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KAJIAN PENENTUAN KEDALAMAN PENETRASI BERKAS
ELEKTRON 350 keY PADA HIDROGEL UNTUK PEMBALUT
LUKA

Suharni, Rany Saptaaji, Susanna Tuning S.
PTAPB-BATAN

ABSTRAK

KAJlAN PENENTUAN KEDALAMAN PENETRASI BERKAS ELEKTRON 350 keV PADA HIDROGEL

UNTUK PEMBALUT LUKA. Pada tulisan ini disajikan hasil perhitungan kedalaman penetrasi berkas
elektron dalam bahan hidrogel secara teori perhitungan maupun dengan eksperimen. Data kedalaman
penetrasi digunakan sebagai acuan untuk menghitung kedalaman penetrasi berkas elektron pada bahan
hidrogel. liidrogel terbentuk saat interaksi berkas elektron dan bahan polimer melalui proses ikatan silang.
Kedepannya, hidrogel akan digunakan sebagai pembalut luka. Bahan polimer yang digunakan meliputi
P VA, P VP, dan campuran keduanya. Dipilih bahan tersebut karena selama interaksi dengan berkas
elektron, material cenderung mengalami ikatan silang dan membentuk hidrogel. Pembentukan hidrogel
merupakan dasar eksperimen untuk industri pembalut luka hidrogel mengunakan mesin berkas elektron.
Secara eksperimen, berkas elektron 350 keV dapat digunakan untuk mengiradiasi campuran PVA and PVP.
Diperoleh bahwa kedalaman penetrasi berkas elektron 350 keV kedalam bahan adalah 0,204 mm untuk
iradiasi satu sisi dan 0,490 mm untuk iradiasi dua sisi.

Kata kunci: hidrogel, pembalut luka, ikatan silang, iradiasi, penetrasi

ABSTRACT

STUDY ON THE DEPTH-PENETRATION OF 350 keV ELECTRON BEAM INTO HYDROGEL WOUND

DRESSING. Depth-penetration calculation of 350 ke V electron beams into hydrogel material is presented in
this paper. The determination is based on theory and experiment. These data will be used as a reference in
calculating of depth-penetration of electron beams into hydrogel materials. Hydrogel is formed during
interaction between electron beams and polymer materials through cross-linking prosess. In the future,
hydrogel will be used as a wound dressing. Polymer materials used in this experiment were PVA, PVP and
mixed of both. These materials were chosen, because they tend to cross-link and form hydrogel during
interaction with electron beams. The formation of hydrogel is a basic experiment in fabrication of hydrogel
wound dressing using electron beam machine. Experimentally, the 350 keV electron beams can be used to
irradiate the mixture of P VA and P VP. It's found that the depth-penetration of 350 ke V electron beams into
the polymers is 0.204 mmfor single-sided treatment and 0.490 mmfor double-sided treatment.

Key word: hydrogel, wound dressing, cross-linking, irradiation, penetration.

PENDAHULUAN

Alat yang dapat mengeluarkan radiasi berkaselektron melalui pemercepat disebut mesin
berkas elektron (MBE), adalah suatu alat penghasil
berkas elektron yang energinya cukup tinggi untuk
memodifikasi suatu bahan. Bahan yang akan
dimodifikasi tersebut biasanya dari bahan organik,
karena bahan ini akan mengalami perubahan sifat
kimia, fisika dan biologi akibat penyinaran berkas
elektron atau sinar berenergi tinggi lainnya seperti
sinar gamma, sinar UV dan sinar X.

Oi dalam mesin berkas elektron, elektron
yang dhasilkan dari sumber elektron dapat terjadi
secara pemanasan. Sumber elektron secara pe-

manasan diperoleh dengan mengaliri arus filamen
pada sumber elektron. Setelah keluar dari sumber
elektron, berkas elektron dilewatkan melalui tabung
pemercepat untuk dinaikkan energinya hingga
mencapai energi yang diinginkan. Hal ini dilakukan
dengan cara memasang tegangan listrik pada
elektroda pemercepat. Agar berkas elektron dapat
mengenai seluruh permukaan material yang
diiradiasi, maka berkas elektron setelah keluar dari
tabung pemercepat di mayarkan. Material yang
diiradiasi dilewatkan dibawah jendela pemayar
MBE menggunakan ban berjalan (conveyor).

Sebelum suatu proses dapat diaplikasikan
atau dikomersialkan, maka diperlukan suatu studi
kelayakan. Studi kelayakan pada umumnya me-
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/iputi beberapa aspek, yaitu aspek teknis, ekonomi,
sosial maupun /ingkungan. Agar suatu proses /ayak
dari segi teknis, maka proses tersebut harus dibuat
seefisien mungkin, serta produk yang dihasilkan
dapat diterima oleh konsumen. Mungkin suatu
proses /ayak ditinjau dari satu segi atau beberapa
segi, tetapi tidak /ayak dari segi yang Jain. Pene/itian
dan pengembangan serta aplikasi radiasi berkas
elektron telah di/akukan di berbagai bidang,
misalnya polimerisasi, sterilisasi, pengawetan
makanan maupun lingkungan. Dalam me/akukan
penelitian, pengembangan, maupun aplikasi radiasi
terhadap suatu. bahan, diperlukan pengetahuan
tentang sifat radiasi berkas elektron, bahan yang
diproses, dan teknik iradiasi terhadap bahan
tersebut. Beberapa keunggu/an dari berkas elektron
untuk proses iradiasi adalah:

1. Proses iradiasi mudah dikendalikan dengan
mengatur besar arus dan energinya.

2. Daerah iradiasi dapat dikendalikan dengan tepat
melalui pemayaran berkas elektron.

3. Efisiensi pemanfaatan energi iradiasi sangat
tinggi karena memberikan energinya seeara
langsung sesuai kebutuhan.

4. Waktu iradiasi singkat karena MBE mampu
memberikan berkas elektron daya tinggi.

5. Keselamatan sangat tinggi, karena mudah
menghidupkan dan mematikan MBE dan tidak
menimbulkan kontaminasi radioaktif.

Namun demikian proses iradiasi mengguna
kan MBE juga mempunyai beberapa kelemahan
dibandingkan dengan proses iradiasi menggunakan
sinar gamma, yaitu :
1. Penetrasi elektron ke bahan terbatas.

2. Memerlukan dosimetri yang lebih komplek.

3. Biaya perwatan MBE lebih mahal.

4. Diper/ukan personil yang handal untuk operator
dan perawatan MBE.

Kegiatan penentuan kedalaman penetrasi
berkas elektron dengan energi 350 keY ini
merupakan tahap awal dari kajian pemanfaatan
MBE 350 keY/lO mA PTAPB-BATAN untuk
treatment pemba/ut luka hidrogel.

Berkas Elektron Untuk Treatment Pemhalut
Luka Hidrogel

Dewasa ini, dengan teknologi iiradiasi
menggunakan berkas elektron, berhasil ditemukan
bahan baru yang lebih coeok, yaitu hidrogel dari
bahan polyvinil alcohol (PYA) dengan rumus
molekul [CHz-CH(OH)-]n-. Polymer PVA, yang
juga banyak dipakai sebagai bahan kontak lensa
mata ini, terdiri dari ikatan-ikatan atom yang
memanjang. PYA merupakan salah satu jenis
polimer hidrofilik yang tidak toksis, tidak larut
dalam air, dan larut dalam air panas > 80°C.
Melalui proses iradiasi dengan berkas elektron,
beberapa atom-atomnya menjadi radikal yang
memungkinkan ikatan panjang polimer ini akan
saling berhubungan satu sama lainnya (cross
linking) yang seperti diilustrasikan pada Gambar I.
Selain itu berkas elektron ternyata mampu untuk
mensterilkan bahan hidrogel tersebut[1l]. Hasil dari
proses cross-linking, larutan PYA akan berbentuk
seperti jelly (hidrogelp·7].

Keuntungan "menganyam" polimer dengan
metoda iradiasi berkas elektron ialah hidrogel bisa
dibuat tanpa penambahan zat aditif yang biasanya
diperlukan pada proses cross-linking konvensional.
Selain itu juga, tingkat kekerapan cross-Iinkingnya
bisa mudah dikontroI dengan hanya mengubah
tingkat kekuatan iradiasi.

larutan
polimer

polimer

berkas
elektron......·..·..· ..· ..· ..•-+

rndikal

hidrogel

cross
linking

Gambar 1. Larutan polimer PYA di dalam air diubah menjadi hidrogel dengan
menggunakan berkas elektron. Atom radikal yang terjadi setelah
ditembak elektron saling berikatan membentuk cross-linking17l•
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Untuk menambah kelenturan bahan, sebelum
diiradiasi Polyvinylpyrrolidone (PVP) dari bahan
dasar monomer N-vinil-pirolidon (N-VP), dicam
purkan ke dalam bahan polimer PVA ini. Campuran
ini lalu diulaskan pada lembaran plastik untuk
diproses dengan berkas elektron. Dengan cara ini,
bisa diperoleh bahan hidrogel yang lentur, mudah
menyerap air, mencegah masuknya mikrobadari
luar, sekaligus transparan. Kandungan air dalam
bahan ini bisa mencapai 80%, sehingga tidak salah
kalau disebut sebagai perban dari air[7].

Kelebihan perban air dibandingkan dengan
perban kasa biasa ialah kemampuannya memper
cepat proses penyembuhan luka sampai setengah
nya. Selain kulit luar bisa cepat terbentuk kembali,
perban hidrogel bisa melindungi ujung-ujung syaraf
pada bagian yang luka dari kontak dengan luar
sehingga rasa sakit bisa dikurangi kalau terjadi
persinggungan. Keuntungan lain ialah, karena
sifatnya transparan, maka dengan mudah kita bisa
melihat keadaan luka tersebut apakah sudah sembuh
atau belum[4,7].

Iradiasi Berkas Elektron

Energi Iradiasi

Berdasarkan energinya, MBE dibagi menjadi
tiga golongan, yaitu :

- MBE dengan energi rendah « 500 keY)

- MBE dengan energi sedang (500 keY - 5 MeV)

- MBE dengan energi tinggi (> 5 MeV)

Energi berkas elektron menentukan kedalaman
penetrasi dalam suatu bahan yang diiradiasi.
Semakin tinggi energi berkas e1ektron, semakin
dalam penetrasinya. Namun elektron yang
dipercepat energinya akan semakin berkurang
setelah menembus bahan dan akhirnya kehabisan
energi dan berhenti pada kedalaman tertentu dalam
bahan. Hubungan antara dosis yang diserap bahan
dengan energi elektron secara matematis dapat
dinyatakan dengan persamaan[3]:

D ~ 0,33 !i (untuk iradiasi dari satu sisi
p

permukaan) (1)

D ~ 088 !i (untuk iradiasi dari dua sisi
, p

permukaan) (2)

Dengan D = dosis serap, E = energi e1ektron, p =
densitas bahan.

Dosis serap, yang menyatakan nilai energi rata-rata
yang terserap pada bahan, biasanya dinyatakan
dalam satuan rad atau gray (Gy), dimana:

1 rad = 100 erg/gram; I Mrad = 10 watt
detik/gram; 1 Gy = 100 rad.

Untuk meningkatkan kedalaman penetrasi, iradiasi
dapat dilakukan pada 2 sisi, yaitu dengan cara
membalikkan bahan yang diiradiasi.

Gambar 2 menunjukkan kurva distibusi dosis
terhadap kedalaman penetrasi jika suatu bahan
diiradiasi pada dua sisi[4]: .

Penetrasi, q/cm2
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Gambar 2. Kurva distribusi dosis relatifterhadap penetrasi pada 2 sisi bahanl41•
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Rentang energi elektron antara 100 keV - IMeV:

S = 6,67 X 10-11 UBs/3/P (4)

Oari rumus terlihat bahwa makin besar

energi yang datang, maka makin dalam jangkau
masuk ke bahan. Oemikian juga pada energi
tertentu, jangkau akan dipengaruhi oleh rapat jenis
bahan yang dilewati. Oleh karena itu kedalaman
penetrasi merupakan perkalian antara jangkau
elektron dengan kerapatan bahan yang dilewati.

Pada Gambar 3 ditunjukkan hubungan antara
kedalaman penetrasi pada bahan dengan berbagai
energi yang merupakan hasil pendekatan rumus.

dengan: p

S

Penetrasi berkas digunakan untuk menge
tahui sejauh mana berkas elektron dapat menembus
suatu bahan. Hal ini perlu dilakukan karena
penetrasi berkas merupakan parameter pengen
dalian dosis dalam melakukan iradiasi suatu bahan

untuk memperoleh kualitas bahan yang seragam.
Oosis relatifmenyatakan nilai dosis yang didasarkan
pada perbandingan sembarang dosis terhadap dosis
maksimum dalam suatu distribusi dosis serap.

Kurva Penetrasi vs Dosis Relatif

Arus berkas akan dapat diukur apabila berkas
sampai ke sensor pengukur (penyetop berkas).
Jangkau elektron (S) adalah jarak tegak lurus dari
permukaan tumbukan sampai elektron berhenti
memberikan energinya. Jangkau e1ektron amat
dipengaruhi oleh beberapa parameter antara lain:
kerapatan bahan yang ditumbuk, energi yang
datang. Seeara pendekatan rumusan jangkau
elektron dibedakan menjadi tiga katagori energi
yaitu: energi rendah antara 10 - 100 keY, energi
medium antara 100 keV - I MeV dan energi tinggi
diatas I MeViS].

Pada rentang energi antara 10 keY < e UB < 100
keV,jangkau elektron:

";I .••••••••• ~ ..-.;

9 >cm-l6
'"

.ra "
<;
..;.

z

S = 2, I x 10 -12 vi /p

Rentang energi diatas I MeV :

S = lip (5,1 X 10-7 UB)

= rapat jenis bahan (gr/em3)

= jangkau elektron (em)

Us = tegangan pemereepat (Volt)

(3)

(5)
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Gambar 3. Kedalaman penetrasi Sp dengan energi eU H 181.
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Energi yang terserap pada bahan mempunyai
distribusi tidak merata, berarti daya yang terserap
per satuan volume merupakan fungsi dari jarak.
Seeara pendekatan daya berkas yang diserap
persatuan volume pAz) pada jarak z dituliskan
sebagai berikut[8J:

PA(Z)/PAmak = 1-9/4(z/S-1/3/ (6)

dengan : PAmak = 4/3 1JA VB J, harga maksimum
daya yang terserap per satuan volume pada jarak z =
S/3 di permukaan, z = jarak dari permukaan bahan,
S = jangkau, J = rapat arus berkas, 1JA = bagian
berkas yang terserap.

Berkas yang terukur pada target hanya yang
mempunyai daya eukup untuk menembus jendela
pemayar titanium pada MBE dan udara atmosfer
dari jendela pemayar sampai ke target. Selain itu
distribusi kedalaman penetrasi ke dalam suatu
bahan tidak sarna jangkauannya, tetapi distribusinya
sesuai persamaan (6) dan ditunjukkan seperti pada
Gambar 4[9J.

METODE EKSPERIMEN

Dalam penentuan kedalaman berkas elektron
ini didasarkan atas dua metode, yaitu dari
perhitungan dan eksperimen. Metode perhitungan
diperoleh dengan menggambar kurva penetrasi vs
dosis relative dengan menggunakan persamaan (6).
Kemudian untuk berkas elektron dengan energi 350
keY, ditentukan nilai penetrasinya.

Untuk set-up eksperimen penentuan penetrasi
berkas elektron dilakukan dengan eara:

a. Memotong dosimeter CTA sepanjang ± 7, 5 em
sebanyak 9 potong dan diberi nomer.

b. Menyusun bertumpuk dosimeter CTA sesuai
nomer urut pada tempat yang sudah disediakan.

e. Mengiradiasi dosimeter CTA dengan tegangan
bervariasi, yaitu 250 kV, 300 kV, 340 kV; arus

120

1000'·'

80
<;

'"';!; 60
'" 0; 40
0 Q

20

berkas lOrnA, dan keeepatan konveyor 2,7
emldt.

d. Mengkondisikan dosimeter CTA yang telah
diiradiasi selama 2 jam.

e. Mengukur rapat optik dosimeter CTA setelah
diiradiasi dengan menggunakan Spectro
photometer.

f Menentukan dosis terserap dengan meng
gunakan kurva kalibrasi.

Dari dua data yang diperoleh, yaitu dari
perhitungan dan eksperimen selanjutnya digunakan
sebagai parameter perhitungan kedalaman penetrasi
bahan hidrogel. Dimana densitas bahan hidrogel
diperoleh dari data Iiteratur[lJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan penetrasi berkas elektron dari
MBE

Dari data dosis relatif vs penetrasi berkas
(Iihat Gambar 5), besamya penetrasi (Pt) pada
energi berkas 350 keY adalah 0,07 gr/em2•

Besamya penetrasi setelah berkas melewati jendela
pemayar dan eelah adalah (Pt'):

~ Pt' = Pt - ((tebal jendela pemayar x Ptitanium) +
(tebal eelah udara x Pudara))

dengan : tebal jendela pemayar Titanium = 50 11m
tebal eelah udara = 15 em

Ptitanium = 4,6 gr/em3 (bahan Titanium)

Pudara = 0,00125 gr/em3

~ Pt' = 0,07 gr em-2_ ((50 /10000 em x 4,6 gr em-3

+ 15 em x 0,00125 gr em-3)) = 0,02825 gr em-2

0,02 0,04 0,06 0,07 0,08

Pene1Jasi (gr'crnZl

0,1 0,12

Gambar 4. Dosis relatifvs penetrasi berkas elektron.
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Dari Gambar 4 dapat terlihat bahwa semakin
besar energi berkas elektron maka kedalaman

penetrasi semakin besar. Sehingga kedalaman
penetrasi berbanding langsung dengan energi berkas
elektron.

Pada jarak z = 0 (permukaan bahan), dosis
relatif sebesar 80% disebabkan karena iradiasi

elektron belum seluruhnya diserap oleh bahan. Hal
ini karena ada sebagian dari berkas elektron yang
terhambur pada saat berinteraksi dengan
permukaannya. Pada kurva energi 350 keY, pada
jarak z sekitar 0,04 g/cm2 dosis relatifuya 100% atau

optimum. Ini berarti bahwa dosis terserap semua,
hal ini akibat terjadinya serapan berkas elektron
secara maksimal oleh bahan. Setelah jarak z
melebihi 0,04 glcm2 kemudian turun secara
eksponensial karena dosis mulai berkurang. Hal ini
dikarenakan energi elektron berkurang, dimana

dosis merupakan besamya energi yang diserap per
satuan volume. Hal ini berlaku untuk semua energi
dari berkas elektron. lnteraksi antara elektron dan

bahan yang ditumbuk ini adalah interaksi atomik

karena energi elektron dibawah 12 MeV.

Jadi, dari masing-masing kurva diatas dapat
diketahui bahwa pada hakekatnya distribusi dosis
relatif meningkat dari nilai permukaan ke optimum
pada bagian tengah bahan dan secara berlahan-lahan
menurun kembali sampai harga terendah pada ujung
dari jangkauan elektron. Titik dimana dosis keluar
sarna dengan dosis masuk akan menentukan batas

ketebalan efektif untuk bahan yang diiradiasi satu
sisi (single-sided treatment).

Dalam praktek khususnya dalam industri,
perbandingan Dmak,lDmindapat mencapai I sampai
1,5[6]. Pad a proses iradiasi tertentu perlu ditetapkan
toleransi harga Dmak,lDmin yang dianggap masih
dapat memberikan produk yang baik. Hal ini

tergantung kasus demi kasus terhadap perubahan

kimialfisika yang diinginkan terhadap bahan yang
diiradiasi.

Dari litetarur didapat bahwa salah satu
aplikasi MBE energi rendah dimana MBE PT APB

BA T AN masuk dalam kategori ini salah satunya
adalah untuk proses pengikatan silang (cross
linking) film plastik tipis[lO]. Sehingga dengan bahan
polimer tertentu, ketebalan tertentu mampu
dihasilkan proses crosslinking bahan polimer,
khususnya untuk pembalut luka hidrogel.

Pengukuran penetrasi berkas elektron MBE
350 keV/1O m4

Telah dilakukan pengukuran penetrasi berkas
elektron dengan energi elektron (tegangan pemer
cepat) 250 kV, 300 kV dan 340 kV, dan hasil

pengukuran penetrasi berkas elektron disajikan pada
Tabell.

Pengukuran penetrasi berkas elektron

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
kemampuan berkas elektron mas uk di dalam suatu

bahan/materi. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan
cara mengiradiasi dosimeter CT A yang disusun
bertumpuk, dengan menggunakan berkas elektron
pada energi tertentu. Dari hasil pengukuran
penetrasi berkas (Gambar 5) terlihat bahwa semakin

besar tegangan pemercepat, penetrasi berkas
semakin dalam, karena besarnya tegangan
pemercepat sebanding dengan energi elektron yang
dipercepat. Untuk energi 340 keY, besar dosis
efektif yang dapat digunakan agar dapat memenuhi

keseragaman dosis serap ( ~ 70 % dosis relatif )
atau agar Dmak,lDmindapat mencapai I sampai 1,5,
maka besar penetrasi berkas efektif adalah 0,026
glcm2• Apabila ditinjau dari penetrasi berkasnya,
maka MBE ini hanya cocok untuk iradiasi

permukaan bahan saja, atau bahan-bahan yang
mempunyai densitas rendah.

Tabel1. HasH pengukuran penetrasi berkas elektron.

No
Lembar PenetrasiHV =250 kVHV = 300 k VHV = 340 kV

CT A film
(gr/cm2)

Dosis relatif(%)
Dosis relatif (%)Dosis relatif (%)

1.

I0,5 X P X t = 0,008 100100100

2.

21,5 X P X t = 0,02410,54873

3.

32,5xpxt = 0,041 2,28,538

4.

43,5 X P X t = 0,057 024

5.

54,5 X P X t = 0,073 -01,2
6.

6 - 0

p = densitas CT A (J ,298 gr/cm3)
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Gambar 5. Kurva hubungan antara dosis relatifvs penetrasi berkas.

Secara eksperimen sarna dengan teori
perhitungan bahwa ada nilai penetrasi optimum
kemudian menurun. Tapi hasil kedalaman penetrasi
berbeda, dari perhitungan 0,02825 glcm2 sedang
dengan pengukuran 0,026 g/cm2, jadi ada perbedaan
sebesar 8,6%. Hal ini disebabkan karena per
hitungan teori didapat dari pendekatan (persamaan
6) sehingga diperlukan ralat rambat (perhitungan).
Kemungkinan yang lain adalah data dari teori
perhitungan benar, tetapi secara eksperimen
diperlukan ralat alat sehingga diperlukan kalibrasi
alat. Yaitu kalibrasi alat ukur tegangan pemercepat
dan alat ukur dosis serap.

Besar penetrasi efektif ini selanjutnya akan
digunakan untuk menghitung kedalaman penetrasi
bahan polimer untuk pembuatan hidrogel untuk
pembalut luka.

Perhitungan Penetrasi Berkas Elektron
dengan energi 350 keV pada Bahan PoUmer
Hidrogel

Untuk bahan PVA, nilai kedalaman penetrasi
ada pendekatan hasil, hal ini dikarenakan ada
pendekatan antara teori perhitungan dengan
eksperimen. Tapi bahan PVA untuk membuat
hidrogel pembalut luka ini mempunyai kelemahan
yaitu kurang lentur. Untuk bahan PVP juga terlihat
adanya pendekatan hasil. Dari data pada Tabel 2
dapat diamati bahwa semakin tinggi densitas bahan
maka semakin rendah penetrasinya. Sedangkan
untuk bahan hidrogellebih dipilih adanya campuran
PVA dan PVP ini dikarenakan untuk memenuhi

karakteristik bahan pembalut luka, diantaranya
transparan, lentur dan dapat mempercepat
penyembuhan luka. Sehingga untuk memenuhi
ketebalan efektif dan mempunyai distribusi dosis
yang seragam, disiapkan bahan polimer campuran
PVA dan PVP dengan ketebalan 0,204 mm untuk
iradiasi satu sisi. Data ketebalan penetrasi yang
digunakan adalah yang berasal dari eksperimen
skala lab, hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan
dengan kondisi atau karakteristik MBE yang
dipunyai di PTAPB-BATAN ini, yaitu dengan
pengukuran langsung.

Tabel 2. Hasi! perhitungan ketebalan bahan target.

DensitaslJ I

Penetrasi (mm)

No.
NAMA

(glcm3)
Estimasi dariEstimasi dari

data Perhitungan
data Ekperimen

I
Polyvinil alcohol (PVA) 1,300,2170,200

2
Polyvinylpyrrolidone (PVP)' 1,250,2260,208

3
Campuran PVA dan PVP 1,2750,2220,204

Prosiding PPI - PDIPTN 2007
Pustek Akselerator dan Proses Bahan - BAT AN

Yogyakarta, 10 Juli 2007



406 ISSN 0216 - 3128 Suharni, dkk.

Dengan mempertimbangkan geometri bahan
hidrogel maka proses iradiasi dapat dilakukan
dengan dua sisi (double-sided treatment). Untuk
sistem satu sisi efisiensi absoilisi-k-ifa-kira 50% dan

menjadi 65% sampai 75% untuk dua sisi (6). Dengan
demikian, dengan iradiasi dua sisi berarti dapat
meningkatkan penetrasi menjadi 2,4 kali lebih besar.
Jadi, untuk dua sisi ketebalan hidrogel menjadi
0,490 mm. Untuk iradiasi pada sisi yang ber
lawanan, maka total nilai ini menjadi 2,4 kali lebih
besar dikarenakan adanya overlap ujung dari
distribusi dosis relatif-kedalaman. Hal ini terlihat

pada Gambar 3.

Jadi disini dapat diketahui bahwa tebal
prod uk yang dapat diiradiasi dengan berkas
elektron, ternyata berbanding langsung dengan
energi berkas elektron dan berbanding terbalik
dengan densitas bahan.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :

I. Teknologi MBE untuk treatment hidrogel
bertujuan untuk membentuk ikatan silang pada
bahan hidrogel dari campuran PVA dan PVP
sehingga diperoleh pembalut luka hidrogel yang
elastis, transparan dan tidak mudah sobek.

2. Denganmenggunakan MBE 350 keV/lO mA
dapat digunakan untuk mengiradiasi bahan
polimer campuran PVA dan PVP dengan
kedalaman penetrasi 0,204 mm untuk iradiasi
satu sisi dan 0,490 mm untuk iradiasi dua sisi.
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Bambang Supardiyono

- Pada hasil pengukuran untuk E = 250 kV
grafiknya tidak sesuai dengan grafik perhitungan
(E = 250 kV).

Rany S.

- Pada grajik hasi/ perhitungan dan pengukuran
bentuknya tidak sarna. Hal ini disebabkan grajik
hasil perhitungan dibuat tanpa memperhitungkan
tebal jendela pemayar (Titanium foil) dan cacah
udara. Sedangkan grajik hasil pengukuran
berdasarkan berkas elektron yang melewati
jendela pemayar dan celah udara.
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