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ABSTRAK
PENENTUAN PARAMETER PENGELASAN LAS LASER UNTUK PEMBUA TAN
SUMBER IRIDJUM-192 (Ir-192). Jumlah penderita kanker serviks di Indonesia setiap
tahun semakin bertambah salah satu pengobatan kanker serviks yang cukup effektif
adalah menggunakan pengobatan brakiterapi dengan sumber radioisotop yang
digunakan adalah iridium-192. Pembuatan sumber iridium untuk brakiterapi dapat
dilakukan dengan memasukkan sumber iridium-192 kedalam mikrokapsul stainless
steel selanjutnya dilakukan pengelasan dimana kualitas hasil pengelasan dari sumber
iridium (/r-192) sangat ditentukan oleh parameter pengelasan antara lain full power,
frekuensi, average power dan kecepatan. Dari hasi uji kebocoran menggunakan
tekanan -20 inchHg dan uji tarik 2,5 bar menunjukkan parameter pengelasan 11/ dan IV
11/
dan IV
tidak mengalam( kebocoran dan kerusakan.
Sehingga parameter
direkomendasikan untuk diaplikasikan pada sumber Ir-192 HDR
Kata Kunci : iridium-192 (/r-192), las laser, brakiterapi

ABSTRACT
LASER WELDING PARAMETERS FOR MANUFACTURING IRIDJUM-192 (Ir-192)
SOURCE. Number of cervical cancer patients in Indonesia is growing every year. One
of cervical cancer treatment was fairly effective use brachytherapy treatment with
of iridium-192. Manufacturing of iridium sources for
radioisotope
sources
brachytherapy can be done by incorporating the iridium-192 into stainless steel
microcapsules then welding using laser welder which the quality of the welding of
iridium source (/r-192) was determined by the welding parameters such as full power,
energy frequency, average power and speed. Based on the result of leakage test
using pressure -20 inchHg and tensile test 2.5 bar showe the welding parameters 11/
and IV did not have leakage and damaged. So that parameters 11/ and IV are
recommended to be applied to Ir-192 HDR's source.
Key Word: : Iridium-192 (/r-192), laser welding, brachytherapy

PENDAHULUAN

Di pembunuh
Indonesia. nomor
kanker satu
serviksdari telah
menjadi
keseluruhan
kanker. Kanker serviks merupakan penyakit kanker
paling umum kedua yang biasa diderita perempuan
berusia 20-55 tahun [lJ. Seperti diketahui kanker
serviks adalah tumor ganas yang tumbuh dalam
leher rahim. Kanker itu terjadi pada serviks uterus,
yakni suatu daerah
pada organ reproduksi
perempuan yang merupakan pintu masuk ke rahim
yang terletak antara rahim dengan vagina. Beberapa
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teknik pengobatan kanker serviks seperti teknik
kemoterapi. teleradioterapi maupun gabungan dari
kedua teknik terse but banyak digunakan untuk
mengobati kanker serviks. Tetapi kedua teknik
penyembuhan
kanker
tersebut
berpotensi
menimbulkan dampak negatif yang mungkin justru
lebih besar dari dampak penyembuhan
yang
dihasilkan seperti rusaknya jaringan sel yang sehat
pad a sekitar kanker serviks. Pengobatan kanker
serviks teleradioterapi atau ekternal radiasi tidak
dapat dilepaskan dari pengobatan brachyterapy. Hal
ini disebabkan
pengobatan
radiasi
eksternal
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mempunyai keterbatasan
besarnya dosis yang
diberikan mengingat toleransi dosis jaringan normal
pada organ organ tertentu mempunyai
batas
maksimal yang tidak boleh dilewati.
Untuk
mencapai dosis kuratif harus di booster dengan
brachytherapi, dimana dengan brachyterapi dapat
diberikan dosis yang besar pada tumor primer,
tetapi 2 cm dari sumber radiasi paparan dosisnya
sudah menurun menjadi 12,5%, sehingga organ
sekitar tumor aman tidak mendapatkan dosis (zang
lebih besar dari dosis toleransi jaringan normal
Radioisotop Iridium-192 (Ir-192) salah satu
sumber radiasi yang digunakan untuk pengobatan
kanker servis menggunakan metoda brachyterapy ,
Penggunaan Iridium-192 (Ir-192) sebagai sumber
radiasi pada pengobatan kanker serviks adalah
pengobatan brachytherapy
dengan cara radiasi
intracavitary yaitu salah satu jenis brachytherapy
dimana sumber radiasi ditempatkan pada suatu
gagang dan dimasukkan ke dalam rongga tubuh,
seperti uterus atau vagina. Alatlgagang itu dapat
berupa pipa at au sHinder yang didesain agar pas
ukurannya dengan bagian tubuh yang terbuka.
•High dose rate (HDR) brachytherapy" merupakan
jenis brachytherapy yang'sangat populer belakangan
ini. Secara umum peralatan High dose rate (HDR)
brachytherapy adalah sebuah mesin yang memiliki
sumber radiasi dengan aktivitas yang sangat tinggi.
Kemudian sumber itu disalurkan melalui kateter ke
2J•

Bahan
yang
digunakan
diantaranya
mikrokapsul, tutup dan tensionlink diameter 0,5
mm dari hasil fabrikasi stainless steel 316L,
wirerope dari stainless steel 316L panjang 2 meter,
gas argon UHP, gas nitrogen Hp, Sedangkan zat
kimia dengan tingkat kemurnian p.a buatan merck
diantaranya isopropanol. Adapun peralatan yang
digunakan seperangkat mesin Las laser merk hands
laser
yang
dilengkapi
dengan
workstation,
ultrasonic, seperangkat peralatan uji tarik dan uji
kebocoran yang dilengkapi pompa vakum.
Tata Kerja
Pencarian
parameter
pengelasan
mikrokapsul dan tutup
• Dimasukkan rod stainlees steel (<Pin = 1,2 mm,
panjang 4,0 mm) kedalam hotcell. Kemudian,
dengan menggunakan manipulator rod stainlees
steel dimasukkan kedalam temp at pengelasan
selanjutnya temp at pengelasan yang sudah berisi
rod stainless steel ditaruh pada workstation
mesin las laser menggunakan manipulator yang
ada di hotcell.
•

Kamera yang berada pada workstation diatur
sampai rod stainless steel terlihat jelas pada
monitor yang berada diluar hotcell, Setelah
didapat gambar yang jelas pada monitor
dilakukan pengujian pemutaran workstation
secara manual.

organ yang ada di dekat tumor (2J. Sumber radiasi Ir192
yang
digunakan
untuk
pengunaan
brachytherapy pada umumnya berupa sHinder
memiliki sumbu simetri memanjang,
dengan
panjang sekitar 0,5 cm, diameter sekitar 0,35
milimeter, berat sekitar 20 miligram dan tingkat
radioaktivitas sekitar 10 Curie [31• Sumber tersebut
hams
terintergasikan
dalam
kawat
sumber
(Afterloader) untuk digunakan dalam pengobatan
radiasi tumor dalam tubuh pasien [3J• Pembuatan
sumber radiasi radiasi Ir-192 dapat dilakukan dari
bahan stainless steel 316L. Kemudian bahan
stainless steel difabrikasi menjadi mikrokapsul dan
tutup serta tensionlink, selanjutnya mikrokapsul
diisi dengan iridium-192 hasil iradiasi di reaktor
setelah itu dihubungkan dengan wirerope stainless
steel dan dilakukan pengelasan menggunakan Las
laser [4.5.61. Sampai saat ini sumber radiasi Ir-192
untuk brachytherapy yang digunakan di Rumah
Sakit di Indonesia masih di Impor, Oleh karena itu
perlu dilakukan pembuatan sumber radiasi 1r-192
untuk brachytherapy yang dibuat di Indonesia.
Dari penelitian
ini diharapkan
dapat
diperoleh parameter pengelasan untuk diaplikasikan
pada pembuatan sumber Iridium-192 (lr-192).

•

Dilakukan penentuan set home menggunakan
program CNC komputer mesin las laser setelah
didapat data set home pada program CNC
computer
selanjutnya
dilakukan
pengujian
program CNC computer bila terdapat masalah
pad a pengujian
program
CNC dilakukan
pengulangan set home.
• Pengelasan rod stainlees ·steel (<Pin = 1,2 mm,
panjang 4,0 mm) dilakukan dengan menyalakan
mesin laser dengan mengubah posisi off ke on,
setelah itu gas argon dinyalakan pada aliran 15
l/menit dan selang gas argon yang berada pada
workstastion diarahkan pada rod stainless steel
menggunakan manipulator hotcell. Selanjutnya
tombol start welding yang berada pada program
CNC computer
mesin las laser di klik.
Dilakukan
pengamatan
pengelasan
untuk
melihat overlapping
pengelasan
kemudian
dilakukan pencatatan
parameter
pengelasan
yang berada pada mesin las laser. Bila hasil
penegelasan belum baik dilakukan pengaturan
kembali parameter pengelasan.
• Rod stainless steel yang sudah dilas dikeluarkan
untuk
diamati
menggunakan
mikroskop
pembesaran 40 kali.

BAHAN DAN TAT A KERJA

Pengujian hasil pengelasan
Wire rope dan tensiolink

mikrokapsul

Bahan dan Peralatan
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Uji kebocoran mikrokapsul yang telah ditutup
dengan dilas laser dilakukan melalui metode
buble test pada tekanan -20 inchHg (ISO 2919).
Uji mikrostrukturpower
hasil pengelasan
dilakukan
&..s.~~t1J)
Energy
Power
~W~l&~
fJ.)'!k~~mj
dengan
menggunakan
metode SEM dan
mikroskop optik stereo. Uji tarik dilakukan
terhadap pengelasan antara mikrokapsul dengan
wire rope dan tension link menggunakan metode
tensile test (uji tarik) dengan kekuatan 15 N.

I
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada Tabel
1 ditampilkan
beberapa
parameter pengelasan
yang digunakan untuk
mencari hasil pengelasan
yang terbaik. Dari
Tabel 1 terlihat pad a perbedaan kecepatan pad a
penggunaan program CNC dimana pad a parameter
pengelasan I menggunakan kecepatan LCF5A5
(kecepatan worktable 5 dan percepatan) sedangkan
pada parameter
pengelasan
II menggunakan
kecepatan LCF2A2. Untuk parameter pengelasan
III dan IV terdapat perbedaan fuJ/ power pada
parameter pengelasan III digunakan fuJ/ power 0,7
kW dan 0,5 kW untuk parameter pengelasan IV.
Untuk bentuk
pulsa
yang digunakan
pada
pengelasan ditampilkan pada Gambar 1.

PARAMETER
PENGELASA."l III

PARAMETER
PENGEL-\SAN

n
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Gambar 2.

Hasil pengelasan menggunakan
beberapa parameter untuk Rod
stainless steel

PARi\METER
PL\fGEL;\SAN IV

PARMvffiTER
PENGELAS.I\N

III

Gambar 1. Bentuk pulsa yang digunakan untuk
pengelasan
Tabell.

Variasi parameter pengelasan untuk
mencari hasil yang terbaik.

Full
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ower
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Gambar 3. Hasil pengelasan menggunakan
beberapa parameter untuk sumber
Iridium-192 Dummy
Hasil pengelasan dari masing masing
parameter ditampilkan pada Gambar 2. Dari
Gambar
2 terlihat bahwa pada pengelasan
menggunakan parameter pengelasan I memberikan
hasil pengelasan yang cukup dalam dan overlapping
pengelasan yang kurang rapat, hasil pengelasan ini
bisa dimungkinkan oleh energi pengelasan yang
terlalu besar selain itu kecepatan pengelasan yang
terlalu cepat juga memungkinkan
overlapping
pengelasan kurang rapat. Oleh karena itu pada
parameter pengelasan II dilakukan perubahan
kecepatan pengelasan melalui program CNC yaitu
dari LCF5A5 menjadi LCF2A2, hasil pengelasan
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menggunakan
parameter
pengelasan
II
menunjukkan hasil pengelasan yang masih cukup
dalam. hal ini dimungkinkan oleh energi yang
digunakan pada parameter II masih tinggi. Dampak
dari hasil pengelasan
cukup dalam adalah
dikhawatirkan dapat memberikan kebocoran pad a
pengelasan
mikrokapsul
dan
tutup.
Untuk
mendapatkan hasil pengelasan yang tidak cukup
dalam maka pada parameter pengelasan
III
dilakukan penurunan nilai full power dari 1 kW
menjadi 0.7 kW. dari hasil pengelasan terlihat
bahwa hasil pengelasan tidak terlalu dalam dan
overlapping sudah cukup rap at dengan demikian
parameter
pengelasan
III
digunakan
untuk
pengelasan mikrokapsul dan tutup. Dari Gambar 3
menunjukkan hasil pengelasan pada mikrokapsul
dan tutup menggunakan parameter pengelasan III
memberikan overlapping pengelasan yang cukup
rapat dan kedalaman pengelasan yang cukup. Selain
itu dari hasil kebocoran menggunakan pompa
vakum dengan
tekanan
-20 inchHg
tidak
ditemukannya kebocoran pada hasil pengelasan.
Sedangkan untuk pen gel as an wire rope dengan
mikrokapsul digunakan parameter pengelasan IV.
dimana pada parameter ini full power diturunkan
dari 0.7 kW menjadi 0.5 kW. Pimurunan ini
dilakukan karena bahan joint connection yang
digunakan lebih tipis oleh karena itu full power
perlu diturunkan. Dari hasil pengelasan menunjukan
bahwa hasil pengelasan menghasilkan overlapping
pengelasan dan kedalaman yang cukup baik.
Adanya overlapping pengelasan yang cukup rapat
dan kedalam pengelasan yang cukup dimungkinkan
energy laser 0.97 kW pada parameter pengelasan
IV sudah cukup untuk melelehkan joint connection
dan tidak merusak wire rope. Dari hasil uji tarik
menunjukkan penggunaan tekanan 2.5 Bar selama 2
menit hasil pengelasan tidak mengalami kerusakan
atau putus. Alat uji tarik ditunjukkan
pada
Gambar 4.

Gambar 5. Perangkat mesin las laser
KESIMPULAN

DAN SARAN

Paramater pen gel asan las laser yang dapat
digunakan untuk diaplikasikan pada pembuatan
sumber iridium-192 HDR adalah parameter III yaitu
full power:
0.7 kW. energy :1.361. frekuensi
:4.7 Hz. average power :6.39W. kecepatan :
LCF2A2 dan parameter IV yaitu. full power :0.5
kW. energy :0.97 J. frekuensi :4.7 Hz. average
power :4.56 W. kecepatan :LCF2A2. Hal ini
ditunjukkan dari uji kebocoran dengan tekanan -20
inchHg dan uji tarik 2.5 Bar hasil pengelasan tidak
menunjukkan kebocoran dan kerusakan.
Perlu
diaplikasikan parameter pengelasan III dan IV
untuk pembuatan sumber iridium-192 HDR.
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