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KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN SISTEM WINDOW MESIN
BERKAS ELEKTRON 350 key/tO IDA

Sukaryono, Suprapto, Setyo Atmodjo
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju. Batan

ABSTRAK
KONSTRUKSI DAN PENGUJIAN SISTEM WINDOW MESIN BERKAS ELEKTRON 350 keVIIO mA.
Telah dilakukan konstrukri dan pengujian sistem window mesin berkas elektron 350 keV/IO mA. Window
berfungsi untuk memisahkan ruang hampa di dalam mesin berkas eiektron dengan tekanan atmosflr dan
untuk melewatkan berkas elektron dari sumber elektron ke target. Konstrukri sistem window meliputi flens
caronE pemayar, flens perantara, flens penyangga, dudukan gasket dan gasket dari bahan kawat aluminium
murni serra caronE pendingin (nozzle). Dalam konstrukrinya, agar didapatkan tingkat kehampaan tinggi
harus digunakan gasket alumunium murni dalam bentuk kawat. Tetapi dalam pengujian kehampaan, gasket
alumunium murni diganti dengan viton dan window dari foil titanium 50 pm diganti dengan plat kuningan.
Dari hasil perhitungan didapatkan kehilangan energi pada window untuk berkas elektron 500 keV adalah
33,32 keV Sehingga untuk arus berkas elektron 20 mA didapatkan daya terdisipasi 665,2 Watt. Untuk
mendinginkan daya terdisipasi dengan menghembuskan udara pada permukaan window dengan kecepatan
41,553 m/detik. Blower yang digunakan berkapasitas 0,167 mJ /detik sehingga celah nozzle yang diperlukan
3,35 mm. Hasil pengujian tingkat kehampaan akhir didapatkan 5.10-$ mbar, tingkat kehampaan akhir ini
mendekati kemampuan pompa difusi yang digunakan yaitu 3,5.10-$ mbar. Jadi konstrukri window pada
caronE pemayar tidak terjadi kebocoran.

ABSTRACT
CONSTRUCTION AND TESTING OF WINDOW SYSTEM OF 350 keV/IO mA ELECTRON BEAM
MACHINE. The constroction and testing of window system of 350 keV/IO mA electron beam machine have
been carried out. The function of the window is to separate vacuum chamber of electron beam machine
from atmosphere and pass the electron beamfrom electron gun to the target. The design of window system
consist of scanning horn flange, intermediate flange, supporting flange, gasket holder, made of pure
alumunium wire material and cooling nozzle. To obtain high vacuum, the pure alumunium wire gasket
should be used. But in vacuum testing the pure alumunium wire gasket was replaced with viton and titanium
foil window of 50 pm was replaced with bronze plate. Theoritically the loss of energy of 500 keV electron
beam at window is 33,32 keV. So that the 20 mA electron beam current will produce power dissipation of
665,2 Watt. For cooling the power dissipation the air speed of 41,553 mlsec is blown to the window
surface. Blower with capacity of 0,167 mJ/sec was used in this experiment, so that the nozzle araund of3,35
mm is applied. The result of test indicates that the optimas vacuum 5.10"$ mbar was reached, this result
was close to the used dijJusion pump capacity that is 3,5.10"$ mbar. It can bee concluded that there is no
leakage on the window constroction.

PENDAHULUAN 1.000 keY. Pada saat ill Pusat Pene1itian clan
Pengembangan Teknologi Maju (P3TM) -BAT AN
sedang melakukan pembuatan mesin berkas elektron
(MBE). Pembuatan mesin berkas elektron yang barn
pertarna kali dilakukan di P3TM-BA T AN mem-
punyai energi sampai 350 keY. Untuk menghasilkan
energi e1ektron sebesar 350 keY diperlukan sumber

tegangan tinggi sebagai tegangan pemercepat
sebesar 350 ky[I]. Di dalam MBE elektron
dihasilkan oleh suatu sumber elektron (electron grin)
setaro emisi ~mli()nik. ~':Ii"l clcktn'" \lir:\t\l.':\rk:\"
secarn temrionik daTi filamen karena pemanasan.
Filamen dipanaskan di dalam sumber elektron
dengan dialiri arns listrik. Elektron yang dipancar-
kan daTi filamen dibentuk menjadi berkas elektron

M esin berkas elektron (MBE) merupakan

jenis akselerator partikel yang pada

akhir-akhir ini mengalami perkembangan
cukup pes at. Pernanfaatan mesin berkas elektron
telah merambah di berbagai bidang seperti industri
kabel, sterilisasi alat-alat kedokteran/kesehatan,
pelapisan kayu, karet, busa dan lain-lain. Mesin
berkas elektron yang digunakan di bidang pelapisan
kayu mempunyai rentang energi antara 150 keY
sampai 350 kevrl]. Sedangkan penggunnnn mesin
berkas elektron untuk pelapisan karet (ban mobil),
pelapisan bus a plastik dan pengo~ahan gas buang
industri mempunyai rentang energi 300 keY sampai
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oleh elektrode pemfokus clan anoda serta
dikeluarkan dari surnber elektron. Selanjutnya
berkas elektron dilewatkan melalui tabung
pemercepat untuk dinaikkan energinya hingga
mencapai energi yang diinginkan. Untuk menaikkan
energinya dilakukan dengan cara memasang
tegangan listrik pads elektrode-elektrode tabung
pemercepat. Agar berkas elektron dapat mengenai
seluruh permukaan material yang diiradiasi, maka
berkas elektron dikeluarkan dari tabung pemercepat
clan disapukan (scanned) menggunakan sistem
pemayar (scanning system) setelah melewati jendela
(window). Window ini harus mampu me nahan
tekanan atrnosfir karena untuk memisahkan tekanan
udara atmosftr dengan tekanan hampa di dalam
mesin berkas elektron. Karena berkas elektron saat
melewati window kehilangan sebagian energinya clan
energi ini terdisipasi menjadi panas maka window
harus didinginkan. Window dibuat dan foil titanium,
sehingga untuk mendinginkannya dilakukan dengan
menghembuskan udara ke permukaan window.
Pendinginan ini sangat penting karena jika tidak
didinginkan akan terjadi panas pads bahan window
clan menurunkan kekuatan mekanisnya sehingga
menyebabkan terjadinya kerusakan. Dalam makalah
ini juga dibahas perancangan window meliputi
kehilangan energi berkas elektron yang terdisipasi
menjadi panas, kebutuhan udara pendingin clan

konstruksinya pada corong pemayar.

adalah kehilangan energi berkasdengan

dE

dx
daya henti untukelektron pada window,

Besarnya nilai N clan /3 adalahl2)

~
A

(4)N=

clan

(5)

dengan NA adalah bilangan avogadro, p densitas
bahan window clan C kecepatan cahaya.

Disamping fungsi window untuk melewatkan berkas!
elektron, window juga berfungsi untuk memisahkanl I

mengisolasi tekanan vakum di dalam corong
pemayar yaitu dalam orde 10-6 Torr dengan tekanan
atmosfir di luar corong pemayar. Karena fungsinya i
untuk memisahkan tekanan hampa daD tekanan
atmosfir, maka window hams mampu menahan
beban yang disebabkan oleh tekal1an atmosfir,
Sedangkan akibat berkas elektron yang kehilangan
sebagian energinya clan terdisipasi menjadi panas
pada window menyebabkan kenaikan suhu window,
Hal ini dapat mengurangi kekuatan mekanis dari
window tersebut. Agar kenaikan suhu window tidak :
melampui batas, rnaka diperlukan suatu pendingin'

ll
Jenis-jenis sistem pendinginan window yang biasa
digunakan antara lain: sistem pendingin dengan
udara, sistem pendingin dengan air clan sistem
pendingin dengan nitrogen cairo Sistem pendingin
window yang dipilih menggunakan udara dengan
pertimbangan sederhana dalam konstruksi clan biaya
operasi yang rendah. Pada sistem pendinginan
dengan udara digunakan motor blower untuk
menghembuskan udara langsung ke window agar
panas yang terdisipasi berkurang. Jumlah udara
yang hams dihembuskan ditentukan berdasar:can
jumlah panas yang terdisipasi clan laju perpindahan
panas yang terjadi. Laju perpindahan panas harns
dihitung berdasarkan bilangan Reynold (Re),
bilangan Nusselt (Nu) daD koefisien perpindahan
panas secara konveksi (hv. Besarnya bilangan Re
adalah [3]

METODOLOGI

Pada kondisi mesin berkas elektron
beroperasi, berkas elektron keluar daTi mesin berkas
elektron menuju target dilewatkan melalui window.
Pada kondisi ini, berkas elektron kehilangan
sebagian energinya yang terserap oleh window dan
terdesipasi menjadi panas. Besarnya kehilangan
energi pada window tergantung daTi daya henti
bahan window yang digunakan. Besarnya ke-
hilangan energi ini dihitung dengan persamaaut2]
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yang dapat diarnbil oleh udara atau laju perpindahan
panas daTi window ke udara. Besarnya koefisien
perpindahan panas secara konveksi (h) adalah [3]

R -pvL.--
.u

(6)

dengan p adalah densitas udara, v kecepatan udara
pada permukaan window, L panjang karakteristik
dan .tl viskositas udara. Sedangkan bilangan Nil
ditentukan dengan persamaan [3]

Untuk aliran laminer

~
L

h = (12)

dengan kf adalah koefisien konduksi film.
Sedangkan besarnya laju ferpindahan panas dan
window ke udara (q) adalah[ ]

N = 0664 Ro,s P O.33

u , .r (7)

q = h A ( T w -T.) (13)dengan P r adalah bilangan Prandl

Untuk daerah aliran transisi dengan A adalah luas permukaan perpindahan panas
(luas permukaaan window), T w suhu window clan To
suhu udara pendingin.(8)

dan TATA KERJA

A = 0,037 R::~.c -0,664 R::;.c Di dalam sistem window mesin berkas
elektron, bagian-bagian yang harns dikonstruksi
meliputi : flens corong pemayar, flens perantara,
flens penyangga, dudukan gasket clan gasket dan
bahan kawat aluminium murni. Berdasar rancangan
sistem window MBE yang telah disusun diperoleh
gambar teknis[I]. Rancangan gambar susunan
konstruksi window ditunjukkan pada Gambar I, dan
rancangan gambar ini kemudian dianalisa kebutuhan
yang berkaitan dengan konstruksi window clan
dilanjutkan pembuatan gambar detil dan konstruksi
window. Gambar detil diperlukan untuk acuan
pembuatan bagian-bagian window clan kemudian
dilanjutkan konstruksi sesuai dengan gambar
susunan.

(9)

dengan bilangan Reynold kritis (Ra.c) = 5 .10s

untuk aliran luar maka didapatkan bilangan Nu untuk
aliran transisi adalah [3]

(10)

Sedangkan untuk aliran turbulen adalah

N = 0037 Ro" pO,33 (11)u , e, L ,

Dengan mengetahui besarnya bilangan Nusselt dapat
digunakan untuk menghitung besarnya koefisien
perpindahan panas konveksi dan besarnya panas

Keterangan

I. Flens perantara 4. Plena penyangga 6. Mur.bltlJI penyltnggll

2. Flens corong pernayar 5. Gasket 7. CoTong pendingin

3. Window (foil titanium)

Gambar 1. Susunan konstruksi window mesin berkas elektronllJ.
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PENGUJIAN

Untuk mengetahui tingkat kehampaan yang
dicapai maka, pengujian kehampaan window
di1akukan sete1ah perancangan dan konstruksi
se1esai. Untuk mengetahui tingkat kehampaan akhir
yang dapat dicapai dilakukan dengan menghampa-
kan konstruksi window pada corong pemayar
menggunakan pompa rotari clan difusi jenis UU
Brand RD 150 serta diukur dengan pirani meter PRL
10 dan pening meter CP 25 K semuanya buatan

Edward, Inggris. Pengamatan tingkat kehampaan
dilakukan dengan mengamati tingkat kehampaan
terhadap pembahan waktu sampai mencapai tingkat

kehampaan yang dapat dicapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rancangan (Gambar 1) yaitu
untuk konstruksi window clan persamaan (l) sampai
(5) didapatkan basil perhitungan kehilangan daya
berkas elektron yang terserap oleh window dari foil
titanium. Besamya energi yang hilang clan daya
terdisipasi di foil titanium basil perhitungan
disajikan pada Tabel 1 atau Gambar 2. Perhitungan
energi yang hilang pada window didasarkan data.
data fisis foil titanium dengan kemumian 99,6 %,
sedangkan daya terdesipasi dihitung berdasarkan
energi yang hilang pada window dan arus berkas
elektron melalui window sebesar 20 mA.

Tabell. Hasil perhitungan kehilangan energi daD daya terdesipasi pada window(2,J,41

Tebal foil titanium
(J.Un)

Kehilangan energi
(keY)

Daya terdesipasi
(Watt)

No.

1. 15 9,98

16,64

33,27

49,91

1~9,6

332,6

665,2

997,8

2.

25

3. 50

4. 75
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Gambar 2. Hubungan tebal foil titanium vs. energi hilang daD daya terdesipasi 1103,41,



Besarnya daya terdisipasi tersebut di atas
hams dipindahkan ke udara sekitar dengan meng-
gunakan media udara pendingin yang dihembuskan
oleh blower. Untuk menghitung kebutuhan udara
pendingin dengan menggunakan persamaan-
persamaan 6 sampai 13 daD hasilnya disajikan pacta
Tabel 2 atau Gambar 3. Perhitungan ini dengan
tebal foil titanium 50 ~ daD asumsi angka
keamanan 1,5 serta untuk ~uhu window dari foil

titanium adalah 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °c
clan 100 °C. Unnlk DlengheDlbuskan udara
digunakan blower jenis ring type RB-2032 dengan
clara Dlotor listrik 15 kW clan kapasitas udara 10
Dl3/Dlenit. Ukuran lubang nozzle untuk Dleng-
heDlbuskan udara ke window (foil titanium) adalah
panjang 120 CDl clan lebarnya (t) disajikan pada
Tabel 2.

Tabel 2. Hasil perhitungan kehilangan energi daD daya terdesipasi pada windowI2.31,

T window
50 °c 60°C 70°C 80 °c 90°C 100 °cBesaran

h (W/m2~) 692,92 461,94 346,46 277,17 230,97 197,976

Nil 1.463,39 951,15 743,74 654,72 492,56 405,412

R. 645.468,89 376.877,68 277.037,05 236.297,25 165.147,01 129.765,04

V (m/detik) 179,76 105,65 84,1 72,153 50,245 41,553

t(mm) 0,77 1,31 1,65 1,91 2,77 3,35

3000

2750

2500

2250

2000

1750

1500

1250

1000

750

500

250

0

1200

1100
1000

900
800
700

600

500

400

300

200

100

0

-~
~
~'-'.-

II)

~>~
0

~
I+-'

OJ
0~

~
~
n
~
"!='

~
~--
~~
~

--

35 40 50 60

Suhu Window

70 80

( C)

Gambar 3. Hubungan koefisien konveksi vs kecepatan udara pada berbagai suhuI3.51,
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Gambar 4. Hubungan suhu window vs lebar celah nozzle (3,51

dikonstruksi sesuai gambar susunan dan diuji tingkat
kehampaan yang dapat dicapai. Untuk mengetahui
tingkat kehampaan yang dapat dicapai, dilakukan
dengan menghampakan konstruksi window pada
corong pemayar dengan pompa rotari daD
dilanjutkan dengan pompa difusi. Hasil pengujian
laju kehampaan menggunakan pompa rotari
disajikan pada Gambar 5. Dalam pengujian ini,:
window yang seharusnya dibuat dari foil titr.niurnl
setebal 50 ~m diganti dengan plat kuningan. Hal ini!
dilakukan agar tidak terjadi kerusakan window:
sebelum dikonstruksi lengkap pada mesin berkas;
elektron. i

Pada Gambar5 ditunjukkan data basil peng.1
ujian kehaClpaan. Pada pengujian ini seharusnya ~

I

antara flens perantara dan flens window dipasang!
seal dari bahan kawat alumunium murni tetapi
karena sulit didapat, maka diganti dengan seal viton
yang didapatkan dipasaran lokal. Untuk pengamatan
tingkat kehampaan dimulai dari 6 mbar daD tidak
mulai dari tekanan atmosfir. Hal ini disebabkan jika
dimulai dari tekanan atmosftr, minyak pelumas
pompa rotari akan ikut keluar dengan gas yang
dipompa daD dapat mengurangi jumlah minyak
pelumas sehingga merusakkan pompa. Berikutnya
minyak pelumas keluar dengan gas yang dipompa i!li

Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk
menentukan lebar celah nozzle, berdasarkan
perhitungan diperoleh lebar celah nozzle yang paling
efektif sebesar 3,35 rnm dengan kecepatan udara
sebesar 41,553 midetik. Dalam pembuatan bagian-
bagian dari window khususnya corong pendingin
digunakan data-data basil perhitungan. Dengan data-
data basil perhitungan, diharapkan dalam pembuatan
dan konstruksi window didapatkan pendinginan yang
sesuai dengan kondisi panas yang terdisipasi dan
window tidak mengalami kerusakan. Untuk
pembuatan bagian-bagian window yang berkaitan
dengan kehampaan yaitu flens corong pernayar, flens
perantara, flens penyangga, dudukan gasket dan
gasket dari bahan kawat alumunium murni agar
tingkat kehampaan yang diperlukan dapat tercapai
rnaka geometrinya harus didesain sesuai dengan
penggunaan. Desain geometri dari bagian-bagian
window yaitu flens corong pernayar, flens perantara,
flens penyangga, dudukan gasket digambar secara
susunan dan detil terlebih dahu1u se1anjutnya dibuat
sesuai gambar detil.

Gambar detil dari konstruksi window ini tidak
dibahas dalam rnakalah ini, namun dibuat dalam
dokumen konstruksi window. Dari gambar detil
dibuat bagian-bagian window tersebut, selanjutnya
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disebabkan karena volume ruangan yang dihampa-
kan terlalu besar yaitu 95,27 dm3. Dengan volume
ruangan yang besar maka untuk menurunkan tekanan
dari tekanan atmosflf menjadi tekanan dalam orde
mbar harus mengeluarkan gas dalam ruangan
tersebut dengan laju pernindahan massa gas yang
besar. Jika pemompaan dengan laju pernindahan
massa besar maka sebagian rninyak pelumas keluar
bersama-sama dengan gas yang dipompa. Untuk
mengatasi hal ini perlu dilakukan penceratan pada
sisi masuk pompa rotari dengan tidak membuka
penuh kran (valve) pada sisi masuk pompa.
Penceratan ini dilakukan untuk mengatur laju
pemindahan massa gas yang dipompa agar tidak
terlalu besar sehingga rninyak pelumas tidak keluar
bersama-sama dengan massa gas tersebut. Pence-
ratan hanya dilakukan saat mulai pemompaan daTi
tekanan atmosphir hingga keharnpaan mencapai orde
mbar (6 mbar). Jika penceratan dilakukan selama
pemompaan menyebabkan hambatan dalam sistem
saluran sehingga clara hantar saluran rendah clan laju
pemompaan efektif rendah serta tingkat kehampaan
akhir yang dapat dicapai rendah. Setelah kehampa-
r.n mencapai orde mbar (6 mbar), kran pada sisi

masuk pompa rotari dibuka penuh clan barn
dilakukan pengamatan tingkat kehampaan. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa tingkat kehampaan
akhir yang dapat dicapai dengan pompa rotari adalah
6,6.10.2 mbar (Gambar 5). Dari hasil pengujian ini
dapat dikatakan tidak terjadi kebocoran karena
sete1ah 420 detik dari kehampaan 6 mbar sudah
mencapai tingkat kehampaan 8,5.10.2 mbar.
Kemudian setelah 600 detik dari tingkat kehampaan
6 mbar dapat dicapai tingkat kehampaan 6,6.10.2
mbar. Pada tingkat kehampaan ini dilanjutkan
penghampaan dengan pompa difusi hingga dicapai
tingkat kehampaan 5.10.5 mbar. Tingkat kehampaan
akhir yang dapat dicapai baik dengan pompa rotari
maupun pompa difusi hampir mendekati kemampuan
pompa rotari dan pompa difusi yang digunakan yaitu
3,5.10.5 mbar sehingga konstruksi window pada
corong pemayar tidak terjadi kebocoran. Untuk
mencapai tingkat kehampaan akhir sekitar 10-6 mbar,
dalam pengujian atau dalam pengoperasiannya barns
menggunakan pompa difusi atau pompa turbo-
molekular yang berukuran lebih besar yaitu dengan
laju pemompaan sekitar 500 m3/detik dan tingkat
kehampaan akhir dari pompa sekitar 10.7 mbar.
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Gambar 5. Hubungan kehampaan vs. waktu pemompaan.
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KESIMPULAN

Dan basil desain dan konstruksi sistem
window didapatkan basil rancangan dalam bentuk
gambar susunan dan detil serta konstruksi bagian-
bagian sistem window pada corong pemayar. Dan
basil perhitungan dalam desain didapatkan
kehilangan energi pada window untuk berkas
elektron 500 keY adalah 33,32 keY. Sehingga untuk
arus berkas elektron 20 mA didapatkan daya
terdisipasi 665,2 Watt. Untuk mendinginkan daya
terdisipasi dengan menghembuskan udara pada
permukaan window dengan kecepatan 41,553
m/detik. Blower yang digunakan berkapasitas 0,167
m3/detik sehingga celah nozzle yang diperlukan 3,35
rom. Dalam konstruksinya, agar didapatkan tingkat
kehampaan tinggi harns digunakan gasket
alumunium mumi dalam bentuk kawat. Tetapi
dalam pengujian kehampaan gasket alumunium
mumi diganti dengan viton dan window daTi foil
titanium 50 ~ diganti dengan plat kuningan. Hasil
pengujian tingkat kehampaan akhir didapatkan 5.10"
mbar, tingkat kehampaan akhir ini mendekati
kemamfuan pompa difusi yang digunakan yaitu
3,5.10' mbar. J adi konstruksi window pada corong
pemayar tidak terjadi kebocoran.

Flue Gas Process Vessel, Radiation Physics
Chemistry, 1995, Volume 45, No.6.

[5] J.P. HOLMAN, Perpindahan Kalor, Edisi
Keenam, Erlangga, Jakarta, 1991.

TANYAJAWAB

Sayono
I

-Kenapa dalam pengujian kevakuman tidaki
digunakan Ti foil daD diganti del'.gan pial!
kuningan? Apa keuntungan dan kerugian?

Sukaryono
-Harga Titanium foil sangat rnahal daD untuk

menghindari kerusakan sebelurn window
dikonstruksi lengkap pada MBE, rnaka dalam

pengerjaan kehampaan deganti dengan plat
kuningan. Jadi sernata-rnata penggantian Ti-foi/
sekedar untuk menghindari kerugian terhadap
kerusakan bahan window.

ACUAN
Kasmudin

-Kenapa dipilih Titanium foil untuk bahan
window?

Sukaryono
-Bahan window hams mempW1yai karakteristik

transmisi electron yang tinggi, daya hantar panas
tinggi, kuat rentang tinggi, densitas rendah clan
kelenturan yang baik. Syarat-syarat tersebut
dimiliki oleh bahan Titanium foil, itulah sebabnya
maka dipilih Titanium foil sebagai bahan
window.
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