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Standard of Procedure 
ELECTROSPINNING HK-7 

 
SOP No. Prepared by Signature Date 

    

 Revised by   

    

    

I. Tujuan:  
Dokumen berikut menjelaskan prosedur operasi dari Electrospinning hk-7. 

II. Fungsi 
Instrumen ini digunakan untuk membuat fiber dari larutan yang telah disintesis. 

III. Tanggung jawab 
1. Penanggung-jawab instrumen ini wajib melatih setiap mahasiswa atau pengguna lain yang 

akan menggunakannya saat pertama kali.  
2. Hanya pengguna yang telah dilatih yang boleh menggunakan instrumen ini secara mandiri.  
3. Pengguna wajib membaca dan mengikuti prosedur yang tertulis dalam SOP ini. Jika terjadi 

permasalahan terkait instrumen, yang mengakibatkan instrumen ini tidak berfungsi sebagai 
mana mestinya, pengguna wajib melaporkan ke penanggung jawab instrument ini. 

4. Pengguna wajib merujuk ke buku manual instrument ini untuk mendapatkan informasi lebih 
detilnya.  

IV. Referensi 
1. User manual book Electrospinning HK-7 

V. Hal-hal penting yang harus diperhatikan:  
1. Sampel berbentuk cairan dengan mengandung polimer konduktif. 
2. Wajib melapisi beberapa tempat dengan plastic wrap dikarenakan sampel yang keluar dari 

dan menempel diluar kolektor dapat merusak alat. 
3. Tegangan maksimal 25 kV dan jika memakai tegangan diatas 20 kV tidak boleh lebih dari 1 

jam. 
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VI. Konfigurasi, definisi dan simbol 

  
(1) : Saklar ON/OFF 
(2) : Tombol ON untuk tegangan 
(3) : Tombol OFF untuk tegangan 
(4) : Tombol pengatur tegangan  
(5) : Saklar auto/manual untuk flow rate 
(6) : Tombol pengatur manual flow rate 
(7) : Tombol pengatur auto flow rate 
(8) : Tombol pengatur jarak kolektor 
(9) : Tombol pengatur lampu 
(10): Tombol pengatur drum kolektor. 

  

VII. Prosedur pengoperasian  

 1.  Preparasi Bahan 
1.1 Sampel harus berbentuk cair. 
1.2 Sampel dimasukkan pada suntikan yang ujung jarum (bagian runcing) sudah dipotong. 
1.3 Melapisi plat penampang dengan aluminium foil. 
1.4 Masukkan sampel di holder. 

 
 2.  Penggunaan 

2.1 Sambungkan kabel dengan jarum suntik. 
2.2 Letakkan substrat lurus dengan jarum suntik. 
2.3 Tekan tombol 1 hingga lampu indikator menyala. 
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2.4 Tekan tombol 5 ke manual tekan tombol 6( ) hingga pendorong menyentuh suntikan 
(sampel). 

2.5 Tekan tombol 2 hingga lampu di tombol 3 menyala merah. 
2.6 Putar tombol 4 hingga tegangan yang diinginkan. 
2.7 Putar tombol 7 hingga flow rate yang diinginkan. 
2.8 Ubah tombol 5 ke auto. 

 
 3.  Mematikan sistem secara normal 

3.1 Setelah selesai tekan tombol 3. 
3.2 Ubah ke mode manual dan tekan . 
3.3 Tekan tombol off dan ambil sampel. 

 
 


