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ABSTRAK 

RANCANGBANGUN BEJANA TEKAN HORISONTAL PENYUNGKUP SUMBER TEGANGAN TINGGI 

MBELATEKS  300 kV/20 mA. Perawatan bejana tekan vertikal penyungkup tegangan tinggi pada Mesin berkas 

Elektron (MBE) lateks tidaklah mudah, disamping itu masih sering terjadinya pelucutan atau dadal tegangan tinggi, 

untuk itu telah dilakukan rancangbangun bejana tekan horizontal. Bejana tekan horizontal ini dirancang terdiri dari 

3 bagian ruangan dan menggunakan isolator berupa gas SF6 atau campuran antara gas SF6 dan gas N2 dengan 

tekanan 7 bar. Ruangan yang ada digunakan untuk menempatkan suatu unit  pelipat tegangan tinggi Cockroft 

Walton (CW), 2 unit trafo terisolir, dan terminal sambungan pengumpan tegangan tinggi dari unit Cockroft Walton. 

Bejana tekan ini terbuat dari bahan SS-304 dengan panjang 3100 mm, diameter 950 mm, dan tebal dinding 8 mm. 

Pada sambungan flange antar tabung dipasang perapat dari karet viton ukuran diameter 6 mm. Hasil uji 

menunjukkan bahwa bejana ini mampu menahan tekanan maksimum 14 bar dengan  kebocoran tekanan 3 % 

perbulan. Sesuai hasil kinerja awal menunjukkan bahwa pada operasi tegangan tinggi Cockroft Walton 250 kV, tidak 

terjadi tegangan dadal dan pemeliharaannya lebih mudah dibanding bejana tekan vertikal.  

Kata kunci : bejana tekan, isolasi tegangan tinggi, mesin berkas elektron 

ABSTRACT 

HORIZONTALLY PRESSURE VESSEL ENGINEERING DESIGN FOR COCKROFT WALTON HIGH 

VOLTAGE OF EBM-LATEX 300 kV/20 mA.The  vertically pressure vessel of HV(high voltage)-EBM(electron 

beam machine)-latex does not ease in doing maintenance, besides that there  often occured HV discharge, therefore a 

horizontally pressure vessel was designed and manufactured. The horisontally pressure vessel was designed 

consisting of 3 parts of  chamber and using insulated SF6 gas or a mixture of SF6 and N2 gases withstand 7 bar. The 

chambers were used for placing a high-voltage multiplier of CW(Cockroft Walton), two insulated transformer, and 

mounting a high voltage feedthrough of CW. The pressure vessel was made of SS-304 material with a length of 3100 

mm, a diameter of 950 mm, and wall thickness of 8 mm. The connection between part of chambers used  viton seal 

with diameter of 6 mm. The test results show that the vessel was able to withstand at maximum pressure of 14 bar 

with leakage pressure below 3 % per month. Beside that the results  showed that at  the operation of HV-CW of 250 

kV did not occure HV breakdown and its maintenance was easier than that of vertically pressure vessel of HV-CW. 

Keyword : pressure vessel, high voltage insulator, electron beam machine. 

 

PENDAHULUAN 

una meningkatkan kinerja mesin berkas elektron 

(MBE) lateks 300 keV/20mA hasil litbang PSTA-

BATAN, dibutuhkan modifikasi penyungkup tegangan 

tinggi pada lokasi sumber tegangan tinggi (STT) 

Cockroft-Walton, untuk mencegah terjadinya dadal listrik 

(breakdown voltage) pada saat MBE dioperasikan.  

Sesuai hasil uji awal MBE, masih sering terjadi 

tegangan dadal pada lokasi sistem pelipat tegangan tinggi 

dari STT Cockroft-Walton yang sudah disungkup dengan 

bejana tekan dengan posisi vertikal. Berdasarkan hasil 

evaluasi lapangan disimpulkan bahwa hal ini disebabkan 

oleh kinerja bejana tekan vertikal penyungkup STT 

belum optimal sehingga harus dilakukan 

penyempurnaan. 

Untuk memudahkan pelayanan dalam perawatan 

dan perbaikan STT pada MBE, dilakukan rancangbangun 

bejana tekan penyungkup tegangan tinggi model 

horisontal dengan ukuran dan kapasitas yang lebih besar 

sehingga diharapkan akan lebih handal dibanding bejana 

tekan model vertikal. Adapun konsep dasar kedua model 

bejana tekan seperti ditunjukkan pada Gambar 1 [1]. 

 

  
a.Konsep bejana tekan 

posisi vertikal 

b.Konsep bejana tekan posisi 

horisontal 

Gambar 1. Konsep dasar model bejana tekan MBE 
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DASAR TEORI 

Pada operasi mesin berkas elektron (MBE) akan timbul 

medan listrik tegangan tinggi pada lokasi sekitar tabung 

pemercepat dan sumber elektron, sehingga dibutuhkan 

suatu sistem yang berfungsi sebagai medium isolator. 

Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya  dadal listrik 

akibat kegagalan isolasi (breakdown voltage) yang dapat 

mengganggu  keamanan dan keselamatan pada saat MBE 

dioperasikan [2]. 

Salah satu teknik untuk mengisolasi tegangan 

tinggi pada MBE adalah dengan mengungkung tabung 

akselerator maupun sumber tegangan tinggi pemercepat 

dalam suatu bejana tekan berisi gas yang bersifat sebagai  

medium isolator berupa gas dengan tekanan tertentu 

sesuai dengan tingkat energi berkas elektron [3]. 

Berdasarkan literatur telah diperoleh data beberapa jenis 

gas isian yang dapat dipergunakan sebagai isolator 

tegangan tinggi  seperti Gambar 2 [3]. 

 
Gambar 2. Gradien tegangan dadal beberapa jenis gas 

isolator tegangan tinggi sebagai fungsi 

tekanan 

Sesuai literatur tentang bejana tekan terdapat 

korelasi erat antara tekanan gas isian, ukuran diameter 

bejana, kekuatan tarik bahan, serta ukuran tebal dinding 

bejana tekan. Adapun fenomena bejana tekan ini dapat 

dilukiskan seperti pada Gambar 3 [4]. 

 
Gambar 3. Ilustrasi gaya pecah  pada  penampang 

longitudinal bejana tekan 

Berdasarkan gambar di atas gaya pecah F akan 

menimbulkan tegangan pada penampang longitudinal 

dari luas kedua potong permukaan bejana. Besarnya 

tegangan dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut 

[4]. 

Lt

LDP

A

F

t ..2
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dengan : 

t = Tegangan tarik pada penampang longitudinal akibat 

gaya pecah F  (kg/cm
2
) 

F =  Gaya pecah akibat tekanan gas isian  (kg) 

A= Luas penampang longitudinal dinding bejana tekan 

(cm
2
) 

P = Tekanan gas isian yang berada dalam bejana tekan 

(kg/ cm
2
) 

D =  Diamater bejana tekan tekan (cm) 

L =  Panjang / tinggi bejana tekan  (cm) 

t  =  Tebal dinding bejana tekan (cm) 

 

Dengan demikian sesuai nilai tegangan tinggi 

pemercepat yang dikungkung dan gas isian yang 

digunakan, akan dapat ditentukan tebal dinding bejana 

berdasarkan ukuran diameter bejana dan spesifikasi 

bahan yang akan dipergunakan. 

TATA KERJA 

Rancangbangun bejana tekan horizontal ini meliputi 

perancangan dan konstruksi bejana, berdasarkan kriteria 

rancangan sebagai berikut: 

1. Tegangan maksimum operasi MBE 350 kV 

2. Dipilih bahan bejana dari material SS-304 

dengan tarik maksimum: 500 kg/cm
2 (5)

. 

3. Sebagai medium isolator digunakan gas SF6 

atau campuran antara gas SF6 dengan N2 dengan 

tekanan maksimum 7 bar. 

Perancangan 

Untuk memperoleh konstruksi bejana tekan yang handal,  

perlu dilakukan perancangan yang mendalam meliputi : 

ukuran tebal dinding, baut pengikat sambungan, flange, 

gasket, serta pembuatan gambar teknis detil dari bejana 

tekan yang dimaksud.
 

Pada rancangan inidirubah  posisi dan dimensi 

dari bejana, dimana dari posisi vertikal menjadi posisi 

horisontal dan dari ukuran diameter 700 mm menjadi 950 

mm. sehingga akan membutuhkan tempat yang lebih luas 

Untuk  merencanakan bejana tekan lebih lanjut 

dilakukan analisis perhitungan untuk menentukan ukuran 

tebal dinding minimum, tebal flange, baut pengikat, 

gasket perapat sambungan, serta pembuatan gambar 

teknis.  

Tebal Dinding Bejana Tekan  

Berdasarkan ukuran diameter cincin equipotensial (cincin 

corona) dari unit pelipat tegangan Cockroft Walton yang 

akan dipergunakan mempunyai diameter  45 cm, dan 

direncanakan  lebar celah dari cincin ke dinding bejana 

25 cm, maka dapat ditentukan ukuran diameter dalam 

dari bejana tekan adalah  d = 45 cm + (2 x 25 cm) = 95 

cm = 950 mm 

Guna memberikan  jaminan keselamatan dalam 

perhitungan diambil konstanta faktor keamanan,dimana 

untuk material bejana diambil angka keamanan  fb =  3 

dan untuk gas isian diambil harga angka keamanan  fg  =  

4 [4]. 
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Untuk menghitung tebal dinding bejanadengan 

pertimbangan data teknis kekuatan bahan bejana dan gas 

isian sesuai kriteria rancangan: 

a. Stainless Steel-304 mempunyai harga batas 

tegangan  tarik sebesar 500 MPa 

b. Gas isian SF6 murni pada tekanan  100 Psi  atau   7 

kg/cm
2
  mampu menahan gradien tegangan 

tegangan dadal   1400 kV/inchi = 560 kV/cm. 

 

Sehingga dapat dihitung ukuran tebal dinding 

bejana tekan  berdasarkan persamaan (2) dan gas isian 

SF6 bertekanan 7 kg/cm
2
, sebagai berikut:  

a. Tekanan gas P dari gas isian SF6  =  Pgasx fg  =  7 

kg/cm
2
 x 4   =  28 kg/cm

2
 

b. UntukbahanStainless steel-30,(t)  =  t / fb   =  

5000 kg/cm
2 
/ 3   =  1667 kg/cm

2 
 

c. Diameter dalam bejana tekan  D = 95 cm=950 mm 

sehingga tebal dinding adalah:  

t

DP
t

.2

.


.mm8cm0,797
1667.2

95.28


 
Ukuran Baut Pengikat 

Perhitungan untuk menentukan ukuran diameter baut 

pengikat tutup samping kanan dan samping kiri bejana 

tekan, di mana  tutup dengan pemegang flange, dan 

masing masing flange dipasang baut sebanyak 32 buah, 

sehingga dapat dihitung ukuran baut yang akan 

digunakan sebagai berikut [5]: 

1. Tekanan P dari gas isian SF6  =  Pgasx fg  =  7 

kg/cm
2
 x 4   =  28 kg/cm

2
 

2. Untuk baut dari bahan baja, batas tegangan tarik 

ijin(t) = t / fb = 8300 kg/cm
2 

/ 3=  2767 kg/cm
2 

 

3. Diameter lingkaran jarak flange dlj = 106 cm = 1060 

mm 

4. Gaya geser sepanjang lingkaran jarak baut [5]: 

 

APF .
 (3) 

dengan: 

F = Gaya geser  akibat tekanan gas isian (kg) 

P = Tekanan gas isian dalam bejana ( 28 kg/cm
2
)

 

A = Luas penampang geser (cm
2
) 

 

5. Luas penampang geser dapat dihitung:
(5)

 

2

4
ljdA


  (4)

 

dengan: 

cm106jaraklingkarandiameter ljd  

22 cm8820)106(
4

14,3
A

 
Sehingga:  

F = 28 kg/cm
2 

x 8820 cm
2
= 246960 kg 

 

6. Gaya geser yang harus ditahan oleh setiap baut  

adalah  F = (246960 kg/32)= 8986,7 kg 

7. Dengan demikian dapat dihitung diameter baut: 

tdF  2
14

  (5)

 

cm03,2
276714,3

7,89864

.14,3

.4

1 
x

x

t

F
d


Jadi  

diameter baut yang dibutuhkan = 2 cm. 

UkuranTebal  Flange 

Untuk menentukan tebal flange mengacu pada 

persamaan empiris [6]: 

t’ = 4 . t   (6)
 

t’  = tebal flangedalam cm 

t   = tebal dinding bejana (8 mm) 

Sehingga diperoleh tebal flange = 32 mm = 3,2 cm 

Ukuran Oring SealPerapat Sambungan Flange 

Ukuran seal perapat sambungan dapat dihitung sebagai 

berikut [6]: 
5,0

)1(

.














mPY

mPY

di

do

 (7) 

dengan: 

do = diameter luar oring seal perapat (cm) 

di= diameter dalam oring seal perapat (cm) 

Y   =tegangan dukung minimum karet 251,7 kg/cm
2
 

P   = tekanan maksimum gas isian 14 kg/cm
2
 

m  = faktor gasket (2,75) 

Dari persamaan (7) diperoleh  : 05,1
i

o

d

d
 

Dengan asumsi diameter dalam gasket di > diameter luar 

bejana (≥ 12,5 mm)
 (6)

, diperoleh : 

di=  12,5 +OD =  12,5 + 106 = 118,5 mm 

do=  1,05 x di=  124,5mm 

 

Jadi ukuran diameter penampang oring seal perapat 

sambungan antar flange = 6 mm. 

 

Alur dudukan seal perapat ditentukan sebesar 0,6 x 

diameter oring seal, sehingga oring seal perapatakan 

tertanam dalam alur dudukan dengan kedalaman 0,6 x 

6mm = 3,6 mm 

Konstruksi Bejana Tekan 

Sesuai dokumen gambar teknis yang telah dibuat, 

dilakukan konstruksi dan pembuatan bejana tekan 

horizontal, dimana pelaksanan pembuatan dilakukan oleh 

bengkel rekanan yang secara teknis mampu dan layak 

mengerjakan, baik aspek peralatan maupun sumber daya 

manusianya. 

Adapun tahapan pembuatan meliputi: 

pemotongan bahan, pengerolan tabung, pembuatan 

flange, pembuatan  tutup kiri dan kanan, pengelasan 

sambungan antara tabung bejana dengan flange 

pembuatan kerangka dudukan, serta pengesetan bejana 

pada kerangka dudukan sedemikian hingga terwujud 

konstruksi bejana tekan horisontal seperti ditunjukkan 

pada Gambar 8.  
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Pembuatan Gambar Teknis 

 
 

Gambar 4. Tutup Ujung Kiri Bejana Horizontal Gambar 5. Bagian Tengah  Bejana Horizontal 

 
 

Gambar 6. Tutup Ujung Kanan Bejana Horizontal Gambar 7. Kerangka Dudukan Bejana Horizontal 

 

  

Gambar 8.  Konstruksi bejana tekan horisontal pada kerangka dudukan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sesuai dengan hasil perancangan dapat ditentukan 

spesifikasi teknis bejana tekan horizontal yangakan 

dibuat, seperti ditunjukan pada Tabel 1. 

Bejana tekan horizontal hasil konstruksi 

terdiri dari 3 bagian ruangan dan berisi gas sebagai 

medium isolator berupa gas SF6 atau campuran 

antara gas SF6 dan gas N2 dengan tekanan 7 bar. 

Ruangan yang ada digunakan untuk menempatkan 

suatu unit  pelipat tegangan tinggi Cockroft Walton 

(CW), 2 unit trafo terisolir, dan terminal sambungan 

pengumpan tegangan tinggi dari unit pelipat 

tegangan Cockroft Walton. 

Pasca konstruksi bejana tekan dilakukan uji 

kebocoran untuk mengetahui integritas sambungan 

las dan sambungan antar flange, serta menguji 

kemampuan dinding terhadap tekanan seperti 

ditunjukkan pada Gambar 8 dan Gambar 9. 
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Tabel 1. Spesifikasi teknis bejana tekan horizontal  

untuk MBE Lateks 

Komponen  Spesifikasi 

Material bejana SS-304 

Dinding bejana Silinder berdiameter dalam 

95 cm, tebal 8 mm,  panjang  

310 cm 

Flange  Diameter 115,4 cm, tebal 3,2 

cm  

Gasket Oring seal viton diameter 6 

mm  

Sungkup kiri Silinder bertutup parabola, 

tinggi 20 cm, diameter 95 cm 

Sungkup kanan Silinder bertutup parabola, 

tinggi 40 cm, diameter 95 cm 

Baut pengikat Ukuran M 20  x  panjang  10 

cm (Baja) 

Tekanan operasi 

maksimum 

14 bar 

 

 
Gambar 9. Uji kebocoran bejana tekan horizontal 

dengan udara bertekanan 7 bar. 

  

Gambar 10. Uji kebocoran bejana tekan horizontal 

dengan air bertekanan 14 bar. 

Berdasarkan hasil uji kebocoran dengan menahan 

tekanan udara 7 bar dan tekanan air 14 bar selama 

seminggu, disimpulkan bahwa dinding bejana 

mampu menahan tekanan maksimal 14 bar dan tidak 

terjadi kebocoran pada sambungan. 

Selanjutnya dilakukan pemasangan unit 

STTCockroft Walton ke dalam bejanatekan seperti 

ditunjukkan  pada Gambar 11 dan Gambar 12.  

 

 
Gambar 11. STT Cockroft Walton siap dipasang  

pada bejana tekan horizontal 

 
Gambar 12. STT Cockroft Waltonterpasang  pada 

bejana tekan horizontal dan 

sambunganantar flange siap 

dikuncidengan mur baut pengikat 

Pengujian Awal 

Uji awal dari bejana tekan dimulai dengan pengisian 

gas isian berupa SF6, namun sebelumnya dibilas 

dengan gas N2 bertekanan 2 bar dan divakum agar 

terbebas dari udara ataupun gas yang dapat merusak 

sifat isolasi dari gas SF6 selama bejana tekan 

dioperasikan.  

Proses uji awal dilaksanakan seiring dengan 

program kondisioning MBE, dimana untuk saat ini  

MBE dioperasikan pada tegangan 250 kV untuk 

mengetahui profil keluaran berkas elektron. 

Selama uji awal dilakukan pengamatan 

terjadi atau tidaknya dadal tegangan maupun laju 

penurunan tekanan gas SF6 pada manometer  

terpasang, selama  MBE dioperasikan pada tegangan 

250 kV dalam kurun waktu 1 bulan, guna menguji 

integritas bejana tekan  terutama pada daerah 

sambungan yang ada, serta kemampuan isolasi 

terhadap tegangan tinggi sebagai  unjuk kerja bejana 

tekan yang telah terkonstruksi. Adapun data hasil uji 

awal bejana tekan disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Data hasil uji awal bejana tekan horizontal penyungkup MBE Lateks 

No. Tanggal 

Tegangan STT 

Cockroft Walton ( kV ) 

Tekanan Gas isian 

bejana tekan( bar ) Keterangan 

1 1-8-2017 250 6,20 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

2 2-8-2017 250 6,20 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

3 3-8-2017 250 6,15 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

4 4-8-2017 250 6,15 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

5 7-8-2017 250 6,15 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

6 8-8-2017 250 6,15 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

7 9-8-2017 250 6,10 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

8 10-8-2017 250 6,10 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

9 14-8-2017 250 6,10 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

10 15-8-2017 250 6,05 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

11 18-8-2017 250 6,05 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

12 25-8-2017 250 6,05 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

13 30-8-2017 250 6,00 Baik, tidak terjadi dadal listrik 

Keterangan :   

 Selama uji awal seiring dengan kondisioning MBE tidak terjadi dadal listrik tegangan tinggi 

 Dalam kurun waktu 1 bulan terjadi penurunan tekanan gas isian ± 0,2 bar (3 %) 

 

KESIMPULAN 

Telah dilakukan rancangbangun bejana tekan 

horizontal untuk menunjang peningkatan kinerja 

sistem penyungkup tegangan tinggi pada MBE 

Lateks 300 keV/20 mA, serta memudahkan dalam 

pelayanan dan perbaikan.  

Bejana tekan ini terbuat dari bahan SS-304 

dengan panjang 3100 mm, diameter 950 mm, dan 

tebal dinding 8 mm, dimana terdiri dari 3 bagian 

ruangan dan menggunakan isolator berupa gas SF6 

atau campuran antara gas SF6 dan gas N2 dengan 

tekanan 7 bar.  

Ruangan yang ada digunakan untuk 

menempatkan suatu unit  pelipat tegangan tinggi 

Cockroft Walton (CW), 2 unit trafo terisolir, dan 

terminal sambungan pengumpan tegangan tinggi 

dari unit Cockroft Walton. 

Hasil uji menunjukkan bahwa bejana ini 

mampu menahan tekanan maksimum 14 bar dengan  

laju kebocoran tekanan sekitar 3 % perbulan.  

Sesuai hasil kinerja awal menunjukkan 

bahwa pada operasi tegangan tinggi Cockroft 

Walton 250 kV, tidak terjadi tegangan dadal dan 

pemeliharaannya lebih mudah dibanding bejana 

tekan vertikal.  
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