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ABSTRAK
ANAL/S/S KEHAMPAAN CORONa PEMAYAR MES/N BERKAS ELEKTRON. Telah dilakukan
analisis kehampaan corong pemayar mesin berkas elektron. Di da/am mesin berkas e/ektron, berkas
e/ektron dari sumber elektron dipercepat di dalam tabung pemercepat dan selanjutnya diarahkan ke target
melalui corong pemayar dan jendela. Agar lintasan berkas elektron dari sumber e/ektron sampai ke target
me/alui corong pemayar tidak banyak menga/ami gangguan maka sepanjang /intasan berkas elektron di
dalam mesin berkas e/ektron harus dihampakan. Dalam rancang bangun corong pemayar harus dilakukan
analisis kehampaan untuk mengetahui tingkat kehampaan yang dapat dicapai baik berdasarkan analisis
maupun pengujian sesuai dengan pompa yang digunakan. Tingkat kehampaan akJ,ir ini sangat penting
karena mempengaruhi terjadinya gangguan sepanjang lintasan berkas e/ektron dari sumber elektron
sampai ke target. Dari hasil ana/isis keha,npaan corong pemayar menunjukkan bahwa ..beban gas yang
harus dipompa me/iputi ..fe'epasan gas, permeasi don kebocoran masing-masing ada/ah 5,96487. /0-6
Torr It./detik, 6,32083. 10- Torr It./detik dan 1,3116234. 10-4 Torr It./detik, sehingga didapatkan beban gas
keseluruhan 1,377587. 10-4 Torr It./detik. Daya hantar saluran pada pengujian adalah 15,769 It./detik
sedangkan laju pemompaan efektif dan tingkat kehampaan akhir yang dapat dicapai dengan pompa RD 150
masing-masing ada/all 14,269 Torr /t./detik dan 9,65 ./0-6 Torr. Dari hasi/ pengujia" didapatkan
kehampaan setc/ah mencapai keseimbangan (kondisi man tap) ada/ah 3,5 .100J Torr. Kehampaan akhir 3,5
./ o-J Torr dalam pengujian mendekati kemampuan pompa vakum yang digunakan yaitu 2 ./ O-J Torr. Hasi/
pengujian ini mengindikasikan hasi/ yang cukup baik dan tidak terjadi kebocoran pada /asan. Dalam
instalasi yang sesungguhnya diharapkan dapat dicapai kehapaan akhir 5. /0-6 Torr, karena perapat flens
jendela menggunakan kawat aluminium kemurnian tinggi dan pompa yang digunakan adalah pompa
turbomolekuler dengan laju pemompaan 500 liter/detik dan kehampaan akhir < 1 .10-10 Torr.

Kata kunci ..Mesin Berkas E/ektron, Akselerator

ABSTRACT
VACUUM ANALYSIS OF SCANNING HORN OF ELECTRON BEAM MACHINE. Vacuum analysis of
scanning horn of electron beam machine (EBM) has been carried out. In EBA/; electron beam produced by
the electron gun is accelerated by the accelerating tube toward the target via scanning horn and window.
To avoid the disturbance of electron beam trajectory in side the EBM, it is necessary to evacuate the EBM.
In designing and constructing the scanning horn, vacuum analysis must be carried out to find the ultimate
vacuum grade based on the analysis as well as on the test resulted by the vacuum pump. The ultimate
vacuum grade is important and affecting the electron trajectory from electron gun to the target. The yield of
the vacuum analysis show that the load gas to be evacuated were the outgassing, permeation and leakages
where each value were 5,96487. 10-6 Torr liter/sec, 6,32083. 10-7 Torr liter/sec, and 1,3116234. 10-4 Torr
liter/sec respectively, so that the total gas load was 1,377587. 10-4 Torr liter/sec. The total conductivity
according to test result was 15.769 liter/sec, while the effective pumping rate and maximum vacuum
obtained by RD 150 pump were 14.269 Torr liter/sec and 9.65 .10-6 Torr respectively, The vacuum steady
state indicated by the test result was 3.5 .100J Torr. The pressure of 3.5. 100J Torr showed by the test is
close to the capability of vacuum pump that is 2. 100J Torr. The vacuum test indicated a good result and
that there was no leakage along the welding joint. In the latter of installation it considered to be has a
pressure of 5 .10.6 Torr, because the aluminum gasket will be used to seal the window flanges and will be
evacuated by turbomolecular pump with pumping rate of 500 liter/sec and ultimate vacuum of -: I .10./fJ
Torr.

Key words.. Electron Beam Machine. Accelerator

PENDAHULUAN tersebut hams mempunyai energi yang cukup untuk

penggunaanya. Adapun penggunaan mesin berkas
elektron atara lain dalam bidang : Industri kabel,
industri alat-alat kedokteran/kesehatan, pelapisan
kayu, karet, busa clan lain-lain. Untuk mesin berkas

esin berkas elektron adalah suatu per-
alatan yang digunakan untuk menghasil-
kan arus berkas elektron dirnana elektron
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kehampaan yang dapat dicapai. Tingkat kehampaan
yang dapat dicapai akan berkaitan dengan sistem
hampa yang digunakan meliputi beban pompa yang
terjadi serta pompa vakum yang digunakan.

Beban Pompa

Besar kecilnya rnangan akan berkaitan
dengan jurnlah gas yang barns dipompa clan
mernpakan beban pompa. Untuk pemompaan awal,
beban pompa ditentukan oleh volume gas yang ada
di dalam rnangan corong pernayar sebelum dipompa.
Sedangkan setelah pemompaan dimulai hingga
mencapai kondisi mantap (steady state), beban
pompa tergantung dari gas yang dilepaskan oleh

dinding-dinding corong pernayar yang dihampakan.
Jurnlah gas yang clilepaskan clan menjadi beban
pompa ini terdiri dari : permeasi, pelepasan gas
(difusi clan desorpsi), penguapan serta kebocoran

(Gambar 1).
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elektron yang digunakan di bidang pelapisan kayu
mempunyai rentang energi antara 150 ke V sampai
350 keY. Sedangkan penggunaan mesin berkas
elektron untuk pelapisan karet (ban mobil),
pelapisan busa plastik clan pengolahan gas buang
industri mempunyai rentang energi 300 keY sampai
1.000 keV[I]. Salah satu cara untuk memberikan
energi elektron yang dihasilkan oleh sumber elektron
di dalam mesin berkas elektron digunakan sumber
tegangan tinggi yang dirangkai dengan sistem
pemercepat. Dengan cara ini, besamya energi
elektron yang telah dipercepat di dalam sistem
pemercepat adalah sebanding dengan besamya
tegangan til!ggi yang digunakan sebagai tegangan
pemercepat.

Pembuatan mesin berkas elektron yang barn
pertama kali dilakukan di P3TM -Batan
direncanakan untuk digunakan dibidang pelapisan
kayu clan busa plastik. Dengan demikian, mesin
berkas elektron yang akan dibuat mempunyai energi
sampai 500 keY. Untuk menghasilkan energi
elektron sebesar 500 keY diperlukan sumber

tegangan tinggi sebagai tegangan pemercepat
sebesar 500 kV.

Di dalam mesin berkas elektron, berkas
e!ektron dan sumber elektron kemudian dipercepat
di dalam tabung pemercepat clan selanjutnya
diarahkan ke target melalui corong pernayar clan
jendela. Agar lintasan berkas elektron dan sumber
elektron sampai ke target tidak banyak mengalarni
gangguan maka sepanjang lintasan berkas elektron
di dalam mesin berkas elektron harns dihampakan.
Dalam rancang bangun corong pernayar hams
dilakukan analisis kehampaan untuk mengetahui
tingkat kehampl1an yang dapat dicapai baik
berdasarkan analisis rnaupun pengujian sesuai

dengan pompa yang digunakan. Tingkat kehampaan
akhir ini sang at penting yaitu untuk mengetahui
jurnlah molekul atau atom yang tertinggal di dalam
cC1rong pemayar. Sedangkan jurnlah molekul atau
atom c!i dalam corong pernayar mempengamhi
terjadinya gangguan sepanjang lintasan berkas
elektron dari sumber elektron sampai ke target.
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Gambar 1. Somber beban pompa vakum pa-
da kondisi mantap (steady state).

METODOLOGI

Agar corong pt:rnayar dapat dihampakan
sampai tingkat kehampaan yang diinginkan, maka
diperlukan pengerjaan dalam pembuat:\n/konstruksi
clan analisis yang teliti. Untuk melakukan analisis
yang teliti maka perrnasalahan-permasalahan yang
berkaitan dengan pembuatan/konstruksi corong
pernayar hams dikaji lebih dahulu. Pengkajian
permasalahan di dalam pembuatan/konstruksi hams
didasarkan pada tingkat kekomplekan corong
pemayar khususnya yang berkaitan dengan tingkat

Permeasi

Permeasi merupakan suatu proses masuknya
molekul-molekuVatom-atom gas daTi permukaan
luar (tekanan atmosphir) ke permukaan dalam yang
barns diharnpakan. Proses masuknya molekul-
molekuVatom-atom gas ini melalui 4 tahap yaitu
adsorpsi, pelarutan, difusi dan desorpsi (Gambar 2).
Pada tahap pertarna yaitu adsorpsi, molekul-
molekuVatom-atom gas menempel pada permukaan
luar dinding. Setelah molekul-molekuVatom-atom
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mencmpel pacta permukaan luar dilanjutkan tahap
yang kedua yaitu pelarotan dimana molekul-
molekuVatom-atom gas tarot di dalam dinding.
Selanjutnya tailap yang ketiga yaitu difusi, dimana
molekul-molekuVatom-atom ini menembus dinding
dari permukaan luar ke permukaan dalam. Difusi ini
disebabkan bahan dinding mempunyai permeabilitas
sehingga memungkinkan molekul-molekuVatom-
atom yang telah tarot di permukaan luar clan
mempunyai konsentrasi tinggi menembus ke
permukaan dalam. Tahap yang terakhir yaitu
desorpsi dimana molekul-molekuVatom-atom gas
setelah mencapai di permukaan dalam melepaskan
daTi permukaan yang disebabkan oleh adanya
tekanan yang sangat rendah (kehampaan tinggi).

masuk ke dalam permukaan dinding. Setelah
dihampakan, molekuVatom tersebut keluar clan lepas
dari permukaan sehingga memberikan sumbangan
gas di dalam sistem hampa. Sedangkan desorpsi
terjadi jika suatu molekuVatom gas menempel pada
permukaan tetapi tidak sampai rnasuk di permukaan
terse but, yang selanjutnya jika dihampakan
molekuVatom gas tersebut lepas dari permukaan
sehingga memberikan sumbangan gas di dalam
sistem hampa. Kedua proses lepasnya gas daTi
permukaan yang dihampakan tersebut disebut

pelepasan gas. Besamya laju pelepasan gas yang
terjadi (QD) ditentukan dengan persarnaaJ2]

QD = qD,A (3)

dimana qD adalah laju pelepasan gas spesifik clan A
adalah luas permukaan di dalam sistem hampa.

Adsorpsi
Larut

Difusi

Desorpsi

Pe/lguapa/l

Penguapan bahan di dalam sistem hampa
disebabkan karena adanya tekanan yang sangat
rendah (kehampaan tinggi) pada suhu ruangan.
Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam
pembuatan komponen-komponen sistem hamra,
penguapan akan terjadi bila tekanan parsial yang
mengenai permukaan lebih kl:cil dari tekanan
penguapan dari bahan tersebut. Untuk kasus ini
dapat diasumsikan tidak terjadi penguapan. Hal ini
disebabkan pada suhu mangan, t~kanan penguapam
dinding corong pemayar jauh lebil1 rendah dibanding
tekanan yang terjadi[3]

Gambar 2 : Proses terjadinya permeasi.

Berdasarkan hukurn Fick's pertama dan
kedua serta melalui penjabaran lebih lanjut maka

laju permeasi spesiflk (qp) dihitung dengan
persamaan.[2)

(1)qp

dimana D I adalah koefisien difusi, b konstanta
kelarutan, PI, P2 tekanan di sisi pennukaan luar clan
dalam, h tebal dinding dan} konstanta desosiasi

Perkalian antara koefisien difusi clan
konstanta kelarutan yaitu D I b disebut konstanta

penneasi (K). Besamya laju penneasi yang terjadi
(Qp) ditentukan dengan persamaan.[2]

Qp =qpA (2)

dimana A adalah luas pennukaan ruang hampa.

Kebocoran

Kebocoran pada sistem hampa terjadi pada
sambungan komponen-komponen yang digunakan di
dalam sistem hampa. Sambungan komponen-
komponen ini dibednkan menjadi 2 bagian yaitu
sambungan tidak dapat dilepas dan sambungan dapat
dilepas. Sambungan tidak dapat dilepas yaitu
sambungan dengan lag dan sambungan dengan
brazing. Pada sambungan ini kebocoran yang
terjadi sangat sulit ditentukan karena tergantung daTi
kualitas sambungan tersebut. Sedangkan sambungan

dapat dilepas yaitu sambungan dengan perapat (seal)
logam atau viton (Gamb~r 3). Jenis logam yang
banyak digunakan sebagai perapat adalah tembaga,
alumunium, indium dan en1as.

Dalam sambungan dengan perapat logam,
logam yang digunakan sebagai perapat tersebut akan
mengalarni deforrnasi plastis sehingga jika dilepas
perapat tersebut tidak bisa kembali ke bentuk
semula.

Pelepasan Gas (Difusi dan Desorpsi)

Gas yang disebabkan oleh adanya difusi daD
desorpsi biasanya disebut pelepasan gas (out-
gassing). Difusi gas terjadi jika suatu moleku1/atom
gas menempel pada pennukaan yang selanjutnya
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a. perapat logam 
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b. perapat viton 

Gambar 3. Sambungan dengan perapat logam dan viton. 
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dengan Sp adalah laju pemompalln pompa clan C

konduktansi saluran.
dengan T adalah suhu gas (oK), M berat molekul, A
luas penampang aliran { cm1, B keliling dari
penampang aliran (cm), D diameter saluran (cm) clan
L panjang pipa/saluran (cm).

TATA KERJA

Kehampaan Akhir

Kehampaan akhir berkaitan dengan waktu
pemompaan pada kondisi transisi dan berkaitan
dengan beban gas pada kondisi mantap (steady
state). Sedangkan tingkat kehampaan P fungsi
waktu pemompaan adalah[2)

Dalam rancang bangun corong pemayar
(scanning horn), sebelwn dilakukan konstruksi
hams dilakukan analisis terlebih dahulu baik analisis
kekuatan mekanisnya maupun analisis yang
berkaitan dengan penggunaaIUlya.

Salah satu analisis yang berkaitan dengan
penggunaannya adalah analisis kehampaan. Agar
dalam analisis dapat berhasil dengan baik, maka
setelah dikaji dasar-dasar untuk analisis dilanjutkan
analisis yang berkaitan dengan instalasi slstem
hampa (Gambar 4) serta pengujiannya. Untuk
analisis ini dilakukan dengan menghitung unsur.
unsur yang berkaitan dengan beban gas yang harus
dipompa, konduktansildaya hantar saluran clan
tingkat kehampaan akhir yang dapat dicapai.
Sedangkan data-data yang digunaka11 untuk r.nalisis
adalah bahan clan dimensi-dimensi daTi corong
pemayar yang berkaitan dengan sistem hampa,
konstanta-konstanta yang berkaitan dengan
pelepasan gas (outgassing), permeasi clan
kebocoran.

P = Pi exp [ - (12)

dengan PI adalah kehampaan awal, Sel laju
pemompaan efektip, V volume ruang yang
dihampakan clan t waktu penghampaan.

Kehampaan akhir ~ada kondisi mantap (P u) dihitung
dengan persamaan 2J

~
Stf

(13)

P.. 

=

dan

(14)

II ;
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Gambar 4 : lnstalasi pengujian corong pemayar



HASIL DAN PEMBAHASAN daD

Jumlah gas di dalam corong pemayar
merupakan beban pemompaan awal clan dipompa
dengan pompa rotari clan dilanjutkan dengan pompa
difusi. Dalam pengujian digunakan unit pompa
vakum RD 150 yang merupakan rangkaian pompa
rotari clan difu£i. Laju pemompaan pompa rotari 4
m3/jam (1,111 liter/detik) dan laju pemompaan
pompa difusi 150 liter/detik. Beban pompa ini
disebabkan oleh volume gas di dalam corong
pemayar clan karena pelepasan gas (outgassing),
permeasi clan kebocoran.

2
1! ho

if;=S,76,104D..

dimana Kh adalah laju pelepasan gas spesifik pada h
jam setelah pompa dioperasikan, K, laju pelepasan
gas spesifik setelah pompa dioperasikan selama I
jam, th waktu setelah pompa dioperasikan, r
konstanta yang berkaitan dengan bahan, c; konstanta
waktu difusi clan D, koefisien difusi. Sedangkan
nilai K, clan K" dihitung dengan persamaad2]

..£L

»s:.11'2,79.10-3
3600'1

K. = T E. (
Pelepasan gas (outgassing)

Jumlah gas yang disebabkan oleh pelepasan
gas ini tergantung daTi suhu, bentuk, jenis bahan
yang digunak~n clan pengolahan perrnukaan
(kekasaran, pembersihan clan sebagainya). Laju
pelepasan gas dapat ditentukan dengan pendekatan
eksperimen sesuai persamaaJ2] :

clan

K. = 2,79.10-3 T ~

Kh = K + K," -
II

(15)
dimana &0 adalah konsentrasi gas ketika tll = 0, T
suhu dinding pada saat operasi, D, b konstanta
permeasi, ho tebal dinding clan Po tekanan parsial gas
di bagian luar dinding. Dalam perhitungan ini
besarnya koefisien difusi (D,) clan konstanta
permeasi (D, b = K) untuk SS 316 L didekati

berdasarkan ekstrapolasi Tabel 1 clan 2 atau Gambar
5 clan 6.[4] Karena perbedaan untuk SS 316 L pada
kandungan karbon yang sangat rendah clan sifat-sifat
lainnya hampir sama.r5]

dimana

( tA-exp ~tr = th~ -X~~ (16)

Untuknilai tr adalah

(17)

Tabell. Koefislen dlfusl gas hidrogen dalam stainless steel 309 S141.

T (DC) 150 200 250 300 350 400 500 600

D (crn2/det) ,8. 10.9 10.8 4. 10.8 1 .10.7 3. 10.7 6. 10.7 2,5 .10-6 6. 10.6

Tabel2. Konstanta permeasi (DJ b = K) gas hidrogen dalam stainless steel 309 Sl41,

T (OC) 200 250 300 350 400 500 600

2.10.11 9. 10.10 3 .10.10 8. 10-9 2. 10.8 2 .10-7K 8.10
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Gambar 5. Grafik hubungan antara suhu bahan (1) daD koefisien difusi (Df}141,
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Gambar 6. Grafik hubungan an tara suhu bahan (1) daD konstanta permeasil41.

Untuk menentukan besamya laju pelepasan
gas perlu diketahui terlebih dahulu konstanta-
konstanta yang diperlukan meliputi : konstanta
waktu difusi, konstanta waktu operasi, koefisien
difusi, konsentrasi gas hydrogen dan konstanta
pelepasan gas. Konstanta waktu difusi (~ dihitung
dengan persamaan (18), untuk tebal dinding (ho) 0,8
cm

Dari Gambar 5 didapatkan persarnaan gang untuk
menentukan nilai koefisien difusi

D) = 3.10-10 .exp(0,0176.T)

dengan mengekstrapolasi persamaan garis untuk
suhu bahan (7) 30 °c didapatkan nilai D] =

4,825. 10.\0 (cm2/det).

Sedangkan dati Gambar 6 didapatkan persamaan
garis untuk menentukan konstanta permeasi 1r .(O,8Y~ = , '"" 7,2345.104

5.76.104.4.825.10-10

K = 1.10-11 .exp(0,017 .r)

Konstanta waktu sete1ah pompa dioperasikan
dihitung dengan persamaan (17) karena ~ > 104dengan mengekstrapolasi perSai11aan garis untuk

suhu bahan (7) 30 °C didapatkan ni1ai K = 1,582

.10.11, sehingga nilai konstanta kelarutan (b) adalah
7,2345.104

4
= 1,8086.104th =

b=K/Df=O,O33,

192
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Sedangkan besarnya konsentrasi gas hidrogen ketika
th = 0 (Eo) untuk bahan stainless steel adalah 0,4 cm3

(STP)/cm3 clan kontansta yang berkaitan dengan
bahan y= ~. Untuk menghitung laju pelepasan gas

perlu dihitung terlebih dahulu konstanta-konstanta
pelepasan gas spesifik yaitu dengan persamaan 19
clan 20 kemudian laju pelepasan gas spsesifik

Laju Kebocoran

Dalam menentukan besarnya laju kebocoran

yang terjadi pada sambungan-sambungan diperlukan
data-data flens, perapat (seal), indeks pengencangan
baut pengikat flens dan tinggi puncak. Untuk flens
DN 160 KF digunakan perapat viton dengan keliling
perapat (L) 48,29 Crn, lebar (w) 0,82 cm. Untuk
pengujian kehampaan ini perapat flens penjepit
jendela digunakan viton dengan keliling (L) 260 cm
daD lebar (w) 0,82 cm. Sehingga keliling viton
untuk 2 sambungan (flens DN 160 KF dan penjepit
jendela) adalah 308,29 cm. lndeks pengencangan K
= 0,6 dan tinggi puncak A = 6 .10.6 cm, kemudian

daya hantar (C) dihitung dengan persamaan (15)

didapatkan

clan

K" = 2,79,10-3,300 (4,825,10-10,0,333) 3,8,10-4

0,8
= 6,3879, 10-14 Torr liter/detik cm2

C 4( 303 )x 6 10-6 308,29
( -3.0,6 )= --exp

28,98 ...0,82' 308,29.0,82.0,5

~

,7258.10.7 It./detik.=
Sehingga laju pelepasan gas spesifik (qD = Kh)

dihitung dengan persamaan (14) Kemudian laju kebocoran
persamaan 16 didapatkan

dengandihitung

Kh = 1,688.10-14+[ 6.917.10-1

~,8086.104~ -

= 5,14399. 10-14 TolT 1iter/detik cm:

QL = (1,7258.10").760

= 1 ,3116234 .10-4 Torr It./detik,

Dengan demikian, beban pompa pada kondisi
rnantap (QG) adalah

Laju pelepasan gas (QD) pada sumber elektron
dihitung dengan persarnaan (3) dengan luas

permukaan (A) yang menyebabkan terjadinya
pelepasan gas sebesar 11.595,8 cm2.

QG = QD + Qp + QL

=1,3776. 10-4 Torr/lt./detik
QD = 5,14399.10.9.11.595,8

= 5,96487. 10-6 Torr It./detik.
Tingkat Kehampaan

Untuk menentukan tingkat kehampaannya
hams dihitung clara hantar saluran untuk
menyambung pompa difusi dengan corong pemayar.
Saat pengujian digunakan saluran daTi elbow yang
mempunyai diameter (D) 4 cm clan panjang (L) 50
Cm, sehingga clara hantar dihitung dengan
persarnaan (11) sebagai berikut

Laju Permeasi

untuk menentukan laju penneasi perlu
dihitung terlebih dahulu laju penneasi spesifik yaitu
menggunakan persamaan 1 dengan konstanta
desosiasij = 2 untuk gas diatomik dalam logam[2]

c = 381(~ )Y:. (£ ), 28,98 50

= 15,769 1t./detik

qp = 1582.10-11[ (760~-(1.10-5f , 0,8

5,54096. 10.11 Torr It./detik.
Laju pemompaan pompa difusi 150 liter!detik, maka
berdasarkan persamaan (13) laju pemompaan efektif
adalah

Kernudian besamya laju permeasi dihitung dengan
persarnaan (2) clan luas permukaan yang
rnenyebabkan terjadinya permeasi adalah sarna

dengan luas permukaan yang rnenyebabkan
terjadinya pelepa~an gas yaitu sebesar 11.595,8 crn2.

~=--:--+~
S./ 15,769 150

Sef = 14,269 It./detikQp = 6,32083 .10.7 Torr It./detik
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sebesar 95,27 liter. Hasil pengujian kehampaan
dengan pompa difusi ditunjukkan pada Gambar 7.
Dari hasil perhitungan dan pengujian didapatkan
perbedaan yang cukup besar. Hal ini disebabkan
karena dalam perhitungan didasarkan dalam kondisi
bersih untuk standar komponen sistem hampa.
Sedangkan dalam pengujian kondisi standar sulit
untuk didapatkan karena kesulitan dalam
membersihkan daD perlakuan komponen sistem
hampa antara lain pemanasan dalam ruang hampa
(bake) untuk membersihkan permukaan komponen.
Dalam perhitungan, setelah dihampakan selarna 45
menit didapatkan kehampaan 9,65 .10.6 Torr.
Setelah mencapai kehampaan ini hampir tidak
mengalarni kenaikan kehampaan karena sudah
mencapai kondisi keseimbangan atau kondisi rnantap
(steady state). Dalam pengujian, untuk awal
pemompaan sampai 60 mcnit beban gas hampir
seluruhnya volume gas di dalam corong pernayar.

Dengan demikian tingkat kehampaan akhir (P u) yang
dapat dicapai pada pengujian ini ditentukan dengan

persamaan (13) sehingga didapatkan

= 1,377587.10-4

14,269
= 9,65 .10-6 Torr.

Dari hasil analisis kehampaan corong
pernayar didapatkan bahwa beban gas keseluruhan
1,3776 .10-4 Torr liter/detik, daya hantar saluran

pada pengujian 15,769 liter/detik, laju pemompaan
efektif 14,269 liter/detik dan tingkat kehampaan
akhir yang dapat dicapai 9,65 .10-6 Torr. Hasil
perhitungan kehampaan fungsi waktu saat
pemompaan dengan pompa difusi ditunjukkan pada
Gambar 7. Hasil perhitungan ini dihitung meng-
gunakan persamaan (12) dan volume ruang yang
dihampakan (V) yaitu volume corong pernayar
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Gambar 7. Hubungan kehampaan vs. waktu pemompaan dengan pompa difusi.

Sedangkan setelah pemompaan selama 60
menit beban gas disebabkan oleh adanya pelepasan
gas (outgassing), permeasi daD kebocoran. Dalarn
pengujian, setelah diharnpakan selama 60 menit
didapatkan kehampaan 9 .10's Torr dan selanjutnya
kenaikan keharnpaan sangat larnbat hingga mencapai
3,5 .10's Torr. Hal ini disebabkan laju pelepasan
gas (outgassing) sesunggulmya jauh lebih besar daTi

perhitungan. Besamya laju pelepasan gas
(outgassing) ini karena pads komponen sistem
hampa tidak dilakukan pemanasan dalarn ruang
hampa (bake) untuk membersihkan permukaan yang

dihampakan. Besarnya laju pelepasan gas ini akan
berkurang terhadap waktu pemompaan sehingga
kehampaan semakin bertambah clan mencapai
keseimbangan (kondisi rnantap) pada 3,5 .10.5 Torr.
Kehampaan akhir 3,5 .10.5 Torr yang didapatkan
dalam pengujian mendekati kernampuan pompa
vakum yang digunakan yaitu 2 .10.5 Torr. Hasil
pengujian ini dapat mengindikasikan hasil yang
cukup baik dan tidak terjadi kebocoran pada lagan.
Dalam instalasi yang sesungguhnya, perapat flens
jendela menggunakan kawat aluminium kemumian
tinggi (99,6 %)_untuk mengurangi kebocoran
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pada perapat. Disamping itu, pompa yang
digunakan adalah pompa turbomolekuler yang
mempunyai kapasitas pemompaan 500 liter/detik
clan kehampaan akhir < 1 .10.\0 Torr. Dengan
kondisi instalasi ini diharapkan dapat dicapai
kehampaan akhir < 5. 10-6 Torr dalam operasi mesin
berkas elektron.

Lampiran 1

~

KESIMPULAN

Hasil analisis kehampaan corong pemayar
menunjukkan bahwa : beban gas yang hams
dipompa meliputi : pelepasan gas, permeasi daD
kebocoran masing-masing adalah 5,96487. 10-6
Torr It./detik, 6,32083. 10.7 Torr It./detik daD
1,3116234. 10-4 Torr It./detik, sehingga didapatkan
beban gas keseluruhan 1,377587 .10-4 Torr It./detik.
Daya hantar saluran pad a pengujian adalah 15,769
It./detik sedangkan laju pemompaan efektif daD
tingkat kehampaan akhir yang dapat dicapai dengan
pompa RD 150 masing-masing adalah 14,269 Torr
It./detik daD 9,65 .10.6 Torr. Dari basil pengujian
didapatkan kehampaan setelah mencapai
keseimbangan (k'.)ndisi mantap) adalah 3,5 .10's
Torr. Kehampaan akhir 3,5 .10's Torr dalam
pengujian mendekati kemampuan pompa vakurn
yang digunakan yaitu 2 .10's Torr. Dengan basil
pengujian ini dapat mengindikasikan basil yang
cukup baik daD tidak terjadi kebocoran pacta lasan.
Dalam instalasi yang sesungguhnya diharapkan
dapat dicapai kehapaaan akhir 5 .10-6 Torr, karena
perapat flens jendela menggunakan kawat aluminium
kemurnian tinggi daD pompa yang digunakan adalah
pompa turbomolekuler dengan laju pemompaan 500
liter/detik daD kehampaan akhir < 1 .10.10 Torr.

Keterangan
1. Flens DN 160 CF

2. Dinding sisi depan clan belakang

3. Dinding sisi samping kanan clan kiri

4. Sirip penahan

5. Dudukan beam stopper

6. Flens untuk window

Gambar 8. Konstruksi corong pemayar me-
sin berkas elektron.ACUAN
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Budi Santoso

-Hasil analisis kehampaan corong pemayar ada 3
beban gas yang harsu dipompa yaitu : pelepasan
gas, permeasi daD kebocoran gas untuk kebocoran
hasilnya paling tinggi mohon penjelasan.

-Terjadi perbedaan antara perhitungan dengan
eksperimen, mohon penjelasan.

-Mohon penjelasan mengenai pc:rapat logam daD
perapat viton dengan rumus yang berbeda.
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Hendri F.W.
-Bagaimana distribusi berkas elektron di ddlam

corong pemayar MBE?

-Berapa persen berkas elektron yang hilang,
karena bereaksi dengan logam MBE?

Suprapto
-Distribusi berkas elektr\)n di dalam corong

pernayar sangat dipengaruhi oleh sistem
pernayarannya. Sistem pernayar yang digunakan
adalah elektrornagnet dengan catu clara berbentuk
pulsa gigi gergaji. Dengan catu clara ini
diharapkan homogenitas pernayaran sekitar 95%.

-Berkas elektron yang hilang diharapkan tidak ada,
karena tidak sampai bersinggungan dengan

dinding corong pernayar.

Suprapto
-Beban gas yang disebabkan oleh pelepasan gas

clan penneasi, dipengaruhi oleh jenis bahan clan
dimensinya. Bahan untuk corong pemayar adalah
SS 316 L yang mempunyai pelepasan gas clan
penneasi sang at kecil sehingga sangat baik untuk
komponen vakum. Sedangkan laju kebocoran
sangat ditentukan oleh jenis seal (perapat) yang
digunakan. Seal yang digunakan adalah karet
(vi/on) dengan keliling 2 x 2,7 m sehingga
menyumbangkan kebocoran yang cukup besar.

-Dalam konstruksi/pengujian, kebersihan dinding
bagian dalam tidak sesuai standar karena
kesulitan melakukan pemanasbersihan (baking),
sehingga pelepasan gas jauh lebih besar. Di
samping itu seal yang digunakan terbuat dari karet
(pasaran lokal) seharusnya dan vitan atau kawat
99,6%.

-Perbedaan ini disebabkan oleh tingkat elastisitas
clan deformasi yang terjadi pada perapat (seal).
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