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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
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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

Prosiding Pertemuan dan Presentasi llmiah
Teknologi Akselerator dan Aplikasinya
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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
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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

SISTEM INTERLOCK MESIN BERKAS ELEKTRON GJ-2
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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

Prosiding Pertemuan dan Presentasi llmiah
Teknologi Akselerator dan Aplikasinya
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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
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