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ABSTRAK

(SURFACE
BERKAS

STUDI MODIFIKASI SIFAT PERMUKAAN (SURFACE TREATMENT) TEKSTIL DENGAN RADIASI
BERKAS ELEKTRON. Keberhasilan pemanfaatan teknologi akselerator di berbagai bidang industri,
kedokteran dan farmasi, lingkungan, pertanian, pangan, meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan
meningkatnya kebutuhan masyarakat dewasa ini, tidak terkecuali pemanfaatan radiasi berkas elektron untuk
surface treatment benang dan tekstil pada industri tekstil. Penulisan ini bertujuan mengkaji pemanfaatan
berkas elektron akselerator untuk textile surface treatment pada tahap finishing sebelum produk jadi
dipasarkan. Surface treatment (modifikasi permukaan) dilakukan dengan radiasi berkas elektron energi
rendah (JOO - 500 keV), dan karena sifat penetrasinya rendah cocok digunakan untuk memperoleh
perbaikan sifat - sifat kimia, fisika, dan mekanis permukaan bahan industri tekstil seperti adhesi, mampu
basah, mampu cetak, ambilan zat warna, pulih kisut (crease recovery), tahan kerut, mampu bakar, tahan
gores, pelepasan nodalkotoran dan tanah sehingga mutunya lebih baik. Modifikasi sifat - sifat permukaan
benang dan tekstil pada proses finishing dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan reaksi yaitu ikatan
silang (crosslinking), cangkok/tempel (grafting), dan degradasi (degradation). Hasil studi menunjukkan
impak terbesar penggunaan radiasi berkas elektron untuk modifikasi permukaan tekstil dalam perdagangan
adalah dengan reaksi ikatan silang untuk crease recovery, dan dengan reaksi cangkok untuk modifikasi
permukaan sifat-sijQt basah (wetting properties), untuk pelepasan kotoran dan noda. Dosis radiasi yang
digunakan 5 - 50 kGy. Disajikan gambaran proses catu modifikasi tekstil cangkok sebelum dan sesudah
iradiasi dengan Co-60 (energi sinar r 1,33 dan 1,/7 MeV) dan proses kontinyu dengan radiasi berkas
elektron. Hasil-hasil studi selanjutnya dilaporkan dalam makalah ini.

ABSTRACT

STUDY OF TEXTILE SURFACE CHARACTERISTIC MODIFICATION BY USING ELECTRON BEAM

RADIATION. The success of accelerator technology application in various field of industry, medical and
pharmacy, environment, agricultural, food increase each year as the increasing of people needs, not
excepted for surface treatment of fibers and textiles in textile industry. This writing aim is to asses the
application of electron beam accelerator for textile surface treatment on finishing step. Surface treatment
was done with electron beam low energy (JOO - 500 keV), and because of its low penetration it was suitable
used to gain the improvement of chemical, physical and mechanical properties of textile surface such as
adhesion, wettability, printability, dyeS-intake, crease recovery,wriiikie-resislance, flammability, abrasion
resistance, soil and stain release to get better result. Modij/ciiiion affibers and textiles surface properties on
finishing process can be caused by crosslinking, grafting and degradation reactions. The assesment results
showed that the greatest impact on commercial application of radiation in textiles were crease recovery and
surface modification of wetting properties (soil and stain release). The radiation dose used for those
purposes were 5 - 50 kGy .. The bach process of graft textiles surface modification before and after
irradiation by Co-60 source (gamma energies of 1,33 and 1,17 MeV) and continue process by electron beam
were presented. The assesment results were reparted in this paper.

PENDAHULUAN

APlikasi / pemanfaatan radiasi sinar gamma dariCo - 60 dan berkas elektron dari akselerator

merupakan salah satu tonggak penting di dalam
bidang industri nuklir. Hal ini sangat beralasan
melihat kenyataan bahwa tenaga radiasi dari
sumber-sumber tersebut dapat menyebabkan reaksi
kimia secara merata di dalam bahan, dan bahwa
radiasi dapat menjalankan reaksi-reaksi pada suhu
rendah meskipun tanpa adanya zat kimia(1).

Dewasa ini iradiasi nuklir dengan berkas
elektron dari akselerator (MBE, mesin berkas
elektron) telah dimanfaatkan secara luas di berbagai
industri berbasis polimer dan telah establis di dunia
perdagangan antara lain bidang industri, pertanian,
farmasi, kedokteran dan lain-lain. Radiasi ini

berfungsi sebagai alat untuk mempermudah,
mempercepat, atau memperbaiki reaksi kimia yang
diperlukan dalam proses polimerisasi. Penggunaan
radiasi berkas elektron dalam perdagangan untuk
modifikasi polimer telah dimulai sejak awal tahun
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1950. Di negara-negara maju, teknologi polimerisasi
radiasi telalt dikenal dan digunakan dengan baik
seperti di Jepang dengan Takasaki Radiation
chemistry Research Establishment yang antara lain
melakukan penelitian modifikasi baltan - bahan
polimer, pembaharuan sumber - sumber alam dan
iradiasi bahan, Belanda dengan pabrik pelapisan
pintu svedex, Perancis dengan perusaltaan mebel
Parisot, Jerman, Amerika serikat dengan proses
pelapisan papan oleh Universal Wood Inc.
Penelitian dan pengembangan polimerisasi di
Indonesia telah dirintis sejak 25 tahun yang lalu,
dengan tujuan ikut memberikan sumbangan dalam
meningkatkan kualitas bahan polimer di Indonesia.
Pemanfatan radiasi berkas elektron di bidang
industri selain untuk memperbaiki produk industri

agar mutunya lebih unggul, sterilisasi peralatan
medis dan kemasan makanan dan buah-buahan agar
tidak cepat busuk, vulkanisasi karet, penanganan
gas buang industri agar ramah lingkungan,
polimerisasi, juga digunakan untuk surface
treatment beberapa macam bahan seperti pita
magnetik, kayu lapis, PCB, kertas, keramik
dekoratif. Dengan semakin berkembangnya
teknologi alselerator (mesin berkas elektron) sangat
kompetitif bila dibandingkan dengan sinar gamma,
terutama keselamatan radiasinya sangat tinggi
karena tidak menimbulkan kontaminasi

radioaktif(I.2,3,4). Indonesia merupakan negara

potensial untuk pemanfaatan teknologi radiasi
karena kekayaan bahan polimer alam seperti karet
dan kayu (selulosa) yang merupakan komoditi
nomor satu di dunia, di sam ping polimer sintetis
yang banyak digunakan masyarakat yaitu
polipropilen, polietilen, polistiren (plastik).
Teknologi polimerisasi dengan radiasi yang sudah
mapan dan siap digunakan untuk industri adalah
vulkanisasi lateks alam, pembuatan kayu plastik,
pelapisan permukaan kayu, (coating) sedangkan
pembuatan termoplastik karet alam dan peningkatan
kualitas kabel isolasi kabel masih dalam persiapan

skala pilot. Dari sekian banyak pemanfaatan radiasi
di berbagai bidang, polimerisasi cangkok (graft
polimerization ) yang diinduksi oleh radiasi elektron
energi rendah (100 - 500 keV) merupakan suatu
caralmetode signifikan untuk perubahan sifat-sifat
bahan terutama polimer. Pemanfaatannya meliputi
proses untukfinishing tekstil, manufaktur polietilen
cangkok dengan monomer asam akrilat, produksi
membran penukar ion, pembuatan bahan-bahan
biokompatibel dan lain-lain. Dari beberapa
pemanfaatan radiasi berkas elektron tersebut, uraian
selanjutnya difokuskan pada studi manfaat radiasi
berkas elektron untuk modifikasi sifat-sifat

permukaan/surface treatment benang dan tekstil
yang merupakan polimer, baik polimer alam
(selulosa) maupun polimer buatan (sintetislbuatan)
sesuai tujuan dari penulisan ini. Karakteristik
benang dan tekstil (alam dan sintetis) seringkali
diperbaiki dengan radiasi cangkok dengan
penambahan suatu monomer. Contoh pencangkokan

monomer-monomer hidrofilik ke dalam benang
poliakrilonitril dan polietilen tereptalat memperbaiki
kemampuan pewamaan, radiasi cangkok N
metilakrilamida (NMA, CH2=CHCONHCH20H)
pada campuran kapas (selulosa)- poliester
mereduksi muatan elektrostatis, memberikan sifat
permanent presslcrease recovery dan tidak berkerut,
sedangkan radiasi cangkok dengan vinil bromida,
triaJil fosfat, dan vinil fosfonat memberikan sifat
tahan terbakar. Radiasi Finishing kapas-poliester
buatan dalam perdagangan diperkenalkan di
Amerika Serikat akhir tahun 1960 an oleh Deering
Milliken corporation. Prosesnya meliputi
impregnasi kapas-poliester dalam larutan cair
monomer N - metilolakrilamida (NMA),

pengeringan parsial, dan radiasi elektron untuk
pencangkokan monomer ke selulosa.
Garmenlpakaian hasil pabrik dengan perlakuan
tersebut dipres dan dipanaskan untuk membuat
ikatan silang antara gugus N - metilol dalam
polimer cangkok dengan gugus-gugus-OH dalam
selulosa. Sebagai hasil ikatan silang, pakaian
pakaian menjadi Ibersifat permanent press.--- --

Fasilitas pilot untuk finishing tekstil dengan
radiasi polimerisasi cangkok telah dioperasikan di
pabrik kapas G1ukhov dekat kota Moskow sejak
1976. Fasilitas ini menggunakan akselerator jenis
elektron - 3M (0,7 MeV, 7 kW) yang dapat
meradiasi baltan hingga lebar I meter dengan laju
10 - 100 m permenit, pada dosis 10 - 20 kGy.
Salah satu proses yang dilakukan adalah produksi
kapas buatan yang mempunyai sifat anti bakteri.
Kapas buatan diimpregnasi dengan larutan
monomer metil - 5 - vinil piridinium metil sulfat),
diradiasi (dosis 10 - 20 kGy), dicuci dan
dikeringkan, untuk kemudian diberi perIakuan
dengan senyawa antibakteri (heksaklorofen).
Senyawa tersebut terikat pada gugus fungsional
yang ada dalam polimer cangkok. Kapas buatan
anti bakteri dihasilkan pada skala perdagangan di
Rusia menggunakan akselerator elektron jenis
Aurora. Fasilitas ini juga digunakan untuk
mengembangkan proses - proses finishing lain
seperti teknologi untuk menghasilkan kapas dan
viscose buatan dengan sifat permanent press.
Fasilitas pilot kedua berdasarkan akselerator jenis
Aurora didirikan di Republik Demokrasi Jerman
dan telah digunakan untuk studi modifikasi lokal
tekstil yang dapat menangani tekstil dengan lebar
0,8 - 1,8 meter, dengan keluaran 50 - 60 m
permenit pada dosis 100 kGy.

India yang merupakan .produser terbesar
viscose rayon dunia (selulosa rayon dan kapas, 70 %
produksi tekstil) telah beralih menggunakan
teknologi radiasi berkas elektron untuk modifikasi
selulosa (bahan alam) menggantikan teknologi
produksi konvensional (secara kimia) yang
diketahui telah mencemari lingkungan .. Tekstil
sebelum dipasarkan harus melalui satu atau lebih

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

Yogyakarta, 10 Juli 2007



/swani Gitawati,RanySaptaaji ISSN 0216 - 3128 91

proses akhir untuk memperoleh modifikasi sifat 
sifat permukaan (sifat adhesi, mampu basah, mampu
cetak, ambilan zat wama, pulih kusut (crease
recovery), tahan kerut, mampu bakar, pelepasan
noda/kotoran dan tanah), sehingga produk akhir/jadi
bermutu tinggi. Modifikasi ini dapat juga dilakukan
dengan radiasi pengion tenaga tinggi, dapat melalui
ikatan silang atau degradasi rantai polimer yang
menyempumakan benang tekstil, atau melalui
kopolimerisasi cangkokltempel bermacam monomer
ke rantai polimer. Sejauh ini kopolimerisasi tempel
dengan teknik iradiasi berkas elektron paling
penting dalam modifikasi sifat-sifat permukaan
tekstil untuk menyempumakan produk jadi. Oosis
radiasi yang dibutuhkan untuk reaksi cangkok
umumnya berada dalam rentang 0,5 - 5 Mrad
dengan laju dosis > 10-1 - 102 Mradlmenit. Tekstil

buatan /hasil industri tipis sehinf~a mudah diproses
dengan berkas elektron .9.10). Oi PTAPB,
mesin berkas elektron (MBE) 350 keY/10 mA yang
mulai dioperasikan awal tahun 2004 dapat
dimanfaatkan untuk tujuan tersebut, ditinjau dari
energi dan berkas elektron yang dihasilkan
mempunyai prospek pemanfaatan modifikasi
permukaan (surface treatment) bahan tekstil karena
dilakukan pada energi rendah. Radiasi bahan
dilakukan dengan sistem kontinyu yaitu bahan yang
diradiasi digerakkan menggunakan roll conveyor
dan parameter yang dipelajari meliputi tegangan/
tenaga berkas elektron dari MBE, lama radiasi,jarak
sasaran dan sumber radiasi, serta arus yang
diberikan.

PEMBAHASAN
Peranan dan manfaat teknologi akselerator

dalam bidang industri tekstil yang berbasis polimer
sangat besar yaitu penggunaan radiasi berkas
elektron tenaga rendah (100 - 500 keY) untuk
modifikasi sifat -sifat permukaan bahan, mulai dari
bahan dasamya yaitu benang atau kapas alam
maupun buatan hingga produk jadinya sehingga
tekstil yang dihasilkan bermutu tinggi. Penggunaan
radiasi berkas elektron menjadi pilihan mengingat
keselamatan radiasinya sangat tinggi karena tidak
menimbulkan kontaminasi radioaktif. Dewasa ini
persaingan global di dunia perdagangan
mengharuskan produk yang dihasilkan bermutu
tinggi, dan untuk memenuhi persyaratan tersebut
mutu tekstil ditingkatkan dengan memodifikasi
sifat-sifat permukaannya (sifat adhesi, mampu
basah, mampu cetak, ambilan 14t wama, pemulihan/
pulih kusut (crease recovery), tahan kerut, mampu
bakar, pelepasan nodalkotoran (wetting properties)
sebagai proses akhir (finishing) sebelum dipasarkan.
Dua sifat terakhir tersebut yang mempunyai impak
terbesar manfaat radiasi dalam perdagangan. Reaksi
yang dominan dalam modifikasi sifat-sifat
permukaan benang dan tekstil adalah reaksi ikatan
silang dan reaksi cangkokl tempel . Pada Gambar I
dapat dilihat proses modifikasi tekstil dengan radiasi
menggunakan sumber radioaktif Co-60 (secara catu)

dan radiasi berkas elektron akselerator (secara
kontinyu).

Iradiasi benang dan tekstil dengan berkas elektron
Cara pertama: Benang tekstil dilapis monomer,
dikeringkan dalam oven, diradiasi
Cara kedua: Benang tekstil dilapis monomer,
kemudian diradiasi
Cara ketiga: Benang tekstil diradiasi lebih dahulu
kemudian dilapis dengan monomer
Iradiasi dengan Co-60
Dilapis monomer sebelum dan sesudah iradiasi
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Gambar 1. Proses modifikasi tekstil dengan
radiasi berkas elektron dan
sumber Co-60

Seperti telah diuraikan bahwa impak terbesar
manfaat radiasi berkas elektron dalam perdagangan
adalah untuk crease recovery dan modifikasi
permukaan sifat-sifat pembasahan (wetting
properties) tekstil sebelum dipasarkan. Secara
kuantitatif, untuk menguji crease recovery (pulih
kusut) dilakukan dengan 2 macam uji yaitu :
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l. Uji sudut pulih, secara basah (WCRA, Wet
Crease Recovery Angle) dan kering (DCRA,
Dry Crease Recovery Angle) untuk mengukur
derajat pemulihannya apabila contoh dilipat
(folded or creased).

2. Appearance rating, mengestimasi kehalusan
spesimen bila dilihat pada permukaan datar .

Uji pulih kusut tersebut perlu dilakukan untuk
mengetahui apakah tekstil hasil industri dapat
mempertahankan kenampakan bebas kernt tanpa
penyetrikaan bila dikenai beberapa siklus
pencucian, kecuali tekstil buatan (100 persen
sintetis) seperti poliester atau akrilik. Disebutkan
bahwa harga CRA 3000 atau lebih dan Appearance
rating 4 - 5 umumnya menunjukkan sifat crease
recovery yang dapat diterima dalam tekstil. Benang
benang tertentu seperti kapas, rayon, sutera, dan
wool mempunyai tendensi membuat I membentuk
sisi (mulur) bila telah usang, dan pencucian tidak
hanya tidak menghilangkan kernt tetapi justru
menambah sisi-sisi barn. Untuk itu diperlukan
untuk membuat ikatan silang rantai polimer dalam
benang-benang ini untuk menjamin bebas kernt.
Kapas alam pada umumnya diikat silang dengan
reaksi formaldehid atau bahan kimia yang
mengandung formaldehida via reaksi dengan
gugus-OH selulosa. Adapun proses yang luas
penggunaannya adalah proses Koratron dengan
reaksi sebagai berikut, dengan n = 1 - 3 (Gambar 2).

Gambar 2: Reaksi ikatan silang kapas selulosa
dengan proses Koratron

Setelah ikatan silang untuk menghasilkan
crease recovery appearance rating cukup
memuaskan, kapas menjadi lunak dan menunjukkan
kuat sobek, tahan gores, dan tahan pakai rendah.
Oleh sebab itu perlu diperkuat dengan benang
sintetis seperti poliester, atau campuran
perdagangan yang mengandung 50 -65 % poliester.
Seperti telah diuraikan bahwa molekul yang

mengandung gugus-CR=CH2 dan > NCH20H
selain yang digunakan pada proses Koratron juga
dapat digunakan untuk ikatan silang kapas
(selulosa) yaitu NMA (N - Metilolakrilamid),
CH2=CH-CONH-CH20H kemu-dian dilanjutkan
dengan proses radiasi (proses gabungan tahap
katalitik dan radiasi). Proses gabungan tersebut
dimaksudkan untuk memperoleh selulosa buatan
yang tahan kusut. Adapun dua proses gabungan
kimia - radiasi yang digunakan dalam perdagangan
untuk ikatan silang rantai selulosa dalam tekstil
adalah:

Proses A: Pengeringan panas tertunda (Delayed
Heat Cure with Mutual lradiation)
dengan radiasi mutual

1. Lapis dengan NMA tambahkan katalisa
asam, keringkan.

2. Diradiasi.
3. Dibuat pakaian, pres.
4. dipanaskan untuk mengeringkan ..

Proses B: Pengeringan radiasi tertunda dengan
radiasi mutual (Delayed radiation
Cure with mutual /radiation)

1. Lapis dengan NMA tambahkan katalisa
asam tambahkan inhibitor polimerisasi
radikal bebas, keringkan.

2. Panaskan untuk kondensasi, cuci,
keringkan.

3. Dibuat pakaian, pres.
4. Panaskan untuk mengeringkan.

Proses-proses tersebut akan menghasilkan
kapas ikatan silang, meskipun kemungkinan
dihasilkan tekstil dengan beberapa sifat fisika
berbeda satu sarna lain, berbeda juga dengan yang
dihasilkan menggunakan proses kimia
konvensional. Pada Gambar 3 dapat dilihat uji
crease recovery dengan WCRA dan CRA
menggunakan proses B (delayed radiation cure).
Terlihat bahwa WCRA dan CRA naik dengan
bertambahnya konsentrasi NMA, CRA bertambah
dengan bertambahnya dosis. Pada dosis 8 Mrad
level WCRA hanya antara 310 - 350 sedangkan
DCRA naik secara kontinyu > 900. Perolehan
sudut-sudut ini sesuai dengan penambahan 12%
NMA. Tidak ada perbedaan signifikan antara radiasi
dengan berkas elektron dan dengan C0-60, tetapi
waktunya jauh lebih singkat sehingga produk yang
dihasilkan jauh lebih banyak.

Dua paten Belgia yang ditetapkan oleh
Deering Milliken Research Corp menguraikan
pemilihan penggunaan NMA dan di-NMA untuk
ikatan silang selulosa, dengan menggunakan kedua
proses (A dan B). Dosis yang dipilih 1 - 4 Mrad,
menghasilkan 4 - 9 % pengambilan NMA. Ini
berarti bahwa selulosa buatan hams diradiasi pada
kondisi lembab - mengembang pada lingkungan
kelembaban terkontrol untuk mencapai
Imemperoleh pulih kusut basah yang baik.
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Gambar 3. Kurva hubungan variasi konsentrasi
NMA terhadap perolehan DCRA
dengan menggunakan proses B
pada variasi dosis

Penggunaan berkas radiasi untuk modifikasi
permukaan sifat basah benang tekstil dan buatan
dilakukan dengan reaksi radiasi cangkok monomer
pada tahap finishing yaitu untuk membuat
perubahan sifat - sifat permukaan benang tekstil
lebih hidrofilik (energi permukaan lebih besar), atau
lebih hidropobik dan atau oleopobik (energi
permukaan lebih rendah). Ini dapat dilakukan
dengan menggunakan tiga sistem untuk grafting!
cangkok monomer (hidrofilik) pada permukaan
substrat nilon yang telah diradiasi dengan berkas
elektron. Sudah barang tentu efisiensi cangkok
secara signifikan tergantung pada zat pengembang,
pelarut konsentrasi monomer dan lamanya/ waktu
radiasl"· 12). Salah satu contoh reaksi radiasi
cangkok monomer pada substrat nilon (benang
sintetis) yang diradiasi awal, menggunakan salah
satu sistem yang terdiri dari :

2-hidroksi- 3-metakriloil-oksipropiltrimetil
ammonium klorida (GMAC)
CH2=C(CH3)C02CH2CHOHCH2N(CH3)3+Cr) atau
Natrium stiren sulfonat (SSNa)(CH2=CH--S03'Na+)

Dimetilformamida (DMF) {(CH3hNCHO}

Air (H20)

dapat dilihat pada Gambar 4.

Substrat nilon yang telah diradiasi, diberi perlakuan
dengan larutan GMAC yang berisi DMF untuk
mengembangkan daerah permukaan, dan dari hasil
yang diperoleh terlihat bahwa GMAC meningkatkan
mampu basah (wettability) permukaan secara
signifikan yaitu menaikkan sudut kontak air dari 23
- 46° yang disebabkan kenaikan tegangan antar fasa
pada batas larutan polimer-garam (Gambar 5)

1000

.!iOI.1sooi 100~ (,()O~

100
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Seperti diketahui beberapa benang tekstil
bersifat kasar dan atau mempunyai permukaan
heterogen memperlihatkan "pulau-pulau"(islands)
atau deposisi bahan-bahan kimia dan sisa resin,
kotor dan berminyak, yang dihasilkan dari berbagai
perlakuan akhir (finishing). Oleh sebab itu perlu
dilakukan perubahan-perubahan karakteristik
pembasahan (wetting characteristics) dan hasil dari
perlakuan ini akan menyebabkan:

I. Pelebaran noda berminyak dan adsorpsi
serta pelepasan dalam larutan deterjen.

2. Deposisi tanah, pelepasan, dan redeposisi
dalam larutan deterjen.

3. Menimbulkan kelistrikan statis dan disipasi
statis.

4. Penolakan air.
5. Mengangkut kelembaban dan nyaman .
6. Mampu basah dan adhesi.
7. Mampu basah, reaktivitas bahan kimia,

mampu zat wama.

Fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan
dengan perubahan karakteristik pembasahan dapat
ditinjau dari energi permukaan intrinsik benang
dengan anggapan permukaannya merupakan sebuah
bidang, dan persamaan energi bebas permukaan
dapat diformulasikan untuk proses pembasahan
padat-cair. Apabila Y adalah tegangan muka atau
energi bebas permukaan persatuan luas dan A, F, W,
dan 0, menyatakan udara, benang, air, dan minyak,
maka pembasahan benang bersih dengan air terjadi
bila YF/A - YFIW - YW/A > O. Sedangkan pembasahan
benang bersih dengan minyak atau beberapa cairan
energi permukaan rendah akan terjadi bila YF/A - YF/O

- YO/A > O. Pelepasan minyak dari benang bila
dicelupkan air terjadi bila YF/O - YFIW > O. Apabila
permukaan benang tidak diberi perlakuan maka
akan bersifat hidropobik dan oleofilik (suka
minyak) sehingga YFIW > YF/A > yF/O > 0 akan
menyokong pembasahan permukaan dengan minyak
dan perlambatan pelepasan minyak dalam air,
sehingga mampu basah air, kelembaban dan
reaktivitas kimia akan rendah. Sebaliknya bila
benang diberi perlakuan sehingga permukaannya
lebih hidrofilik, maka YF/A turun secara signifikan.
Akibatnya perubahan ini akan mendukung
pembasahan permukaan dengan air, memperoleh
kembali kelembaban, dan pelepasan noda selama
pencucian, demikian pula pewamaan permukaan
akan bertambah

Dari uraian pembahasan ini dapat modifikasi
permukaan tekstil menggunakan radiasi berkas
elektron dengan dosis 5 - 50 kGy, dapat dilakukan
dengan MBE di PTAPB mengingat dosis serap yang
dihasilkan oleh MBE 350 keY 10 mA pada variasi
jarak, arus, dan laju conveyor berada dalam rentang
dosis yang dibutuhkan untuk modifikasi sifat-sifat
permukaan tekstil. Besar dosis serap yang dilakukan
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untuk sistem bergerak (menggunakan conveyor)
dapat ditentukan dengan persamaan berikut :

8El0011I 8E
o = ---- dengan - = energi elektron

8RvW 8R
yang hilang, 0 = dosis radiasi (mrad),
11= utilization factor dari arus berkas elektron

(0,3 - 0,9),

= arus berkas elektron (mA),

v = laju conveyor(emldetik), W= lebar pemayar
(em)

Akan tetapi pada prakteknya besar dosis pada
parameter tersebut ditentukan dengan eksperimen
dan hasilnya terlihat pada Gambar 6.
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Gambar 4. Pembuatan reaksi radiasi cangkok pad a substrat nHon
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Gambar 5. Efek dosis radiasi pada perolehan
berat dan sudut kontak air substrat

nHon yang diradiasi awal dan
dicangkok dengan GMAC
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Gambar 6. Kurva hubungan antara dosis serap
vs laju konveyor
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KESIMPULAN

I. Modifikasi sifat-sifat pennukaan tekstil
memerlukan radiasi elektron energi rendah
(dosis antara 5 - 50 kGy)

2. Benang tekstil perlu diikat silang dengan
senyawa yang mengandung gugus gugus
CR=CHz dan > NCHzOH antara lain N
metilolakrilamid (NMA) untuk memperoleh
tekstil dengan pulih kusut (crease recovery)
tinggi (tahan kusut)

3. Untuk memperoleh tekstil dengan modifikasi
sifat-sifat pennukaan meliputi sifat adhesi,
mampu basah, mampu cetak, ambilan zat
warn a, tahan kerut, mampu bakar, pelepasan
nodal kotoran, tahan gores, diperlukan
membuat reaksi radiasi cangkok polimer
substrat dengan monomer hidrofilik

4. Pada modifikasi sifat-sifat pennukaan tekstil
secara total diperlukan reaksi ikatan silang dan
reaksi cangkok

5. MBE PTAPB dengan energi 350 keV dan arus
10 mA memenuhi persyaratan untuk modifikasi
pennukaan benang dan tekstil karena rentang
dosis serap yang dihasilkan pada tegangan
pemercepat 200 - 300 kV (energi 200 - 300
keV), laju konveyor 0,9 - 3,9 cmldetik, arus I 
3 mA berkisar antara 8 - 148 kGy.
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