono A, Romi Santoso, Karyanto
PPSR - BATAN. Serpong

ABSTRAK
STUDI AWAL RSKAYASA VAKUM TINGGI PADA TABUNG AKSELERATOR DAN

PERMASALAHANNYA. Telah dilakukan studi meiiputi aspek konstruksi dan aspek Kimla- Fisikaycmg
bisa berahba:gagahrya sisiem vakumpada tabung Akselerator. Konseppemecahanpermasalahan.juga
disajikan dalam tulisan ini. Diharapkan dengan konsep tenebu:perekayasaan Tabung Akselerator dan
sistem vakumnya diperoleh hasil sesuai dengem spesifikasi teknisyang ditetapkan.

ABSTRACK
A STUDY OF THEHIGH VACUUM ENGINEERING FOR THE ACCELERATOR TUBE

CONSTRUCTION HAS PERFORMED. Failure of the accelerator tube vacuum systems due to
construction andphysical chemistry aspect are reported in thts siudy. The problem solving are presented
in thispaper, where the results ofthis engineering concepts are met with the requirement ofthe technlcal
spedfications.

PENDAHULUAN

Tabung akselerator merupakan salah satu
komponen pokok dalam akselerator atau Mesin

Berkas Elektron. Pada komponen ini ion/elektron
akan dtpercepat dan diarahkan dengan
menggunakan elektroda-elektroda yang
dihubungkan dengan beda potensial tertentu.
Sehingga mencapai intensitas berkas (arus berkas)
semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi yang
dimilikinya.

Salah satu faktor yang dapar mempengamhi
kualitas berkas ion adalah tingkat ke vakuman dari
tabung tersebut, yang mana untuk mencapai
kualitas berkas yang cukup baik, tingkat
kevakuman tabung harus berada pada kondisi
vakum tinggi atau sangat tinggi. Oleh karenanya,
untuk memperoleh arus berkas yang baik ,
memeriukan kontruksi elektroda yang mendukung,
tingkat kevakuman dan cara mencapainya hams
menjadi bahasan utama dalam rekayasa ini.

Permasalahan timbul dan seringkali sulh di
selesaikan dalatn rekayasa, karena tidak
tersedianya bahan yang memenuhi spesifikasi
teknis yang ditetapkan, misalnya tidak tersedianya
tabung-tabung pirex yang cukup tebal untuk
melaksanakan rekayasa tabung Akseierator ini.
Permasalahan menjadi semakin rumit, karena
diperlukannya penyambungan yang cukup banyak,
bericaitan dengan pemasangan elektroda-elektroda
penyearah , yang secara teknologi bisa
menimbulkan kebocoran vakum yang harus diatasi.

Dalam tulisan ini, akan disajikan
permasalahan yang berkaitan dengan teknik
pemvakuman dart aspek konstruksi, maupun aspek
Kimia-Fisika berdasar teori teknologi vakum.
Usulan pemecahan masalah tersebut berdasar
konsep rckayasa disajikan dalam tulisan ini.
Dengan demikian, dapat diharapkan Rekayasa
MBE energi rendah, khususnya untuk tabung
Akselerator dapat direaJisir lebih cepat dan lebih
baik.

BASIC REQUIREMENT (KEBUTUH-
AN DASAR) DALAM PEMVA-
KUMAN

Didalam teknologi vakum (pemvakuman),
kebutuhan dasar/basic requipment agar kcndisi
vakum dapat dicapai adalah :

1. Kemampuan pompa harus meiebihi tekanan
akhir vakum yang dikehendaki.

2. Konduktivitas pipa/tabung sebesar mungkin
3. Beban gas sekecil mungkin

Namun dalam pelaksanaannya , ketiga hal
tersebul sulit dicapai. Untuk ketiga hal tersebut di
atas hanya pompa vakum yang bisa dipenuhi,
karena komponen ini dapat dipesan sesuai dengan
spesifikasi teknis yang diharapkan, sedangkan
konduktivitas dan beban gas sangat ditentukan oleh
kemampuan teknologi dan kebutuhan setempat (on
site requirement) dari peralatan tersebut yang
seringkali sangat komplek. Berikut akan dijelaskan
konduktivitas, beban gas, serta permasalahan
dalam perekayasaan sistim vakum.

STUDI AWAL REKAYASA VAKUM TINGGI PADA TABUNG
AKSELERATOR DAN PERMASALAHANNYA
(M. MunawirZ., dkk.)

62



Volume 1 Nomor 1 Juli 1999 ISSN 1411-1349

Konduktivitas pipa/tabung

Sesuai dengan teori, gas yang dikeluarkan
dari ruang vakum oleh pemompaan akan
mengatemi hambatan, karena peristiwa tumbukan
dengaii dinding-dinding pipa/bejana, tumbukan
dengan material Iain yang bergerak lebih lambat
dari moleku) gas tersebut. Besar hambatan inJ
tergantung dari bentuk dan diameter bcjana/pipa
serta tingkat aliran (tingkat kevakuman) dari pipa
tersebut. Atau dengan kata lain konduktivitasnya
juga bergantung pada bentuk dan ukiiran
pipa/bejana, serta lingkat kevakuman. Secara
matematis, besar konduktivitas akan sebanding
dengan laju aliran yang diwakili oleh jumlah
molekul gas yang mengalir dalam satuan waktu N,
dan dapat ditulis

N = C(nl~n2) (1)

dimana C = konduktivitas pipa
nl,n2 = rapatmolekulpadaujungpipa 1 dan

2
persamaan (1) dapat ditulis menjadi

1
C N

J L

dimana
Sl ,S2= cepat pemompaan di ujung pipa 1

dan2;
maka cepat pemompaan diujung 2, melalui
pipa/sistim dengan kondoktivitas C adalah :

Si = Ji'C
Sehingga bila C keci!, maka S 2 « S 1 . Sebaliknya
bila C besar, maka S2 ~ Sl , maka idealnya harga
C harus diusahakan sebesar mungkin.

Untuk menghubungkan ruang vakum
dengan pompa diperiukan berbagai sambungan dari
bermacam-macam pipa (ukuran maupun bentuk),
maka akan terjadi tiga kemungb'nan sambungan,
yakni paralel, seri atau kombinasi ; yang
masing-masing pipa/sambungan punya
konduktivitas sendiri-sendiri. Untuk sambungan
berbentuk paralcl, konduktansi totalnya ,

(4)
Cn — ^\ Ci (C2 Tnetnbssca")

/ -1

Sedang sanibungan berbentuk seri, konduktansi
totalnya

3 " 1 ( 5 )

7T- = T T T (Cl mengeci!)
(=1

Didalam praktek, hubungan sistim konduktansi
pada pengavakuman dalam bentuk seri, sesuai
rumus (5) maka konduktansi akhir selaiu mengecil.
Berdasar rumus (3) maka keadaan ini akan
rr>erugikan dalam pemompaan. Hal ini adalah salah
satu masalah yang dihadapi dalam pengvakuroan,
sehubungan dengan struktur sistem.Penyambungan
dari pompa ke ruang vakum, biasanya terdiri dari
satu atau lebih komponen konduktansi antara lain
"seal", pipa penghubung silinder, pipa"elbow".
Sistim "diaphragma efek" (karena perbedaan
diameter), yang mempunyai konduktansi pada
vakum tinggi, dimana gas berada pada aliran
molekuler sebesar:
a). Pipa bentuk silinder panjang, dengan

penampang tetap, punya konduktansi pada
suhu T (° K) dan berat molekul M menurut
Kmudsen sebesar:

C=3,8I(T/m) m
(6)

dimana D = diameierpipa,
L = panjangpipa

b). Sedang pada siJinder . pendek dengan
penampang tetap konduktansinya adalah

C = 3,8] (TM) xn &/(L + 1,33 D) (7)
dengan asumsi I X 0,2 Dv-
dimana Dv = diameter bejana (vassel)
c). Bentuk silinderyangberbentjk "elbow" bcsar

konduktansinya menurut Dushman dan
Lafferry (1962) adalah

dimam

C\ = 3,83. 103

dan

3,81 . 1Q3

(8a)

(DJ -Dt ) (Do- A)
2 = ' (Z2+1,33(Z)U-Z)/))

dengan Do, Di adalah diameter luar dan dalam
d). Untuk pipa dengan "diaphragma effect'

Konduktansinya menunit Rath adalah

Ao

| C, C, ( U7

Ce = ' A O -
(9)
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Dimana Ao = luas penampang silinder besar
A = Iuas penampang silinder kecil

Sedang £ = ••± + £
e). Untuk "seal" akan punya konduktansi

menurut Rath (1976) sebesar

3/4 V„ 2 ic ,-<2 (.-J, / .-()2 ( 1 - 0,36 ,4, /A) (10)
ln(/tvW)4(l

Gambar 1. Model Antar Muka proses perapatan
(sealing) Rath

Dari urain di atas, berdasar persamaan (4)
atau (5) terlihat bahwa dalam sistim vakum
konduktivitas total cenderung mengecil. Berdasar
(6) (7) (8) dan (9), kondukvitas akan dipengaruhi
oleh suhu dan berat molekul gas yang akan dipompa
keluar. Untuk molekul semakin berat,
konduktivitassnya semakin kecil, maka sesuai
persamaan (3), efek peniompaan berkurang.

Beban Gas (Gas Load) Qa

Yang dimaksud beban gas dalam sistim
vakum, bukan beban gas yang menimbulkan
tekanan awal. dan harus dikeluarkan oleh oomoa

rm

.*• {

0.1

p - p,t'r

?,-:
j |
: 0.693 V/3 |

Gambar 2. Proses pemompaan turun dan keadaan
steady

vakum, tapi yang dimaksud beban gas adalah
gas-gas yang masuk ke dalam ruang vakum, yang
akan mengurangi tingkat kevakuman, karena
prosesnya bisa teijadi terus menerus. Beban gas ini,
yang akan menetapkan tekanan akhir dari sistim
vakum, seperti teriihat pada gambar.

Sesuai dengan aimus pemompaan

(11)
S = cepat pemompaan
V = volume ruang
Pi - tekanan awa!

P(t) tekanan dalam waktu t, dimana dalam keadaan
"steady" didapat tekanan akhir

Pu ~S
Didalani tekndogi vakum, beban gas ini terjadi
dari dua peristiwa, yaitu :
1. Peristiwa kimia-fisika yang merupakan

pembawaan dari material dan di pengaruhi
kondisi lingkungan.

2. Kegiatan konstruksi, bisa dihindari dengan
penyempurnaan struktur dan prosedur
rekayasa.

Beban gas yang berkaitan dengan kontruksi,
adalah dalam bentuk kebocoran-kebocoran gas
yang terjadi pada saat melakukan kegiatan
penyambungan (pengelasan, pengeleman,
pemasangan "seaP dst). Semakin banyak
sambungan, resiko kebocoran semakin besar.
Sedang beban gas karena perisflwa Kimia-Fisika,
dalam bentuk permeasi/difusi, out gassing,
evaporasi, tentunya hanya dapat diselesaikan
dengan perlakuan Fisika-Kimia dan pemilihan
bahan yang mendukung. ( perlu difahami
karakteristik bahan dalam keadaan vakum). Dan
penyelesaian permasalahan bisa dilakukan, bila
difahami mekanisme peristiwa-peristiwa tersebut
dengan baik.

Khususnya pada peritiwa "permeasi",
karena perilakunya seperti mekanisme kebocoran,
dimana gas masuk dari luar, akibat teijadinya beda
tekanan. Gas yang masuk akan seniakin besar bila
tingkat kevakukam semakin tinggi, tnaka
penanganannya harus lebih spesifik. Sedang pada
"out gassing" dari "vaporosi" karena sumbemya
didalant materialnya, dapat dipedakukan dengan
menghilangkan sumber, sebclum dilakukan
rekayasa misalnya dengan panas kejut pada
material (untuk "out gassing") dan penghilangan
cairan pada dinding (pada vaporasi)
Secara matematis beban gas pada sistim vakum
dapat ditulis

QQ " QL + Qo + Q? + Qv (12)

dimana
QL «= beban gas karena kebocoran
Q D = beban gas karena "out gassing"
Qp - beban gas karena Permeasi
Qv = beban gas karena penguapan

(vaporasi)
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Beban gas ini akan membatasi tekanan akliir
menjadi sebesar

PU = PL + PD+PP + PV (13)

dengan

PL = rfrjx = [—-] x (pengaruh kebocoran)

(pengaruh "out gassing")

/ V = [

A/

[]

x (pengaruh penneasi)

= [—] x (pengamh "Vaporasi")
tst y

Besamya beban gas karena kebocoran adalah

<2L = qXL sehingga Pi = q]L (UV) (15)

q L = tingkat kebocoran persatuan panjang
"seaT/pipa untuk tabune/bejana berbentuk kubus
dengansisia,L/V= 12/a ; sedangkan untuk bentuk
Siiinder dengan diameter d, panjang L didapat L/V
= 4/d 1
Untuk "seal" dengan tebal h, maka
qL=hq'L = (poe xp (-3 P/R) A2 (Pl - PO) (16)
p 0 =faktor spesifik seal untuk berbagai gas

misalnya Het« 200 - 340 (l/dtXinm/cm
P = indek "tighttening" (pengencangan)
R =faktor "sealing"

Sedang beban "out gassing" dapat ditulis
QD =qoS
qD =tingkat "out grassing" spesifik persatuan

luas permukaan
S =Iuas permukaan "out gassing"

Maka aimus (14) untuk beban tekanan karena "out
gassing" dapat ditulis

dimana untuk tabung bentuk :
Kubus dengan sisi a, besar SA' = b/a, s^dang untuk
Silinder dengan diameter d, besar SA' = 4/d
Beban gas "permeasi" dapat ditulis

dimana qp = laju permeasi, persatuan luas (cm )
untuk tebal 1 mm

qp = D\ b(Pim-P2\/2)

D = koefisien difusi bahan
b = tetapan penmeasi
Pl, P2 = tekanan pada sisi bahan ke 1, dan 2
j = 1 untuk gas monoatomik

= 2 untuk'gas diatomik
maka dapat ditulis untuk gas diatomik

(18)

(19)

Gambar terlampir adalah laju permeasi
berbagai bahan dan monogram permeasi beban gas
untuk "out gassing" dan permeasi
Besar beban tekanan karena pengaruh penguapan V

Sesuai rumus Claussius - Clapeyron

L ^ _ R / T (20)-
pce

dimana
A =-tetapan bergantung pada luas bahan
T = suhu gasdimana Lo= panas penguapan

C= 1/1,987
Maka secara umum beban tekanan dapat ditulis
PU =

dimana vvaktu pemompaan, yang besarnya
x = v/S
S = cepat pemompaan efektif
Sp = cepat pemompaan pompa.
dengan 1/ S = 1/ Sp = 1/C dimana harga S sangat
dipenganihi oleh C untuk C - 0, maka S - 0 dan
t - ~ berarri tekanan akhir, akan sangat sulit sekali
dicapai

Teknologi Pengurangan beban gas karena
permeasi

Untuk beban gas karena peristiwa "out
gassing" dapat dihilangkan dengan mengeluarkan
gas dari materia] (sebelum dikontruksi), misalnya
dengan pemanasan. Sedang untuk beban gas karena
penguapan cairan yang menempel di dinding, dapat
dilakukan pembersihan lebih dahulu sebelum di
kontruksi. Namun beban gas permeasi, karena gas
datang dari luar, dan sifatnya sangat spesifik pada
tiap bahan, maka kedua kegiatan di atas tidak
mungkin dilakukan. Ada 3 (tiga) cara untuk
mengurangi beban gas ini, yaitu :

1. Perlu dipilih bahan yang tingkal permeasinya
sangat rendab dan memenuhi syarat kontruksi
SS 304, SS 316 dan Pirex, adalah
bahan-bahan yang cukup rendah tingkat
permeasinya, kecuali pada suhu tinggi.

2. Bila bahan yang tersedia belum memenuhi
syarat, tingkat ketebalannya atau diubah
karakter dari bahan dengan teknik pelapisan
korost (sebjngga seoiah-olah bahan terdiri
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dari dua lapis), atau dengan menutup
lubang-lubang penneasi dari bahan dengan
teknik impletansi.

3. Bila (1) dan (2) belum dapat mengatasi
kebutuhan, maka dapat dilakukan
pengurangan beda tekanan, dengan
memberikan dindiug vakum. sekundair
terhadap ruang vakum primer, melalui cara
ini masalah beban gas "permeasi" dapat
dikurangi.

Efek Panjang Pipa terhadap pemompaan

Selain induktansi C, panjang pipajuga akan
berpengaruh terhadap tekanan dalara proses
pengvakuman. Untuk pipa dengan keliling B = T; D,
dan panjang dx
Besar beban gas adalah

dQ = qD B dx
qD = laju "out gassing"

Sedangkan "through pat" adalah

maka

Kombinasi (1) dan (2) didapat

Jadl $L

Diujung pipa X = L [-?•] =

Kl=qDB/D
Perhitungan selanjutnya akan didapat

(22)

(23)

(24)

(25)

0 maka

Untuk L yang cukup panjang, terjadi beda
tekanan yang cukup besar, sehingga untuk
menurunkannya perlu tambahan pompa lagi,
seperti gambar

- L p •

Po Po Po

r
Gambar3. Pemasangan pompa-pompa pada

sistim pipa panjang

Lp - panjangjarakantarpompa

Masaiah Tabung Akselator

Berdasarkan kepada pemikiran di atas,
maka tabung harus berperan pula sebagai isolator.
Oleh karena itu, salah satu bahan yang
memungkinkan untuk digunakan adalah gelas pirex
(borosilicate glass). Bahan ini dapat diperoleh di
dalani negeri, dengan maksimum diameter sekitar
200 mm dan panjang 1500 mm. Sedangkan bahar.
elektroda pemercepat dapat menggunakan
stainless steel. Kedua bahan ini cukup baik, untuk
dapat digunakan sebagai tabung pemet cepat karena
selain memenuhi kriteria di atas juga mempunyai
koefisien "out gassing" (penguapan permukaan)
yang kecil, sehingga tidak mengganggu perjalanan
berkas elektron yang dibangkitkan.

Bahan lain yang periu diperhatikan pada
tabung akselerator adalah bahan lem yang
digunakan untuk menyambung antara tabung gelas
dan elektroda pemercepat. Lem inipun harus
diusahakan agar mempunyai penguapan
permukaan yang kecil serta dipilih yang
mempunyai daya lekat yang kuat atau dengan
mencari luas optimal untuk pengeleman. Hal ini
diperiukan untuk memperoleh sistim konstruksi
yang memadai sehingga dapat mendukung
pemasangan komponen-komponen yang lain.
Masalah Konstruksi

Untuk keperluan rekayasa konstruksi
tabung, didasarkan pada kemungkinan kemudahan
bahan didapat di pasaran dalam negeri tanpa
mengurangi fungsi tnasing-masing komponen
konstruksi. Secara umum, konstruksi tabung yang
ada di pasaran terdiri dari gelas pirex berbentuk
ring, dengan tebal (30 mm, lebar ring (30 mm dan
elektroda dari plat stainJess steei yang berbentuk
kerucut, yang dibuat dengan sistim press
(lampiran-4). Kedua komponen ini disusun secara
berselang-seling (gelas-elektroda-gelas-elektroda
dst) dan dilakukan dengan lem.
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Kemungkinan perekayasaan dengan bahan
yang ada di pasaran dalam negeri adaJah dengan
tabung gelas pirex yang mempunyai tebaJ standar (
5 mm. Jika diinginkan spesifikasi seperti di atas,
maka tabung gelas ini dipotong dengan panjang (
90 mm. Tabung ini kemudian dilebarkan pada
kedua ujungnya sepanjang masing-masing 30 mm,
sehingga diameter kedua ujung yang dilebarkan
menjadi 210mm(diameterawal tabungadalah 150
mm). Bentuk akhir tabung gelas ini seperti pada
Iampiran-5. Dengan bentuk seperti ini diharapkan
akan memenuhi spesifikasi teknik yang ada di
pasaran. Elektroda kerucut dapat dibuat dari
stainless steel pejal dengan cara dibubut. Bentuk
akhfr dari kericut ini seperti pada Iampiran-5

Bentuk dari komponen ini, meniungkinkan
pengeleman lebih baik, karena permukaan yang
didapat cukup luas. Demikian pula akan diperoteh
struktur yang cukup kuat, dan memudahkan
pemasangan komponen lainnya.

Komponen tabung gelas ini dapat dibuat
dengan fasilitas bengkel gelas PPNY ataupun
PPNR. Demikian pu!a elektrodanya, walaupun
pembubutannya cukup sulit.
Catatan :
Untuk mendapatkan spesifikasi yang lebih baik,
geias dapat dibuat menjadi dinding rangkap (double
waJJ)

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian
disampaikan sebagai berikut:
1. Bahwa dalam konstruksi tabung akselerator

yangmemeriukan kondisi kerja vakum tinggi,
periu dipikirkan sumber-sumber beban gas
vakum dalam bentuk permeasi, out gassing,
penguapan atau kebocoran karena konstruksi,
dengan tidak meninggalkan efek konduktansi.

2. Untuk mengurangi beban gas tensebut, dapat
dilakukan pra rekayasa melalui pengujian /
penyiapan bahan untuk menjamin kualitas
produk yang dihasilkan.

di atas, dapat

3. Konsep pelindung ganda dan memperluas
daerah pengeleman bisa dijadikan alternatif
konstruksi, bila balian pirex yang cukup tebal
sulit dJperoleh.

Konstruksi tabung akselerator ini dapat
dikeijakan di PPNR, setelah dilakukan kegiatan
detail desain yang memadai oieh Tim MBE
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