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ABSTRAK
PENGARUH WAKTU NITRIDASI TERHADAP KEKERASAN PERMUKAAN BAJA KARBON MEDIUM
(AISI 1045). Telah dilakukan penelitian pengaruh waktu nitridasi terhadap kekerasan baja karbon medium.
Pada proses nitridasi variabel yang berpengaruh terhadap hasil akhir adalah laju aliran gas nitrogen,
temperatur proses dan lamanya proses berlangsung. Dalam pelaksanaan nitridasi, sampel berukuran
diameter 15 mm, tebal 2 mm ditempatkan dalam tabung kaca berdiameter 35 mm, dipanasi 550 "C, dialiri
gas nitrogen dengan laju 100 cclmenit, lama waktu proses dibuat variasi, kemudian sampel diuji tingkat
kekerasannya dengan alaI uji kekerasan Vikers HMV -M3 Hardness Tester. Dari percobaan diperoleh hasil
baja karbon medium AISI 1045 tanpa dinitridasi kekerasannya 145 VHN, setelah dinitridasi berturut-turut
dari 5,10,20, 30jam kekerasan menjadi 237,1; 296,8; 382,4; 426,1 VHN.

ABSTRACT
EFFECT OF NITRIDATION TIME ON THE SURFACE HARDNESS OF MEDIUM CARBON STEELS (AISI
1045). It has been investigated the effect of nitridation time on the surface hardness of medium carbon steels
(AISI 1045). Parameters determining to the results were flow rate of the nitrogen gas, temperature and time.
In this experiments, sample having diameter of 15 mm, thick 2 mm placed in tube of glass with diameter 35
mm heated 550 'C, flow rate and temperature were kept constants, 100 cclminutes and 550'C
respectivevely, while the time were variedfrom 5, 10,20 and 30 hours. It wasfound, thatfor the nitridation
time of 5, 10, 20, and 30 hours, the surface hardness increased from 145 VHN to, 23,7, 296,8, 382,4 and
426,1 VHN, respectively.

PENDAHULUAN
B aja karbon ban yak digunakan dalam industri

mesin antara lain untuk clemen mesin seperti
poros, roda gigi, plunyer, batang torak,
pasak, clan sebagainya. Banyaknya peng-

gunaan baja karbon disebabkan sifat mekanik yang
baik. Sifat mekanik antara lain kekerasan, kekuatan
tarik clan tekan, kekenyalan, ketahanan lelah, impak
serta ketahanan abrasi.

Untuk suatu komponen mesin yang bekerja
dengan beban gesek clan tumbuk serta berada dalam
lingkungan suhu yang relatif tinggi, maka umur
pemakaiannya menjadi relatif lebih pendek jika
dibandingkan bekerja pada suhu yang relatif lebih
rendah. Hal ini disebabkan pada kondisi suhu yang
relatif tinggi sifat kekerasan clan ketahanan lelah
baja karbon menjadi menurun. Untuk mengatasi
masalah tersebut dapat dilakukan dengan rekayasa
penge-rasan dengan teknik nitridasi. Dengan
nitridasi maka sifat kekerasan, sifat ketahanan korosi
maupun sifat tahan panas dapat ditingkatkan.

Proses nitridasi antara lain dapat dilakukan
dengan implantasi ion, teknik plasma, dan proses
tern1al. Pada sistem implantasi ion clan teknik plasma
untuk mendapatkan basil nitridasi memerlukan

waktu yang relatif pendek dibanding dengan prose~
termal, ditinjau dari peralatannya sistem thenna
lebih sederhana. Nitridasi proses termal ada ~
macam yaitu proses cair clan proses gas. Nitridas
proses cair menggunakan bahan sodi11m sianid,
sebagai sumber nitrogen, karena bahan tersebu
beracun maka pada perkembangannya mula
ditinggalkan. Nitridasi pro-ses gas digun~kan dalarr
industri dengan mengguna-kan sumber nitrogen dar
proses mendisosiasikan gas NH}IJ.

Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidik
perubahan waktu nitridasi terhadap tingka
perubahan kekerasan baja karbon medium AIS]
1045 yang dinitridasi dengan proses nitridasi gas.

LANDASAN TEORI

Nitridasi dengan proses termal adalal
pemanasan bahan sampai suhu 500 °C -570 O(
dalam lingkungan yang dapat menyerahkan aton
nitrogen lalu ditahan selama waktu tertentu; untul
nitridasi proses gas setelah proses tersebu
didinginkan pelan-pelan, sedangkan untuk nitridas
proses cair perlu pendinginan kejut dengan air atal

rninyak[2J.
---~--~
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Hasil nitridasi proses gas lebih keras dari 
pada nitridasi proses cair, tetapi waktu nitridasi 
proses cair lebih cepat untuk kedalaman 0,1 mm 
dalam waktu 3 jam dibandingkan nitridasi proses gas 
untuk kedalaman 0,1 mm memerlukan waktu 10 
jam131• 

Dengan diagram fasa Fe-N seperti tertera 
pada Gambar 1, maka mekanisme pengerasan yang 
terjadi dapat diterangkan sebagai berikut: 

Dengan terjadinya pemanasan 550 °C- 570 °C atom 
nitrogen berdifusi masuk kedalam atom logam besi 
(Fe) membentuk pengerasan larut padat intenstisi 
dan bila kelarutan tersebut telah jenuh maka secara 
perlahan-lahan akan terbentuk senyawa baru (fasa 
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barn). Senyawa barn yang mula-mula terbentuk 
adalah Fe4N, Fe3N dan selanjutnya Fe2N. Kondisi 
terbentuknya berbagai macam fasa tersebut 
tergantung dari konsentrasi atom nitrogen (N) pada 
besi (Fe). Bila konsentrasi atom nitrogen telah 
mencapai sekitar 20 % atom maka fasa yang 
terbentuk adalah fasa Fe4N, sedangkan bila 
konsentrasi telah mencapai sekitar 20% - 26,5% 
atom maka fasa yang terbentuk Fe3N, fasa Fe2N 
yang mernpakan fasa paling keras terbentuk bila 
konsentrasi atom nitrogen telah mencapai 33,59 % 
atom. Fasa Fe2N tersebut sangat stabil pada 
temperatur tinggi, artinya tidak bernbah fasa 
terhadap pernbahan temperatur 1•1. 

' 

r . 
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Gambar 1. Diagram fasa sistem Fe-N151 • 
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seperti cennin. Kemu-dian dibersilikan dan dicuci
dengan alkohol/aceton, dikeringkan dengan
hairdryer, dibungkus dengan kertas tissue daD
dimasukkan kedalam kantong plastik.

Proses difusi tergantung dari konsentrasi
atom nitrogen, temperatur proses clan lamanya waktu
proses. Sernakin besar konsentrasi atom nitrogen
semakin mudah berdifusi kedalam atom besi,
semakin tinggi suhu maka jarak atom besi akan
semakin besar sehingga sernakin mudah atom
nitrogen berdifusi rnasuk secara intenstisi; sernakin
lama waktu berdifusi sernakin tebal lapisan keras
yang terbentuk.

Proses Nitridasi

Untuk proses nitridasi menggunakan per-
alatan seperti pada Gambar i7] :

Pelaksanaan proses nitridasi sebagai berikut :

Pada percobaan ini sampel berbentuk cakram yang
telah disiapkan dimasukkan ke dalam ruang tabung
kaca pyrek yang berdiameter 35 rom. Dengan
bantuan regulator gas, tabung diberi aliran yang
relatif besar selama 10 menit agar udara yang ada di
d&lam tabung terdorong keluar. Kemudian aliran gas
nitrogen dibuat tetap sebesar 100 cc/menit.
Kecepatan aliran dapat diketahui dengan indikator
pada alat pengukur laju aliran (flow m!1ter);
selanjutnya oven dinyalakan hingga temperr.tur kerja
yaitu 550 °C. Lama proses nitridasi divariasi S, 10,
20, dan 30 jam. Setelah itu oven dimatikan, proses
pendinginan berlangsung lambat dalam oven dan
aliran gas nitrogen tetap dipertahankan sampai
temperatur kamar. Kemudian dilakukan pengujian
kekerasan terhadap benda uji tersebut dengan mesin
uji kekerasan Vickers "HMV-M3 Hardness Tester".

TATA KERJA DAN PERCOBAAN

Preparasi Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah baja karbon mediwn tipe AISI 1045.
Preparasi sarnpel meliputi pemotongan bahan,
pembentukan clan penggosokan. Sampel dibuat
dengan rnesin bubut, dibentuk cakram dengan
diameter 15 mm daD tebal 2 mm. Salah satu sisi
diberi tanda dengan stempel huruf clan sisi
sebelahnya digosok dengan mesin polis. Untuk
menggosok digunakan kertas gosok (amplas) dengan
tingkat k;:kasaran berturut-turut 400, 600, 800,
1000,1200, 1500 mesh. Setelah digosok, dipolis
dengan pasta intan !;4 mikro pada kain bludru,
sehingga diperoleh permukaan yang mengkilap
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Gambar 2. Skema proses nitridasi.
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Uji Kekerasan Mikro J

Untuk pengujian kekerasan digunakan alat uji
Vickers yang menggunakan penumbuk piramida
intan. Besarnya sudut yang saling berhadapan adalah
136°, panjang masing-masing diagonaInya ber-
banding 1 : 1. Angka kekerasan Vickers (VHN)
didefinisikan sebagai beban dibagi luas permukaan
lekukan.Luas dihitung dan pengukuran mikroskopik
panjang diagonal jejak. VHN (Vickers Hardness
Number) dapat ditentukan dengan persamaan [8] :

1,854 P

-~ (3)

dibandingkan menggunakan nitridasi proses cair.
Pada nitridasi proses gas bahan yang dinitridasi

didinginkan perlahan-lahan tanpa pendinginan kejut
clan hasilnya lebih keras dibandingkan dengan
nitridasi proses cair, sedangkan pada nitridasi proses
cair, bahan setelah dinitridasi perlu pendinginan
kejut sehingga kemungkinan terjadi retak clan
perobahan bentuk, kecuali itu masih diperlukan
perlakuan panas ulang. Sedangkan dibanding dengan
teknik plasma maupun implantasi ion, teknik
nitridasi proses gas peralatannya yang lebih
sederhana.

Dari basil percobaan yang telah dilakukan
diperoleh data seperti tertera pacta Tabel 1.

Dengan proses pemanasan 550 °C jarak atom
besi bertambah dan atom nitrogen yang berukuran
diameter relatif kecil energi aktivasinya naik,
sehingga dapat masuk berdifusi diantara atom-atom
besi, kemudian membentuk larutan padat intenstisi.
Larutan padat intenstisi tersebut akan menghambat

terhadap gerakan dislokasi, sehingga dislokasi sulit
bergerak yang mengakibatkan sifat bahan menjadi
lebih keras. Jika proses difusi atom nitrogen
berlangsung terns menerus maka jumlah atom
nitrogen dalam bahan semakin banyak dan membuat
konsentrasi atom menjadi bertambah besar,
kemudian secara perlahan-lahan setelah konsentrasi
atom nitrogen mencapai 20 % atom membentuk rasa
Fe4N, setelah konsentrasi mencapai 20 % -26,5 %
terbentuk rasa Fe3N. pada konsentrasi 33,5 % atom
terbentuk rasa Fe2N. Dengan terjadinya penambahan
atom nitrogen ke dalam bahan besi serta
terbentuknya rasa-rasa barn maka pergerakan atom
besi semakin menjadi sulit yang mengakibatkan
bahan semakin menjadi keras. Dari hasil percobaan
yang dilakukan dengan nitridasi selama 5, 10, 20
dan 30 jam kekerasan bahan meningkat menjadi

237,1; 296,8; 382,4; 426,1 VHN. lni berarti bahwa
baja karbon medium semakin lama dinitridasi keke-
rasannya menjadi semakin meningkat sampai inter-
val waktu 30 jam. Seperti tertera pada Gambar 3.

Dengan P = beban yang diterapkan (kg)

L = panjang diagonal raata-rata (rom)

e = sudut antara pennukaan intan yang

berlawanan

Sampel yang telah dinitridasi diuji ke-
kerasannya. Pengujian kekerasan m~nggunakan
mesic uji kekerasan Vickers "HMV-M3 Hardness
Tester" merk Shirnadzu milik program D3 jurusan
mesin UGM. Beban indentor piramida intan
ditentukan sebesar 25 gram clan dengan waktu uji
15 detik. Bekas setiap indentor diarnati dengan
menempatkan posisi 2 garis sejajar diujung diagonal
jejak indentor.Masing-masing panjang diagonal
diukur; harga rata-rata dari kedua diagonal me-
nentukan besamya kekerasan. Dengan mencocokkan
panjang diagonal rata-rata clan beban indentor dalam
suatu tabel didapat besarnya kekerasan dalam satuan
VHN (Vickers Hardness Number).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan teknik nitridasi proses gas untuk
pengerasan perrnukaan baja mempunyai keuntungan

Tabell. Hubungan waktu Nitridasi daD kekerasan.

Bahan Tanpa
Nitridasi

Nitridasi
Sjam

Nitridasi
lOjam

Nitridasi
20jam

Nitridasi 30
jam

Kekerasan
Rata-rata
(VHN)

145,6 237, 296,8 382,4 426,



0 10 20 30

Waktu nitridasi (jam)

40

Gambar 3. Hubungan waktu nitridasi terhadap kekerasan.

KESIMPULAN

Dari hasil percobaan, pengujian daD
pembahasan yang telah dilakukan terhadap pengaruh
waktu nitridasi proses gas terhadap kekerasan dapat
ditarik kesirnpulan bahwa baja karbon medium tipe
AISI 1045 sebelum dinitridasi tingkat kekerasannya
145,6 VHN, kemudian setelah bahan dinitridasi
dengan suhu 550 °C dalam tabung kaca berdiameter
35 rnm daD dengan aliran gas nitrogen 100 cc/menit
dengan berbagai variasi waktu 5, 10, 20 daD 30 jam,
memberikan perubahan tingkat kekerasan menjadi
237,1 VHN, 296,8 VHN, 382,4 VHN, 426,1 VHN.
Semakin lama bahan karbon medium (AISI 1045)
dinitridasi semakin tinggi tingkat kekerasannya pada
interval waktu sampai 30 jam
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Lely Susita RM
-Unsur-unsur apakah yang terkl'ndung pada loga

AISI 1045 karena apabila sudah terkandung unSI
N maka nitridasi kurang efektif.

Setyo Atmojo
-Baja karbon medium AISI 1045 daTi ha!

pengujian komposisi unsur tidak mengandur
unsur N, adapun kandungan unsurnya sebag
berikut : Fe 95,450;0, Ni 1,674%, Cr 1,293%,
0,33%, Mo 0,212%, Cu 0,167%, Si 0,152%, \
0,048%, S 0,021%, P 0,015%, Al 0,005%,
0,001% (pengujian dilakukan di PT. ITOKa
CEPERINDO Klaten).
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Sigit Purwanto

-Hubungan waktu nitridasi dengan tingkat
kekerasan, apakah sudah dilakukan nitridasi

sehingga tercapai titikjenuh?

-Sampel yang dipakai baja karbon medium AISI
1045 bagaimana kalau dengan sampel bija karbon
yang lain, apakah pernah dilakukan uji coba
terse but untuk perbandingan? Jelaskan.

Riyadi
-Bagaimana sifat/tingkat kekerasan daTi suatu

sampel apabila sampel yang diuji berbentuk
rongga, misalnya bearing.

-Bagairnana tingkat kekerasan pada bidang yang
sejajar dengan arab aliran gas.

Sety Atrnojo
-Untuk sarnpel yang berbentuk rongga tingkat

kekerasan yang terjadi di luar rongga clan di
dalarn rongga relatif sarna. Hal ini disebabkan
konsentrasi gas nitrogen didalarn tabung relatif
sarna, clan sifat gas yang dapat rnengisi seluruh
ruangan baik di luar rongga rnaupun di dalarn

rongga.

-Tingkat kekerasan pada bidang yang sejajar aliran
gas dibanding dengan bidang yang tegak lurus
aliran gas relatif sarna, hal ini disebabkan karena
konsentrasi gas nitrogen dalarn tabung kaca relatif
sarna.

Set yo Atmojo

-Nitridasi untuk baja karbon medium AISI 1045
paling lama dilakukan untuk waktu 30 jam,
seperti basil nitridasi yang tertera pada grafik
Gambar 3 belum dapat diketahui terjadinya titik
jenuh terhadap tingkat kekerasannya. Untuk
mengetahui titik jenuh perlu penelitian tambahan
dengan menambah waktu proses nitridasi lebih
dari 30 jam.

-Nitridasi yang dilakukan pada penelitian ini masih
t~rbatas pada baja karbon medium AISI 1045.
Pada prinsipnya untuk jenis baja karbon rendah
clan baja karbon tinggi dapat dinitridasi.

PENGARUH WAKTU NITRIDASI TERHADAP KEKERASAN
PERMUKAAN BAJA KARBON MEDIUM (AISIIO45)

Setyo Atmojo, dkk.
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ANALISIS DIFRAKSI SINAR-X LAPISAN TIPIS
P ADA SUBSTRA T GELAS UNTUK BAHAN TCO

ZnO:AI

Wirjoadi, Bambang Siswanto, Yunanto, Tjipto Suyitno, Sudjatmoko
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Maju -BATAN Yogyakarta

ABSTRAK
ANAL1SIS DIFRAKSI SINAR-X LAPISAN TIPIS ZnO:A/ PADA SUBSTRAT GELAS UNTUK BAHAN
TCO. Telah dilakukan analisis struktur kristal /apisan tipis ZnO:A/ pada substrat ge/as untuk bahan TCO.
Deposisi lapisan tipis ZnO:A/ ini dibuat menggunakan target ZnO yang diberl pengotor Aluminium sebagal
dopan tipe n. Penelitian inl bertujuan untuk memperoleh lapisan tipis ZnO:A/ yang dapat digunakan untuk
bahan TCO (I'ransparent Conducting Oxide). Satu dari beberapa sifat TCO dart ZnD tersebut ditentukan
oleh struktur kristalnya. Hasil nilai transmitansi lapisan ZnO dan ZnO:A/ masing-masing dlperoleh (62 -
80) % dan (20 -68) 'Yo. pada posisi panjang ge/ombang (400-800) nm. Analisa struktur kristal dan ukuran
se/ satuan kristal dapat dilakukan dengan menggunakan pola difraksi sinar-X (XRD). Dalam penelitian ini
deposisi lapisan ZnO:AI dilakukan pada beberapa variasi parameter, yaitu konsentrasi bahan dopan AI,
suhu substrat, tekanan gas argon dan waktu deposisi. Berdasarkan analisis pola difraksi sinar x. maka
lapisan tipis ZnO:AI optimum diperoleh pada kondisi parameter sebagai berikut : kof'sentrasi dopan I %
berat AI, suhu substrat 450 aG, tekanan gas argon 6 x 10"1 torr dan waktu deposisi 1,5 jam. Analisis pola
difraksi sinar X pada kondisi optimum tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan lapisan ZnO:A/
terorientasi pada sumbu-c yang tegak lurus permukaan substrat.

ABSTRACT
X- RAY DIFFRACTION ANALYSIS OF ZnO:AI THIN FILM ON GLASS SUBSTRATE AS A
TCO MATERIAL Crystal structure of ZnO:Althin film on glass substrate as a TCO material has been
analyzed using XRD. The ZnO:Althinfilm has been fabricated by depositingofZnO target doped by Al as
a n type dopant. The purpose of this research is to get a thinfilm that can be used as a TCO material. One
of the behaviours of ZnO:Althin film is determined by its crystal structure. The transmitance of ZnO and

ZnO:AI thin film at wavelengh (400-800)nm were (62-80) % and (20-68) % Analysis of crystal structure
and unit cell can be done using X-rays diffraction pattern (XRD). In this research, the deposition ofZnlJ:AI
thinfilm on glass substrate has been carried outfor various parameter, such as concentration of the dopant,
substrate temperature, argon gas pressure and deposition time. Based on XRD analysis, it was fuund that
the optimum conditions of process parameters were: concentration of All %. substrate temperature 450 °C,
argon gas pressure 6 x 10-] torr and deposition time 1,5 hours. At that condition, the c-axis of crystal
structur was perpendicular to the surface of substrate.

PENDAHULUAN

P ada saat ini telah dikembangkan lapisan tipis

Zno : Al yang dapat digunakan untuk bahan

TCO (Transpare.'It Conducting Oxide).
Lapisan tipis ZnO yang dicampur dengan unsur Al
dari AlzO3 adalah merupakan salah satu jenis bahan
TCO. Bahan ini selain resisrivitasnya rendah, harga-
nya murah dan sifat-sifat optik atau transmitansinya
besar, disamping itu dalam plasma hidrogen
mempunyai kestabilan arus dan tegangan yang tinggi
dan dapat ditumbuhkan dalam suhu yang rendah.
Lapisan tipis ZnO:AI telah banyak diteliti karena
aplikasinya yang luas yaitu untuk peralatan
permukaan gelombang akustik, sensor tekan, sensor
gas, foto diode dan sel surya[l) Bahan Zno
merupakan bahan semi konduktor ripe N yang
mempunyai struktur kristal Wurtzite. Lapisan tipis

ZnO biasanya menunjukkan resistivitas rendah yang
disebabkan oleh kekosongan (vakansi) oksigen dar
penyisipan (interstisi) Zn karena komposisinya yang
non stoichiometric.[I]

Penelitian deposisi lapisan tip is ZnO:AI paw
substrat gelas dengan metode sputtering ini diharap-
kan memperoleh basil lapis an tipis ZnO:AI yang
dapat digunakan untuk bahan TCO. Untuk men.
dapatkan lapisan tipis ZnO:AI yang optimum, makI.
telah dilakukan variasi pembuatan target ZnO yang
dicampur dengan beberapa persen berat Al dari
AI2O3 yaitu 0,5; 0,8; I; 1,3; 1,6 %. Sifat-sifat lapis.
an tipis ZnO:AI yang tcrdeposisi pada perrnukaaD
substrat gelas sangat tergantung pada variasi
parameter sputtering. Pada penelitian ini dilakukar.
variasi suhu substrat 200; 250; 300; 350; 400; 450
°c, tekanan gas 6 x 10.2; 7 x 10.2; 8 x 10.2; 9 x 10.:
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torr clan waktu deposisi 0,5; 1,0;

jam.II.2]

l,5; 

2,0; 2,5 dilakukan dengan tekanan pengepresan 50 N.
Sebelum dilakukan pengepresan, serbuk ZnO yang
dicampur dengan beberapa persen berat AI daTi
A12O3 diaduk-aduk dulu supaya kedua campuran
bahan tersebut bisa merata atau homogen. Setelah
jadi pelet, kemudian dipanaskan pada suhu 600 °C.

Bahan Untuk Pembuatan Substrat

Bahan yang dibuat untuk substrat adalah
gelas preparat yang dipotong-potong dengan ukuran
1 cm x 2 cm. Substrat tersebut dicuci dengan deter-
jen clan alkohol menggunakan peralatan ultrasonic
cleaner. Setelah bersih, substrat dibersihkan lagi

dengan tissue, dikeringkan dengan pemanas (oven),
kemudian dibersihkan lagi dengan aceton, selanjut-
nya dirnasukkan dalam pembungkus plastik klip.

Analisa struktur kristal dan penentuan ukuran
gel satuan kristal dapat dilakukan dengan
menggunakan pola difraksi sinar-X. Informasi yang
diperoleh daTi pola difraksi sinar X adalah pola
difraksi daTi suatu benda uji yang merupakan kurva
intensitas versus sudut hamburan. Dari informasi
sudut hamburan dapat ditentukan struktur kristalnya
clan daTi informasi intensitas hamburan dapat untuk
menentukan posisi susunan atom Sel-sel satuan
merupakan tempat atom logam yang memenuhi
ruang tiga dimensi, maka bentuk geometrinya hila
disusun selalu memenuhi ruang tiga dimensi.
Dengan batasan ini, maka hanya ada tujuh bentuk
atau sistem geometri kristal yang mungkin yaitu
kubus, triklinik, monoklinik, orthorombik, tetra-
gonal, rombhohedral clan heksagonal[IJ. Ukuran clan
bentuk gel satuan dapat dinyatakan dalam panjang
sumbu kristal a, b, c clan sudut di antara sumbu
kristal a, p, clan 'Y. Panjang sumbu daD sudut ini
disebut tetapan kisi atau parameter kisi daTi gel
satuan. Apabila dalam ketujuh sistem kisi kristal
tersebut ditambahkan titik-titik kisi yang lain pada
posisi pusat tertentu, maka diperoleh tujuh sistem
kisi kristal lainnya. Jika titik-titik pada kristal ini
adalah kumpulan atom-atom (basis), maka yang
dimaksud dengan struktur kristal adalah susunan
atom-atom tertentu di dalam kristal yang dapat
digambarkan sebagai gabungan antara kisi clan
basis[3].

Peralatan Penelitian

Peralatan yang digunakan untuk deposisi
lapisan tipis dalam penelitian ini adalah unit
sputtering DC, seperti yang ditunjukkan pada
Gambar 1 terdiri daTi :

a. Tabung lucutan pijar berbentuk silinder yang
dilengkapi dengan dua buah elektrode clan
jendela kaca.

b. Catu daya searah.

c. Pompa vakum.

d. Pemanas substrat clan pendingin target.

e. Alat ukur arus, tegangan clan vakum.

f. Gas argon.
TATAKERJA

Dalam penelitian ini telah dilakukan beberapa
macam tahapan yaitu preparasi cuplikan untuk
substrat, pembuatan target ZnO yang dicampur
dengan beberap!i persen berat Al dari AI2O) yang
divariasi, persiapan peralatan untuk penelitian,

pelaksanaan penelitian, pendeposisian lapisan tipis
ZnO:AI pada substrat gelas, karakterisasi spektrum
struktur kristal dengan difraksi sinar X (X-Ray
Difraction) clan analisanya.

Proses Pelaksanaan Penelitian

Bahan lapisan tipis ZnO mumi clan ZnO:AI
didepositkan pada pennukaan substrat gelas dengan
menggunakan sistem sputtering DC. Dalam proses
deposisi lapisan tipis ZnO:Al ini dibuat variasi target
ZnO yang dicampur dengan beberapa proseD berat
Al dari AI2O) (99,9%), yaitu 0,5; 0,8; 1,0; 1,3 clan
1,6 %. Eksperimen yang diperoleh menunjukkan
nilai optimum atau resistansi paling rendah pada
target dengan proseD berat 1.0 %. Kemudian target
dengan proseD berat 1,0 % ini yang digunakan untuk

eksperimen selanjutnya. Parameter-parameter sput-
tering yang divariasi yaitu, suhu substrat (200; 250;
300; 350; 400; 450) °c, suhu pennukaan substrat
dimonitor oleh tennokopel clan dikendalikan oleh
pemanas selama proses deposisi berlangsung. Selain
itu juga dilakukan variasi tekanan gas (6 x 10.2; 7 x
10.2; 8 x 10.2; 9 x 10-1 torr clan waktu deposisi (0,5;

1,0; 1,5; 2,0; 2,5) jam, sedangkan parameter yang
lain dibuat konstan yaitu daya sekitar 40 watt clan
iarak elektrode 2 cm.

Persia pan Penelitian

Bahan Untuk Pembuatan Target

Bahan yang disiapkan untuk penelitian ini
yait11 pembuatan bahan target serbuk ZnO (99,9%)
yang dicampur dengan beberapa persen berat Al daTi
AI2O3 (99,9%), yaitu 0,5; 0,8; 1,0; 1,3 clan 1,6 %,
kemudian dibuat dalam bentuk pelet. Dalam
pembuatan pelet untuk target tersebut dibentuk
lempeng bundar berdiameter 60 rom, tebal 2mm clan
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Gambar 1. Peralatan sistem deposisi Sputtering.

atom dalam kristal kira-kira sarna dengan panjan~
gelombang sinar-X tersebut. Kemudian Bragg
menganalisis percobaan Laue clan menyusun bentuk
rnaternatika untuk menerangkan struktur kristal.
Berkas sinar-X yang dihamburkan tersebut ada yan2
saling menghilangkan karena fasenya berbeda daD
ada juga yang saling menguatkan karena faseJlya
sarna.

Karakterisasi

Karakterisasi untuk pengamatan spektrum
struktur kristal menggunakan difraksi sinar-X
(XRD). Menurut hipotesa Laue, bahwa sinar-X
yang merupakan gelombang elektrornagnetik akan
menunjukkan gejala difraksi apabila sinar tersebut
ditembakkan pada bahan kristal yang jarak antar

.,.. \,,',Z'I"IOllt'wlman!x'" A')(1"
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H

/3'
x

.\"

II
.Ii

~

(' ~9. ..i

Gambar 2. Difraksi Sinar-X oleh bidang kristaV11.
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Gambar 2 menunjukkan suatu berkas sinar-X

dengan panjang gelombang A., ditembakkan pada
sekumpulan bidang kristal berjarak cf dengan sudut
u. Sinar yang dipantulkan dengan sudut u hanya
dapat tampak apabila berkas-berkas daTi tiap bidang
yang berdekatan saling menguatkan. Oleh karena itu
jarak tambahan satu berkas dihamburkan daTi setiap
bidang yang berdekatan serta menempuh jarak
sesuai dengan perbedaan kisi, yaitu sarna dengan
kelipatan daTi panjang gelombang nA.. Perurnusan
rnaternatik tentang persyaratan yang harus dipenuhi
agar berkas sinar-X yang dihamburkan merupakan
berkas ciifraksi clan dikenal sebagai hukum Bragg.(3)

0,5 %; 0,8 %; 1,0 %; 1,3 % clan 1,6 % pada kondisi
suhu substrat 450 °c, tekanan gas 6 x 10-2 torr clan
waktu deposisi 1,5 jam dibuat konstan.

E
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"ih
c:
tU
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.~
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n}. = M L + LN = d' sin () + d' sin () = 2 d' sin ()

n). = 2d'sin(} (1)

Gambar 3. Resistansi Iapisan tipis ZnO:AI se-
bagai fungsi target persen berat AI.Analisa Struktur Kristal

Struktur suatu kristal ditentukan oleh pol a
difraksinya, yaitu intensitas atom yang dihamburkan
sebagai fungsi sudut hamburan. Arah berkas sinar X
yang dipantulkan ditentukan oleh geometri kisi atau
sebaliknya geometri kisi ditentukan oleh orientasi
dan jarak antar bidang kristal. Jika untuk kristal
kubus simetri diberikan ukuran struktur sel satuan a,
sudut-sudut dimana berkas sinar didifraksikan daTi
bidang-bidang kristal (hkl) dapat dihitung daTi rumus
jarak antar bidang([3]

d(hkl) = a/(h2 + k2 + [2 )1/2 (2)

Jika dimasukkan dalam persamaan Bragg menjadi

n).. = 2d'sin() = 2d(~kI) sin()

A = (2asin(})/[(nh)2 +(nk)2 +(n/)2 ]1/2

). = (2a sinB)/nl/2

sin2 () = (,t2/4a2)(h2 +k2 +/2) (3)

HASIL DAN PEMBABASAN

Dalam penelitian ini telah dilakukan deposisi
lapisan tipis ZnO:AI sebagai bahan TCO dengan
menggunbkan teknik sputtering DC untuk berbagai
variasi parameter, yaitu prosentase berat AI, suhu
substrat, tekanan gas dan waktu deposisi. Pada
Gambar 3 ditampilkan basil pengukuran nilai
resistansi Iapisan tipis ZnO:AI sebagai fungsi target
perbandingan ZnO dan Al dengan prosen berat Al

Berdasarkan basil pengukuran terse but dapat
dilihat bahwa nilai resistansi lapisan ZnO:AI
menurun hingga mencapai nilai resistansi optimum
sebesar (0,045 k.o.) pada target dengan prosen berat
Al 1,0 %, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.
Pada konsentrasi Al di atas prosen berat 1,0 % AI,
nilai resistansinya juga meningkat dengan ber-
tambahnya konsentrasi dopan (campuran AI). Hal
ini terjadi karena pada saat tingkat doping mening-
kat, lebih banyak atom-atom dopan menempati
letak-letak kisi atom Zn sehingga menghasilkan
lebih banyak pembawa muatan. Akan tetapi setelah
tingkat konsentrasi doping tertentu, atom-atom
dopan dalam butiran kristal clan batas-batas butir

cenderung mengalarni kejenuhan sehingga meng-
akibatkan menurunnya mobilitas lapisan ZnO:AI.
Untuk eksperimen selanjutnya dipakai target dengan
prosen berat Al yang mernpunyai resistansi rendah
atau resistansi optimum yaitu pada 1,0 %.

Untuk mendapatkan lapisan tipis ZnO:AI
pada substrat gelas yang digunakan sebagai TCO
mempunyai sifat-sifat optik (transrnitansi) yang opti-
mum tergantung pada parameter sputtering. Dari
hasil karakterisasi lapisan tipis ZnO clan ZnO:AI
pada substrat gelas diperoleh nilai transrnitansi
optimum pada suhu 450 °c, tekanan gas 6,0 x 10.2
torr, clan waktu deposisi 1,5 jam dengan peralatan
UV-vis seperti ditunjukkan pada Gambar 4.

Pada Gambar 4 menyajikan basil karak-
terisasi transrnitansi lapisan ZnO clan ZnO:AI,
diperoleh sekitar (62 -80) % clan (20 -68) %, pada
posisi panjang gelombang (400-800) nm. Nilai
transrnitansi lapisan tipis ZnO lebih besar bila
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dibandingkan dengan transmitansi lapisan tip is
ZnO:Al, karena lapisan tipis ZnO mempunyai sifat
tembus cahaya yang cukup besar, sedangkan
aluminium tidak mempunyai sifat tembus cahaya
tetapi bisa memantulkan cahaya. Karakterisasi sifat-
sifat listrik (resistansi) lapisan ZnO daD ZnO:Al
masing-masing diperoleh basil sekitar R = 14.456 k
Q clan R = 0,045 k Q. Berdasarkan karakterisasi

sifat-sifat optik (transmitansi) daD sifat-sifat listrik
(resistansi) tersebut diatas, maka lapisan tipis
ZnO:Al ini bisa diaplikasikan sebagai TCO.
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Gambar 5. Pola difraksi lapisan tipis ZnO murni
dengan suhu Suhu 450 DC, tckanan 6
x 10.1 torr dan waktu 1,5 jam.
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Gambar 4. Spektrum transmitansi lapisan tipis
ZoO daD ZnO:Al sebagai fungsi
panjang gelombang pada suhu 450
°C, tekanan 6,0 x 10.2 torr, waktu
deposisi 1,5 jam dengan perala tan
UV-vis.
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Gambar 6. Pola difraksi lapi~an tipis ZoO : AI
(dengan proseD berat Al 1,0 %)
suhu 450 °c, tekanan gas 6 x 10.1
torr daD waktu de!Josisi 1,5 jam.
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Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis
difraksi Sinar X lapisan tipis ZnO:Al dengan XRD.
Apabila Zno dideposisikan pada suatu substrat akan
memperlihatkan kecendenmgan kuat untuk tumbuh
dengan sumbu kristalnya (sumbu-c) tegak lurus pada
permukaan substrat. Berdasarkan Gambar 5 dapat
diketahui bahwa ZnO adalah suatu kristal clan
memperlihatkan bahwa arab pertumbuhannya
terorientasi pada sumbu-c yang tegak lurus pada
permukaan substrar4J.

Pada Gambar 6 ditampilkan pola difraksi daTi
lapisan tipis ZnO:Al (dopan prosen berat Al 1,0 %)
pada suhu 450 °c, tekanan gas 6 x 10-2 torr, dan
waktu deposisi 1,5 jam dibandingkan dengan pola
difraksi daTi lapisan tipis Zno murni pada suhu 450
°C, tekanan gas 6 x 10.2 torr, dan waktu deposisi 1,5
jam pada Gambar 5. Analisis pola difraksi sinar-X
menunjukkan bahwa lapisan tipis ZnO:Al adalah
polikristal dan terorientasi pada sumbu-c yang tegak
lurus pada permukaan substrat dengan puncak
difraksi (002).
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Gambar 7. Pola difraksi lapis an tipis ZnO : AI
(dengan pros en berat 1.1 1,0 %)
suhu 450 °c, tekanan gas 6 x 10.1
torr dan waktu deposisi 0,5 jltm.
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semakin meningkat, sehingga menyebabkan jalan
bebas rata-rata semakin kecil. Dengan me-
ningkatnya intensitas ion argon yang mcnumbuk ke
target ZnO:AI, maka tenaga sputter akan menurun,
sehingga percikan yang dihasilkan juga menurun dan
lapisan tipis yang ditumbuhkan semakin tipis.
Dengan demikian lapisan tipis pada tekanan gas 9 x
10.2 torr (Gambar 8) dihasilkan lapisan yang
semakin tip is, hal ini ditandai dengan intensitas
puncak (cacah) sekitar 571,21 pada setengah lebar
puncak maksimum (FWHM) = 0,36° dan sudut 28 =

34,695°. Kejadian ini akan mengurangi mobilitas
permukaan lapisan dan selanjutnya pertumbuhan
kristal yang terorientasi ke arab sumbu-c (002)
berkurang dan terdapat beberapa pertumbuhan
kristal terorientasi pada bidang kristal dengan
puncak-puncak (100) dan (101).

Gambar 8. Pol a difraksi lapisan tipis ZoO : Al
(dengan proseD berat Al 1,0 %)
suhu 450 °c, tekanan gas 9 x 10.1
torr daD waktu deposisi 1,5 jam.

lntensitas puncak (cacah) pola difraksi Sinar-
X untuk lapisan tipis ZnO murni (Gambar 5) adalah
sekitar 2.777 pada setengah lebar puncak maksimum
(FWHM) = 0,16° clan sudut 29 = 34,810°. Sedang-

kan untuk lapisan tipis ZnO:AI (Gambar 6) sekitar
9.082 pada setengah lebar puncak rnaksimum
(FWHM) = 0,18° clan sudut 28 m 34,715°. lntensitas

puncak (cacah) pada Gambar 6 lebih tinggi daTi
puncak (cacah) pada Gambar 5, hal ini menunjukkan
bahwa dengan penambahan dopan Al menyebabkan

terjadinya pergeseran FWHM clan sudut 29 kearah
para difraksi lapisan tipis ZnO:AI yang struktur
kristalnya lebih baik clan teratur.

Gambar 7 clan Gambar 6 mempunyai
perbedaan pada parameter waktu deposisi yaitu
rnasing-masing 0,5 jam clan 1,5 jam, sedangkan
parameter lainnya suhu 450 °C clan tekanan gas 6 x
10.2 torr tetap sarna. Untuk tegangan elektrode clan

jarak elektrode yang sarna rnaka waktu deposisi akan
mempengaruhi jumlah percikan atom-atom daTi
ZnO:AI. Intensitas puncak (cacah) pola difraksi
untuk lapisan tipis ZnO:AI (Gambar 5) sekitar 2.162
pada setengah lebar puncak rnaksimum (FWHM) =
0,68° clan sudut 29 = 34,530°. Pada saat waktu

deposisi diturunkan menjadi 0,5 jam, rnaka jumlah
percikan atom-atom daTi target ZnO:AI pada substrat
semakin berkurang, sehingga intensitas (cacah)
dalam para difraksi sinar X menjadi berkurang, lebar
setengah puncak rnaksimum (FWHM) menjadi lebih
besar clan mengalami pergeseran sudut 29 daTi
34,715° menjadi 34,530°. Dengan demikian apabila
waktu deposisi kecil (diturunkan), rnaka lapisan
yang tebentuk masih tipis dengan ukuran butir kecil
clan halus, selanjutnya ukuran butir bertambah besar
ketika ketebalan lapisan meningkat. Pada ketebalan
tertentu ui<uran butir tetap meskipun ketebalan
lapisan bertambah karena terjadi renukleasi pada
permukaan butiran-butiran yang tumbuh sebelum-
nya, sehingga ukuran butir cenderung lebih kecil
dengan batas-batas butir bertambah, sebagai
akibatnya nilai resistansi lapisan cenderung

meningkat.[S]

Gambar 8 clan 6 memperlihatkan pol a difraksi
sinar-X daTi lapisan tipis ZnO:AI (dengan prosen
berat Al 1,0 %) masing-rnasing untuk tekanan gas
9x10.2 torr clan 6 x 10.2 torr pada suhu 450 °C clan
waktu deposisi 1,5 jam. lntensitas puncak (cacah)
pola difraksi untuk lapisan tipis ZnO:AI (Gambar 8)
yaitu sekitar 571,21 pada setengah lebar puncak
rnaksimum (FWHM) = 0,36° clan sudut 29 =

34,695°. Pada tekanan gas argon yang lebih besar,
rnaka gas sputtcr yang rnasuk ke dalam tabung
plasma semakin banyak sehingga gas argon yang
terionisasi semakin meningkat. Ion-ion argon yang
saling bertumbukan dengan partikel-partikel lain

Gambar 9. Pola difraksi lapisan tipis ZnO : AI
(dengan prosen berat AI 1,0 %)
subu 200 DC, tckanan gas 6 x 10.2
torr clan waktu deposisi 1,5 jam.
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Gambar 9 clan 6 memperlihatkan pola difraksi
sinar-X dari lapisan tipis ZnO:AI (dengan prosen
berat Al 1,0 %) rnasing-rnasing untuk suhu 200 °C
clan 450 °C pada tekanan 6 x 10.2 torr clan waktu
deposisi 1,5 jam. Intensitas puncak (cacah) pola
difraksi untuk lapisan tipis ZnO:AI (Gambar 9) yaitu
sekitar 219,04 pada setengah Iebar puncak
rnaksimum (FWHM) = 0,64° clan sudut 28 =

34,495°. Untuk lapisan tipis ZnO:AI pada suhu
substrat yang diturunkan menjadi 200 °C
menyebabkan getaran vibrasi pada substrat akan
menurun. Dengan demikian Iapisan tipis yang
terbentuk pada substrat sernakin tipis yang rneng-
akibatkan kepadatan atom turun clan akhirnya jarak
antar bidangnya bertambah. Berdasarkan analisis
rota difraksi sinar-X terlihat bahwa pada suhu 200
°C pertumbuhan kristal ZnO:AI belum sepenuhnya
terorientasi sepanjang sumbu-c clan juga terjadi
beberapa pertumbuhan kristal yang terorientasi pada
bidang kristal lain sesuai dengan puncak-puncak
(100) clan (101). Pada saat suhu substrat semakin
besar akan mengakibatkan meningkatnya mobilitas
permukaan clan kinetika reaksi pembentukan Iapisan
tipis ZnO:Al, sehingga pada suhu 450 °C (Gambar 6)
dihasilkan lapisan ZnO:Al terorientasi pada sumbu-c
yang tegak lurus pada permukaan substrat dengan
puncak difraksi (002). Menurut analisis data dari
hasil secara keseluruhan bahwa pembentukan lapisan
tipis ZnO:AI diperoleh nilai resistansi rendah
(resistansi optimum) pada prosen berat Al 1,0 %,
Su11U 450 °C tekanan gas 6 x 10.2 torr, clan waktu

deposisi 1,5 jam.[6]

4. Hasil pola difraksi sinar-X diperoleh hasi!
kondisi optimum dengan intensitas puncak
(cacah) sekitar 9.082 pada setengah lebar puncak
rnaksimum (FWHM) = 0,18° dan sudut 28 =

34,715°.
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KESIMPULAN

TANYAJAWAB

Suryadi
-Apa ada

transmitansi.
hubungan antara resistansi daJ

Wirjoadi
-Resistansi clan transmitansi ada hubungaIU1Y"

karena untuk resistansi tergantung pada ketebalar
lapisan tipis yang dihasilkan. Semakin teba:
lapis an, maka biasanya resistansinya semakir
kecil, tetapi ketebalan lapisan tipis mempengaruh
transmitansi, yaitu semakin tebal lapisan akar
menurunkan nilai transmitansi.

Berdasarkan basil clan pembahasan seperti
yang diuraikan diatas dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses deposisi lapisan tipis ZnO:Al sebagai
bahan TCO dapat dilakukan dengan mengguna-
kan metode sputtering DC, menghasilkan lapisan
ZnO:Al yang optimum dan cukup homogen pada
kondisi parameter suhu substrat 450 °c, tekanan
gas argon 6 x 10-2 torr dan lama waktu deposisi
1,5 jam dengan pros en berat doping Al 1,0 %.

2. Hasil pengukuran transmitansi lapisan tipis ZnO
dan ZnO:Al, rnasing-rnasing diperoleh sekitar
(62 -80) % dan (20 -68) %, pada posisi
panjang gelombang (400 -800) nm.

3. Berdasarkan analisis pola difraksi sinar-X dari
lapisan ZnO:AI yang didepositkan pada per-
mukaan subtrat pada kondisi parameter tersebut
diatas, lapisan tipis ZnO:Al pertumbuhan
kristalnya terorientasi sepanjang sumbu-c tegak
lurus permukaan substrat yang ditandai dengan
puncak difraksi (002).
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Djoko Sujono
-Mohon penjelasan tentang TCO.

-Setelah bahan TCO ini dianalisis, bagaimana
kelanjutannya (bisa dijelaskan apa kegunaannya
dianalisis)?

ElinN.

-Untuk membuat bahan TCO apakah harns Al

sebagai pengotornya.

-Apakah perIu diIakukan pengamatan/analisis
dengan XRD dalam pembuatan bahan TCO.
Kalau perlu to long jelaskan hubungannya analisis
dengan XRD dengan pembuatan TCO.

Wirjoadi

-TCO adalah bahan yang dibuat dari bahan ZnO
yang didopan AI, kemudian dideposisikan pada
substrat gelas dengan metode sputtering, hasilnya
bersifat konduktif transparan atau sering disebut
Transparent Conductive Oxide.

-Setelah bahan TCO dianalisis dengan XRD,
gunanya untuk menunjukkan bahwa pertumbuhan
lapisan tipis ZnO:AI terorientasi pada sumbu-c
yang tegak lurus perrnukaan substrat seperti
ditunjukkan pada Gambar 6. Selanjutnya bahan
tersebut dapat dirnanfaatkan sebagai elektrode
depan sel surra a-Si:H.

Wirjoadi

-Untuk membuat bahan TCO, tidak barns dengan
AI sebagai pengotomya, bisa Cu clan Ni. Dalam
penelitian ini dipilih dopan AI karena biayanya
relatif lebih murah bila dibandingkan dengan
doping Cu clan Ni.

-Dalam pembuatan bahan TCO, perlu dilakukan
pengarnatan/analisis dengan XRD. Analisis ini
digunakan untuk menunjukkan bahwa apakah
pertumbuhan lapisan yang dihasilkan terorientasi
pada sumbu-c yang tegak lurus substrat apa tidak.
Dalam penelitian ini pembuatan TCO yang
dikehendaki adalah bahan yang mempunyai
resistivitas rendah, konduktivitas tinggi clan
pertumbuhan lapisannya terorientasi pada sumbu-
c tegak lurus substrat.
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ANALISIS KEHAMPAAN
BERKASELEKTRON

CORONG PEMAYAR MESIN

Suprapto, Sukidi, Sukaryono, Set yo Atmojo daD Djasiman
Pusat Pene/itian dan Pengembangan Tekn%gi Maju

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).

C:~:::J
DESORPSI

~APO~

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.

DIFUSI

DALAM
KE80CORAN

NYATA

PI;RMEASI

l

:=lfi:
~OMPA~

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 b. perap&.t viton 

Gambar 3. Sarnbungan 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)
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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 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,
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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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