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ABSTRAK

PEMBUATAN TRANSFORMATOR 625 VA TERISOLASI TEGANGAN TINGGI300
kV UNTUK CATU DAYA FILA MEN SUMBER ELEKTRON MBE LATEKS. Telah
dibuat transformator 625 VA terisolasi terhadap Tegangan Tinggi 300 kV sebagai catu
daya filamen sumber elektron pada MBE lateks. Adapun transformator ini
membutuhkan masukan tegangan AC 220 V dan mempunyai keluaran 25 V/25 A,
dimana pada operasinya berada pada medan Iistrik tegangan tinggi pemercepat
sehingga harus terisolasi terhadap tegangan Iistrik 300 kV. Sesuai dengan rancangan,
dipilih bahan koker dari Teflon (PTFE), besi lunak Fe-Si dengan tebal 0,5 mm sebagai
inti trafo, kumparan primer dipilih kawat em ail ukuran diameter 2,5 mm dengan jumlah
kumparan 264 liIitan, dan kumparan sekunder menggunakan kawat email ukuran
diameter 4 mm dengan jumlah kumparan 33 lilitan. Berdasarkan hasil pengujian dapat
disimpulkan bahwa trafo terisolasi yang telah dibuat sesuai dengan rancangan,
mempunyai unjuk kerja yang cukup layak dan memenuhi syarat untuk digunakan
sebagai catu daya sumber elektron pada MBE Lateks.

ABSTRACT

CONSTRUCTION OF A 625 VA-300 kV HIGH VOLTAGE ISOLATED

TRANSFORMER (HVIT) AS FILAMENT POWER SUPPL Y OF ELECTRON
SOURCE OF EBM LA TEX. The 625 VA-300 kV HVIT as filament power supply of
electron source in EBM latex, has been constructed. The transformer has an input
voltage of 220 V AC, an output voltage 25V-AC/25 A where the isolation between
input and output can resist the voltge difference of 330 kV. Based on detail design, the
specification of the constructed transformer are as the following: the bobin uses teflon
(PTFE), core of transformer use soft iron Fe-Si with 0,5 mm thickness, premier coils
use 2,5 mm Cu wire with 264 turns, and secundary coils use 4 mm Cu wire with 33
turns. The test result shows that the transformer has a good performance and fulfil the
requirement of the filament power supply of electron source at EBM latex.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menunjang programrancangbangun MBE lateks dibutuhkan catu
daya filamen sumber elektron berupa suatu

transformator yang mampu menghasilkan
tegangan keluaran 25 V-AC dengan arus beban
25 A. serta pada operasinya antara kumparan

primer dan sekunder harus terisolasi terhadar
tegangan tinggi pemercepat sebesar 300 kV{l .
Dengan demikian perlu dibuatldikonstruksi suatu

transformator terisolasi yang mampu dioperasikan
pada lokasi dengan medan listrik bertegangan
tinggi (300 kV) guna mendukung penyelesaian
rancangbangun MBE lateks di PTAPB-BATAN.

Pad a operasi kerjanya transformator ini
ditempatkan pada suatu bejana tekan penyungkup
sumber tegangan tinggi Cockcroft Walton yang
berisi gas SF6 sebagai medium isolator. Adapun
ilustrasi letak transformator terisolasi untuk MBE

Lateks seperti dilukiskan pada Gambar I.
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Gambar 1. Tata letak transformator terisolasi pada bejana tekan penyungkup sumber tegangan tinggi
Cockcroft Walton untuk MBE Lateks(J).
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Gambar 2. Skema koristruksi trafo terisolasi tegangan tioggi 300 kV(J).

Konstruksi transformator disesuaikan

dengan kebutuhan operasi filamen sumber
elektron MBE lateks yaitu mampu menghasilkan
tegangan keluaran 25 V-AC dan arus beban 25 A.
dimana sebagai masukan dibutuhkan catu daya
listrik 220 V-AC dari PLN pad a kumparan primer
yang diatur melalui variak. Pada operasinya salah
satu ujung kawat kumparan sekunder
transformator dihubungkan paralel dengan kawat
penghantar tegangan pemercepat yang dihasilkan
oleh sumber tegangan tinggi Cockcroft Walton(2).
sehingga transformator ini harus terisolasi
terhadap tegangan tinggi sebesar tegangan
pemercepat yaitu 300 kV terutama pada
kumparan sekunder.

Pada tahap perancangan telah dilakukan
kajian literatur dan analisis pemilihan bahan
isolator tegangan tinggi. serta perhitungan untuk
menentukan dimensi komponen transformator
sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh
spesifikasi teknis transformator terisolasi
tegangan tinggi 300 kV dengan keluaran tegangan
AC 25 V dan arus beban 25 A.

Sesuai dengan hasil kajian dalam
perancangan awal dapat ditentukan skema
konstruksi trafo terisolasi sebagai catu daya
sumber elektron seperti ditampilkan pad a Gambar
2. Selanjutnya berdasarkan rancangan detil telah
diperoleh spesifikasi teknis dari trafo terisolasi
tegangan tinggi 300 kV sebagai catu daya filarnen
pad a sumber elektron MBE Lateks. seperti
ditampilkan pada Tabel 1.

KONSTRUKSITRANSFORMATOR

Konstruksi transformator yang dibuat
berdasarkan spesifikasi teknis hasil rancangan
detil dengan kriteria rancangan meliputi:
1. Input: 220 V -AC/50 Hz
2. Output: 25 V-AC/25 A
3. Bahan koker primer/sekunder: Teflon (PTFE)
4. Medium isolator: gas SF6
5. Inti Trafo: besi lunak (Fe-Si)
6. Trafo berada/ditempatkan pada bejana tekan

penyungkup tegangan tinggi Cock croft Walton
dengan keluaran tegangan 300 kV.
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Adapun dimensi trafo hasil raneangan seperti
dilukiskan pada Gambar 3.

Berdasarkan dokumen hasil rancangan
selanjutnya dilakukan pembuatan komponen
utama trafo meliputi: koker primer dan koker
sekunder. serta plat inti trafo. Koker primer dan
koker sekunder dibuat dari bahan Teflon (PTFE)
dengan pertimbangan kuat dielektrikumnya tinggi
(600 kY) (3). mudah dibentuk. serta mudah
diperoleh di pasaran. Sedang plat inti/kern trafo
dibuat dari lapisan besi lunak (Fe-Si) setebal 0.5
mm dengan penampang 6,5 em x 28 em. dimana
pembuatannya dilakukan dengan fasilitas mesin
potong plat. Koker primer dan koker sekunder
dibuat dan dibentuk dengan fasilitas mesin bubut
seperti ditampilkan pada Gambar 4.

Setelah diperoleh koker primer maupun
koker sekunder. selanjutnya dilakukan
penggulungan kumparan dimana kumparan
primer 264 lilitan menggunakan kawat email
berdiameter 2.5 mm. dan kumparan sekunder 33
lilitan menggunakan kawat email ukuran diameter
4 mm seperti ditampilkan pada Gambar 5.

Selanjutnya dilakukan perakitan trafo
terisolasi meliputi pemasangan plat inti trafo ke
lubang yang terletak pada koker primer dan
sekunder sampai pemasangan klem dan baut
pengikat sedemikian hingga terwujud konstruksi
trafo terisolasi seperti ditunjukkan pada Gambar
6.

Tabel 1. Spesifikasi teknis transformator 625 Y A
terisolasi tegangan 300 ky(l).

Komponen
SpesifikasiBahan/Keterangan

Kapasitas

220V/25V-25
Efisiensi

Transformator

AlAC-50 HZ
transformator ± 60

%

Inti/Kem

Penampang 6,5

Lapisan Fe-Siem x 6,5 em x
panjang 28 em

setebal 0,5 mm

Koker Primer

014 em x tinggi
Teflon (PTFE)21,5 em

Koker

o 20 em x tinggi
Sekunder

21,5 em
Teflon (PTFE)

Kumparan

264 LilitanPrimer
Email 0 2,5 mm

Kumparan

33 LilitanSekunder
Email 0 4 mm

Medium

Gas bertekanan

Isolator

± 7 Bar
Gas SF6

Keterangan:
(1) Intilkern transformator.
(2) Kumparan primer dan
(3) Kumparan sekunder.

Sutadi, dkk.

Gambar 3. Dimensi transformator 625 YA terisolasi tegangan tinggi 300 ky(l).
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Gambar 4. Pembuatan koker primer dan sekunder dengan mesin bubut

Gambar 5. Penggulungan kumparan primer dan kumparan sekunder
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Gambar 6. Konstruksi trafo terisolasi sebagai catu daya sumber elektron MBE Lateks

PENGUJIAN AWAL rancangbangun MBE Lateks. Adapun hasil
Untuk mengetahui karakteristik unjuk pengujian trafo terisolasi yang dimaksud seperti

kerjanya. dilakukan pengujian trafo terisolasi pada Tabel 2 sampai dengan Tabel 7.
meliputi uji hubung buka. pengujian trafo dengan
beban sesuai daya beban sebagai fungsi waktu,
serta uji hubung singkat. Berdasarkan hasil
pengujian akan dapat ditentukan kelayakan unjuk
kerja dari trafo yang telah dibuat guna menunjang
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 7. Data hasil pengujian trafo hubung

singkat

Tabel 2. Data hasH pengujian trafo hubung buka

eganganTeganganArusSuhu inti
No.

JamPrimerSekunderprimertrato

(Volt)
(Volt)Ampere)(OC)

1.

09.30 00030

2.

09.45 20026,50,730,9

3.

10.0020026,50,734,2

4.

10.1520026,50,736,9

5.

10.30 20026,50,739,4

6.

10.4520026,50,741,2

7.

11.00 20026,50,742,9

8.

11.1520026,50,744,3

9.

11.3020026,50,745,5

10.

11.4520026,50,746,3

Tabel 3. Data hasH pengujian trafo dengan beban

R = 1,3795 n selama 2jam

Tegangan
TeganganArus

Suhu

inti
No.

PrimerSekunderbeban
trato(Volt)

(Volt)(Ampere)
(OC)

1.

150 1811,135,5

2.

200 2414,635,6

3.

220 2615,535,8

Tabel 4. Data hasH pengujian trafo dengan beban
R = 1,08 n selama 3jam

Teganga
Teganga

Arus
ArusSuh

No

n
primer

bebanu intin SekundePrimer (Ampere(Amperetrato

(Volt)

r
))(0G)(Volt)

1.

100 101,61035,0
2.

120 12,51,912,335,1
3.

150 162,315,235,0
4.

175 202,717,134,9
5.

200 22,53,019,035,0
6.

220 253,420,334,9

Tabel 5. Data hasH pengujian trafo dengan beban

R = 1,08 n selama 2 jam

Tegang

Tegan
Arus

Suhu
gan

Arus
beban
inti

Jam
an

SekunprimerPrimer der(Ampere)
(Ampetrato

(Volt)
(Volt)

reI
(0G)

13.30

220253,420,336,6

14.30

220253,420,336,8

15.30

220253,420,336,8

Tabel 6. Data hasH pengujian trafo dengan beban
filamen sumber elektron

Tegangan
Tegangan

Arus FilamenNo.
Sekunder

Primer (Volt) (Volt)
(Ampere)

1.

10,60 0,093

2.

20 0,365

3.

30,40 0,907

4.

40,20 1,509

5.

50 2,1511

6.

60,40 2,9113

7.

70 3,7015

8.

80,10 4,5717

9.

90,40 5,5318

10.

100 6,6520

Tegang
Arus
ArusDayaHubungan

anPrimer
SekunderPrimerNo.

BukalSingkat
Primer(Amper

(Ampere)(Watt)(Volt) e)

Hubung
buka 1

-601. (mencari 220

rugi- rugi inti)
Hubung
singkat 0

(mencari
75

-20,42.
rugi-rugikawatliIitan)

.'

Pembuatan trafo terisolasi m1 mengacu
pada spesifikasi teknis maupun gambar detil dari

hasil perancangan berdasarkan kajian literatur dan
analisis perhitungan trafo sedemikian hingga
dapat diperoleh konstruksi trafo terisolasi sesuai

yang diinginkan.

Tahap pembuatan diawali dengan
pembuatan komponen trafo, meliputi: pembuatan

koker primer, koker sekunder, serta pemotongan
plat inti trafo dengan menggunakan fasilitas

mesin perkakas bubut, frais, dan skrap, serta

mesin potong plat. Setelah komponen trafo
berhasil dibuat, selanjutnya dilakukan tahap

perakitan sedemikian hingga dihasHkan

konstruksi trafo terisolasi yang siap untuk diuji.

Berdasarkan hasH pengujian awal dapat

diperoleh karakteristik unjuk kerja trafo meliputi:
efisiensi trafo mencapai 65 %, pada kondisi

berbeban dengan tegangan primer 220 V dapat
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dihasilkan tegangan sekunder 25 V dan arus
beban optimum 20,3 Ampere. dengan temperatur
inti trafo konstan pada suhu 36.8 °C. rugi-rugi inti
27.3 %. serta rugi-rugi kawat lilitan 7.7 %.
dimana trafo terse but mampu dioperasikan
kontinyu selama 3 jam.

Sesuai data hasil pengujian. suhu inti
trafo tanpa beban lebih tinggi dibanding dengan
beban. Hal ini disebabkan oleh karena kualitas

inti trafo yang digunakan kurang baik dimana
rugi-rugi intinya meneapai 27,3 % dan
kemungkinan arus pusar saat trafo dioperasikan
tanpa beban tidak dapat ditransformasikan ke sisi
sekunder tetapi terdisipasi pada inti menjadi
energi panas sehingga akibatnya akan menaikkan
suhu inti trafo.

Uji kehandalan isolator teflon dilakukan
secara simultan dengan penglliian sumber
tegangan tinggi Cockcroft Walton, dimana sampai
pada tegangan 260 kV tidak terjadi pelueutan
(discharge) maupun dadal tegangan (breakdown
voltage). Hal ini menunjukkan bahwa isolator
dengan bahan teflon pada trafo yang telah dibuat
eukup handal dan layak untuk dipergunakan,
apalagi pada operasinya trafo ini dikungkung
dalam bejana tekan berisi gas SF6 bertekanan 7
Bar.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pembuatan trafo
terisolasi tegangan tinggi 300 kV sebagai eatu
daya sumber elektron untuk MBE Lateks. Sesuai
dengan spesifikasi teknis hasil raneangan. koker
dibuat dari bahan Teflon (PTFE). besi lunak Fe-Si
dengan tebal 0,5 mm sebagai inti trafo, kumparan
primer dipilih kawat email ukuran diameter 2.5
mm dengan jumlah kumparan 264 lilitan,
kumparan sekunder menggunakan kawat email
dengan penampang diameter 4 mm dengan
jumlah kumparan 33 liIitan, serta jarak isolasi
antara kumparan primer dan sekunder minimal 10
em. Untuk meneegah terjadinya tegangan dadal
maupun pelueutan listrik yang dapat mengganggu
kinerjanya. trafo terisolasi ini pada operasinya
diletakkan pada suatu bejana tekan berisi gas SF6
dengan tekanan sekitar 7 Bar sebagai medium
isolator.

Sesuai hasil pengujian awal trafo
terisolasi yang telah dibuat mempunyai
karakteristik unjuk kerja trafo meliputi: efisiensi
trafo meneapai 65 %. pada kondisi berbeban
dengan tegangan primer 220 V dapat dihasilkan
tegangan sekunder 25 V dan arus beban optimum
20.3 Ampere. dengan temperatur inti trafo
konstan pada suhu 36,8 °C. rugi-rugi inti 27,3 %.
serta rugi-rugi kawat lilitan 7.7 %, dimana trafo

terse but mampu dioperasikan kontinyu selama 3
jam.

Pada uji trafo berbeban filamen sumber
elektron. pada tegangan primer 100 Volt telah
dapat dihasilkan arus filamen 20 Ampere. Dengan
demikian untuk operasi beban penuh dengan
tegangan primer maksimal 220 Volt, dijamin
sudah dapat dihasilkan tegangan filamen 25 V
dan arus filamen 25 Ampere sesuai kebutuhan.
sehingga trafo yang telah dibuat sudah eukup
hand aI untuk digunakan sebagai eatu daya sumber
elektron.

Berdasarkan hasil pengujian awal yang
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa trafo
terisolasi yang telah dibuat mempunyai unjuk
kerja yang eukup layak dan memenuhi syarat
untuk digunakan sebagai eatu daya sumber
elektron guna menunjang raneangbangun MBE
Lateks di PTAPB-BATAN Yogyakarta.
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