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ABSTRAK

PEMBUA TAN TRANSFORMA TOR 300 VA TERISOLASI PADA TEGANGAN
T/NGG1150 kV. Telah dibuat transformator 300 VA terisolasi tegangan tinggi 150 kV.
Transformator (trafo) terisolasi ini direncanakan sebagai sumber daya listrik AC untuk
mencatu sumber ion pada akselerator generator netron dan berfungsi mengisolasi
sistem sumber ion yang berada di sisi tegangan tinggi 150 kV terhadap panel kontrol
di sisi ground. Spesifikasi teknis trafo terisolasi 150 kV adalah: daya 300 VA,
tegangan primer/sekunder 220/220 V, koil primer sama dengan koil sekundf~r dimana
masing-masing menggunakan kawat berdiameter 1 mm, dengan jumlah masing
masing koil 484 lilit, jarak koil sekunder terhadap koil primer dan inti 28 mm, bahan
isolator menggunakan resin, luas penampang inti 22,8 cm2. Uji awal dilakukan secara
simulasi dengan memberi beban 3 buah lampu pijar 100 W/220 V. Berdasarkan hasil
uji awal diketahui bahwa trafo dapat berfungsi dengan efisiensi 79,55 %, dimana tidak
terjadi hubung singkat maupun arus bocor saat diberi beban uji, serta tidak terjadi
pelucutan maupun dadal tegangan ketika dilakukan pengujian hingga tegangan 210
kV, sehingga layak dipergunakan sebagai catu daya sumber ion pada generator
netron.

ABSTRACT

FABRICA T/ON OF ISOLA TED HIGH VOL TAGE TRANSFORMER 150 kV/300 VA.

The isolated high voltage transformer 150 kV/300 VA has been fabricated. The
isolated transformer will be used as ion source AC power supply of neutron generator
device and 150 kV high voltage isolation on the ground of control panel. The
transformer has specification as follows: high voltage isolation 150 kV, power 300 VA,
primer and seconder voltage 220/220 V, the same primary and secondary coils with
wire diameter of 1 mm, number of turn 484, the distance between primary and
secondary coil 28 mm, insulation material is resin, 22,8 cm2 core area. Preliminary test
was done by simulation with test load of 3 filament lamps 100 W/200 V. The test result
show that the isolated transformer has efficiency of 79,55%, no leak current, discharge
and shortcut or breakdown accured when was loaded until 210 kV, so it can be used
as ion source power supply of neutron generator.

PENDAHULUAN

Dalam rangka membangun kembali akseleratorgenerator netron swakarya agar memiliki
dimensi yang lebih kompak dari pad a sebelumnya,
diperlukan beberapa modifikasi konstruksi
komponen-komponennya antara lain: sistem vakum,
sistem pemercepat, sumber ion dan sebagainya.
Berkaitan dengan kegiatan tersebut akan dibangun
suatu sumber ion jenis multicusp untuk
menggantikan sumber ion terdahulu jenis RF (radio

frequency). Untuk itu diperlukan sumber daya
listrik yang terisolasi pada tegangan tinggi 150 kV
terhadap ground yang digunakan sebagai pencatu
beberapa komponen sumber ion tersebut antara lain:
sumber daya (SD) anoda (discharge), SD filamen,
SD pemfokus, SD pengatur gas, dan SD untuk
instrumen. Kebutuhan sumber daya AC untuk
semua komponen sumber ion tersebut sebelumnya
dicatu oleh suatu generator terisolasi yang
konstruksinya cukup berat dan memerlukan ruang

Sumaryadi, dkk. ISSN 1410 - 8178 Buku 11hal. 383



PRO SIDING SEMINAR
PENELITIAN DAN PENGELOLAAN PERANGKA T NUKLIR.

Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan
Yogyakarta, Rabu 11 September 2013

©>
batan

(7)

(6)
relatif besar. sehingga perlu diganti menggunakan
trafo terisolasi. Keuntungan penggunaan trafo
terisolasi adalah tidak memerlukan banyak ruang
dan yang berkaitan dengan pengaturan untuk
masing-masing komponen sumber ion menjadi
sangat mudah dilakukan dari panel kontrol yang
berada di sisi ground. namun hal tersebut
memerlukan sejumlah trafo terisolasi untuk masing
masing komponen seeara terpisah. Berdasarkan hal
tersebut maka perlu dibuat trafo terisolasi pada
tegangan tinggi 150 kV guna mendukung kegiatan
membangun kembali (rekonstruksi) akselerator
generator neutron swakarya PTAPB-BATAN agar
memiliki dimensi yang lebih kompak dibanding
sebelumnya.

( )1/3

Sisi panjang (b): b= 1.5~
9.9

Sisi lebar (h): h=_b_
0.6561

dengan A adalah luas penampang inti efektif (em2)

yaitu penampang inti yang diberi lilitan koil. b dan
h: sisi-sisi penampang (em). PI: daya primer (VA).

Jumlah Lilitan

Untuk menentukan jumlah lilitan masing-masing
koil trafo. terlebih dahulu ditentukan faktor
lilitanNolt atau NIE = NIVolt. Selanjutnya jumlah
lilitan per koil (N) diperoleh dari hasil kali besar
tegangan kumparan (V) dengan faktor lilitan N/E
terse but.

TEORI

Kapasitas Trafo

Kapasitas trafo dicirikan dengan daya
sekunder trafo (Pz). tegangan primer (VI) dan
tegangan sekunder (V2). parameter tersebut yang
perlu ditentukan terlebih dulu sesuai kebutuhan
pengguna atau sebagai kriteria raneangan.
sementara arus primer (II) dan arus sekunder (Iz)
dapat ditentukan sesuai rumus Ohmlll. Disamping
itu terkait dengan jenis trafo khusus terisolasi
tegangan tinggi maka nilai tegangan yang harus
diisolasi juga harus ditentukan terlebih dulu sebagai
kriteria raneangan.

dengan 17 adalah efisiensi trafo karena timbulnya
rugi-rugi dalam kerja trafo.

Penentuan dimensi kawat liIitan

Ukuran penampang kawat lilitan dapat ditentukan
seeara pendekatan sebagai berikut[2]:

Diameter kawat lilitan (.6) : 0 = 0.7. -V1 (4)

dengan 0 adalah diameter kawat (mm). 1adalah
arus (Amper) yang melalui kawat tersebut.

Penentuan dimensi inti

• Dimensi inti trafo dapat ditentukan
menurut rumus pendekatan sebagai
berikut[2] :

Luas penampang inti (A): A = b.h (5)

p
Arus sekunder (lz) : 12 =_2

V2

Pz
Daya primer trafo (PI) : ~ =-

17

(1)

(2)

(3)

lumlah lilitan koil (N): N = V.NIE (8)

Faktor lilitan NIE dapat diturunkan dari persamaan
pembangkitan tegangan berikutll]:

Tegangan induksi pada koil: E =4,44.f N. cPmax (9)

Fluksi magnet maksimum: tPmax = Bmax.A (10)

Sehingga tegangan induksi dapat dihitung dengan
persamaan (11)

E = 4,44. f N. Bm= A. J 0.8 Volt (11)

dengan E adalah tegangan induksi yang
dibangkitkan (V,ms). f adalah frekuensi (Hz). N

adalah jumlah lilitan. tPmax adalah fluks maksimum
(weber dalam mks). Bmax adalah kerapatan fluks
maksimum (gausslcm2). A adalah penampang inti
(em2).

Pada umumnya tipikal konstruksi trafo memiliki
datalll : Bmax: :t 9000 {gauss/em~. Rugi-rugi inti :
< 1 % P2• Rugi-rugi total: 1-3 % P2• Efisiensi : 97
% -98 %. Sehingga dari persamaan (11) dengan
frekuensi f: 50 Hz. Bmax: 9000 (gauss/em2). faktor
N/E dapat dirumuskan sebagai berikut:

N 50
Faktor lilitan (NIT!): -=- (12)

E A

Penentuan dimensi tebal isolasi

Untuk mengisolasi tegangan tinggi antara
koil sekunder terhadap koil primer maupun inti.
maka diperlukan dimensi jarak pemisah tertentu
pada media isolator (tebal isolasi) yang dalam hal
ini akan menggunakan bahan resin. Berdasarkan
data literatur bahan resin jenis Seotehast-2130
mempunyai kuat dielektrikum sekitar 177 kVlcml3J•

sehingga jika ditetapkan nilai faktor keamanan 3
maka untuk mengisolasi tegangan 150 kV
dibutuhkan tebal isolasi minimal 2.5 em. Dengan
demikian pada saat trafo ini dioperasikan pada
lokasi yang terdapat medan listrik sebesar 150 kV.
untuk bahan resin dengan tebal 2.5 em sudah
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mampu mengisolasi dan menahan discharge
maupun tegangan dadal yang mungkin dapat terjadi.

TAT A KERJA

Pelaksanaan pembuatan trafo terisolasi ini
mengacu raneangan trafo terisolasi tegangan tinggi
150 kV meliputi gambar dan spesifikasi teknis yang
telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya dalam
kegiatan ini dilakukan pembuatan dengan tahapan:

a. Menyiapkan alat dan bahan

• Menyiapkan semua peralatan yang digunakan
antara lain: gergaji besi. jig saw. tang. solder.
palu plastik.

• Menyiapkan semua bahan yang digunakan
untuk pembuatan trafo terisolasi tegangan tinggi
150 kV seperti: kawat email. pertinek. plat seng.
resin. lem epoxy. kertas isolator.

b. Melakukan pembuatan
Dalam pembuatan trafo ini mengaeu pada gambar
teknik dan spesifikasi trafo terisolasi tegangan
tinggi 150 kV yang telah diraneang. Adapun
langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai
berikut:

• Menyiapkan gambar teknis trafo terisolasi
• Pembuatan lilitan koil sekunder

• Memodifikasi kern trafo tipe E menjadi bentuk
U

• Pembuatan lilitan koil primer
• Pembuatan eetakan trafo dari bahan lembaran

zeng sesuai gambar teknis
• Menyiapakan eetakan trafo dengan memoles

bagian dalam dengan bahan mirror glass supaya
resin tidak lengket pada eetakan

• Koil primer dan koil sekunder diletakan dalam
satu eetakan trafo. kemudian dicetak/dibalut
resin dengan eara membuat eampuran resin dan
katalis dengan perbandingan 1 : 800 yang
kemudian dituang dalam eetakan trafo.

• Mengeringkan dan melepas trafo dari eetakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuatan trafo terisolasi ini dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut: pembuatan tempat
koil (koker), pembuatan koil. pemasangan inti trafo,
pembuatan eetakan resin dan pengeeoran resin pada
eetakan. Koker dibuat sebagai kerangka dudukan
sekaligus media isolasi antara koil dan inti, dibuat
dari bahan pertinek dengan ukuran tebal 3 mm.
Koker trafo merupakan dudukan temp at koil primer
dan sekunder sesuai dengan bent uk dan ukuran
bahan kawat, serta jumlah lilitan yang diinginkan
sesuai raneangan. Koil primer dan koil sekunder
dibuat dengan melilitkan kawat email ukuran
diameter 1 mm pada koker sehingga membentuk

kumparan, dimana untuk trafo terisolasi keduanya
terdiri dari 484 lilitan. Koker trafo yang telah dililiti
koil, kemudian dipasangi plat trafo sebagai inti trafo
yang disusun hingga memenuhi rongga di tengah
koker. Plat inti trafo yang digunakan adalah plat
tipe E standar 5.7 em dan dirubah menjadi bentuk
U. Cetakan resin dibuat dari bahan plat seng yang
dibentuk mengikuti ukuran dan bentuk trafo yang
diinginkan, seperti dilukiskan pada Gambar 1.

Dimensi trafo terisolasi yang diinginkan
dari hasil pengeeoran resin sebagai media isolasi
seperti ditampilkan pada Gambar 2.

Sebelum resin dituang ke dalam eetakan.
eetakan bagian dalam diberi lapisan pasta mirror
glass supaya resin tidak lengket pada eetakan.
Selanjutnya dilakukan penuangan earn pur an antara
resin dengan eairan katalis dengan perbandingan 1 :
800 ke dalam eetakan. yang sesuai raneangan sudah
diletakkan koil primer, sekunder maupun kerangka
dudukan inti. Hasil penuangan resin ditunggu
sampai kering dan dilepas dari eetakannya, dimana
konstruksi trafo yang diperoleh seperti disajikan
pada Gambar 3 dan Gambar 4.

Pengujian trafo terisolasi tegangan tinggi
150 kV.

Trafo terisolasi tegangan tinggi 150 kV
yang telah selesai dibuat, kemudian dilakukan
pengujian awal untuk mengetahui unjuk kerja trafo
saat diberi beban serta kehandalan isolasi resin saat

dioperasikan pada tegangan 150 kV. Pada pengujian
trafo berbeban, dipasang beban simulasi berupa 3
buah lampu pijar ukuran 100 Watt-220 V pada sisi
sekunder dapat ditentukan efisiensi trafo ini adalah
79,55 %. dengan data hasil pengujian seperti Tabel
1 berikut:

Tabel 1. Hasil pengujian trafo terisolasi tegangan
150 kV dengan beban 300 Watt

No.
Sisi primer

Sisi

Keterangansekunder

1.

Tegangan : 220
Tegangan :Efisiensi

V
215 VTrafo :

2.

Arus: 1,6 A Arus: 1,3 ADaya

Sekunder
Daya

352Daya : 280
Daya

3.
PrimerWatt Watt

= 79.55 %

Uji kehandalan isolator resin dilakukan
dengan menggunakan sumber tegangan tinggi
Fe llici , dimana antara terminal kumparan primer
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Gambar 1. Konstruksi cetakan resin dari bahan plat seng
232

E
E
N
CDN

(a)

142 mm

Gambar 2. Diagram konstruksi trafo terisolasi tegangan tinggi 150 kV

a) Irisan melintang, b) Irisan membujur

dan sekunder diberi beda tegangan 210 kV. Dari
hasH uji isolasi ini tidak terjadi pelucutan
(discharge) maupun tegangan dadal (breakdown
voltage). Dengan demikian isolator dengan bahan
resin pad a trafo yang telah dibuat cukup baik dan

layak untuk dipergunakan. Spesfikasi teknis trafo
yang telah dibuat ditunjukkan pada Tabel 2.
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Gambar 3. Proses pembuatan trafo terisolasi tegangan tinggi 150 kV

KESIMPULAN

Gambar 4. Trafo terisolasi tegangan tinggi 150 kV

Tabel 2. Spesifikasi teknis transformator 300 VA

terisolasi tegangan tinggi 150 kV

No.
KomponenSpesifikasi

Daya

primer

1.

Daya
(PI)375 VA

transformator
Dayasekunder300 VA

(P2) Tegangan2.

Tegangan
primer (V 1)220V

transformator
Tegangan220V

sekunder (V2)Arus

Arus primer (11)
1,8 A3. transformator

Arus
sekunder

1,6 A(12)
Kawat

primer

4.

Dimensi
(01)01,0 mm

kawat lilitan
Kawat sekunder01,0 mm

(02)
Jumlah

Lilitan
primer

5.

lilitan (N1)484 lilit

kumparan

Lilitan sekunder
484 lilit

(N2) Koil sekunder -6.

Jarak isolasiprimer (D)2,8 em
Koil sekunder -

2,8 em
inti (D)7.

Media
Resin

Seotehast-

isolator
2130

Penampang

22,8em2
8.

Dimensi inti (2,85 x 8)
efektif (A) em2 Telah dibuat trafo terisolasi tegangan

tinggi 150 kV, yang akan digunakan sebagai
sumber daya untuk meneatu sumber ion jenis
multicusp pada akselerator generator netron.

Trafo ini dibuat dari bahan utama resin jenis
Scotchast-2130 sebagai medium isolator,
kumparan primer dan sekunder dari bahan kawat

email ukuran diameter 1 mm, serta plat trafo
ukuran 5,7 em sebagai inti. Trafo dibuat

berdasarkan hasil raneangan dan gambar teknis,

dimana proses konstruksinya dilakukan dengan

menuangkan eairan resin pada eetakan dengan
bahan plat seng, yang sebelumnya telah

diletakkan koil primer, sekunder maupun

kerangka dudukan inti, yang posisinya sesuai
dengan gambar teknis hasil raneangan sedemikian

hingga diperoleh trafo 300 VA terisolasi tegangan

tinggi 150kV. Berdasarkan hasil uji awal dapat

disimpulkan bahwa trafo ini dapat berfungsi

dengan efisiensi 79,55 %, dimana tidak terjadi
hubung singkat maupun arus boeor saat diberi

beban uji. Ketika dilakukan pengujian isolasi

hingga tegangan 210 kV tidak terjadi pelueutan

maupun dadal tegangan, sehingga isolator dengan

bahan resin pada trafo yang telah dibuat eukup
baik dan layak untuk dipergunakan.
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TANYA JAWAB

Irianto
~ Berapa batas kapasitas nilai amanya dari trafo

yang dikonstruksi ?
Sumaryadi
<} Batas kemampuan nilai amannya. traJo

tersebutb dapat dioperasikan dengan
kapasitas amannya sebesar 79.55 % dari
kapasitas totalnya yaitu 352 watt yaitu 280
wattpada tegangan 215 volt dan ams 1,3 A.
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