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ABSTRAK

INTEGRASI SISTEM PROTEKSI TRANSFORMA TOR STEPDOWN DENGAN SISTEM

PROTEKSI TEGANGAN MENENGAH GUNA MENUNJANG L1TBANG RADIOISOTOP,
RADIOFARMAKA DAN SIKLOTRON. Listrik merupakan fasilitas penting dalam
keberlangsungan penelitian dan pengembangan di PTRR BA TAN. Transformator stepdown
merupakan salah satu komponen utama yang berfungsi menurunkan tegangan menengah
menjadi tegangan rendah. Dalam transformator terdapat sistem proteksi yang berguna
sebagai sistem pengaman terhadap transformator dan jaringan listrik saat terjadi anomali
pada transformator. Selama ini fungsi sistem proteksi tidak memproteksi transformator,
tetapi hanya memutus jaringan listrik setelah transformator sedangkan transformatornya
tidak diproteksi. Modifikasi sistem proteksi bertujuan untuk memenuhi fungsi sistem proteksi
tersebut yaitu melindungi transformator dan jaringan listriknya. Metodologi yang digunakan
adalah dengan cara mengintegrasikan sistem proteksi transformator dengan sistem proteksi
yang terdapat pada Panel Tegangan Menengah. Hasil yang diperoleh adalah integrasi
sistem proteksi transformator berupa modul DGPT2 dengan sistem proteksi yang terdapat
dalam Panel Tegangan Menengah. Sistem proteksi yang telah terintegrasi tersebut
kemudian diuji dengan simulasi untuk memastikan kinerjanya. Dengan demikian pada saat
terjadi anomali pada transformator maka sistem proteksi akan memutuskan jaringan listrik
sebelum transformator yaitu pada Panel Tegangan Menengah sehingga transformator akan
aman dari bahaya lebih lanjut.

Kata kllnci : Illtegrasi, Sistem Proteksi, Trallsformator, Pallel Tegallgall Mellellgah

ABSTRACT

INTEGRA TION OF STEPDOWN TRANSFORMER PROTECTION SYSTEM WITH MEDIUM
VOLTAGE PROTECTION SYSTEM TO SUPPORT RESEACH AND DEVELOPMENT OF
RADIOISOTOPE, RADIOPHARMACEUTICAL AND CYCLOTRON. Electricity is an
important facility for the continuity of research and development in PTRR BA TAN. Stepdown
transformer is one of the main components of which serves to lower the medium voltage into
low voltage. In the transformers there is protection system, which is useful as a safety
system to the transformer and electricity networks when there are anomalies on the
transformer. At present the function of the protection system does not protect the
transformer, but only cut off the electrical network after a transformer while the transformer is
not protected. Modifications protection system aims to fulfill the function of the protection
system that protects the transformer and electrical networks. The methodology used is by
integrating the transformer protection system with a protection system that is contained in
the Medium Voltage Panel. The result is the integration of the transformer protection system
in the form of DGPT2 modules with protection system contained in the Medium Voltage
Panel. The protection system that has been integrated then tested with simulation to ensure
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the performance of the system. Thus, if there are anomalies in the transformer, the
protection system in the Medium Voltage panel will disconnect the electricity network before
the transformer so that the transformer would be safe from further danger.

Key words: Integration, Protection System, Transformer, Medium Voltage Panel

PENDAHULUAN

P usat Teknologi Radioisotop danRadiofarmaka (PTRR)-BA TAN
mempunyai tugas dan fungsi untuk

melaksanakan perumusan dan pengendalian
kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan
bimbingan di bidang teknologi produksi
radioisotop dan radiofarmaka. Sistem listrik
merupakan fasilitas penting dalam mendukung
tugas dan fungsi tersebut. Seperti peralatan
proses radioisotop Mo-99 yang tidak boleh
terhenti operasinya pada saat terjadi proses
produksi. Selain itu fasilitas clean room
merupakan fasilitas proses radiofarmaka yang
memiliki sistem VAC yang beroperasi secara
terus menerus sekitar 30 hari mulai persiapan
sampai dengan proses produkasi untuk menjaga
sterilitas clean room. Dengan demikian sistem
listrik menjadi fasilitas penting agar proses
produksi radioisotop dan radiofarmaka dapat
berjalan lancar.

Sistem kelistrikan normal (yang dipasok
oleh Perusahan Listrik Negara/PLN) pad a
sebuah gedung perkantoran terdiri dari Gardu
PLN, Panel Tegangan Menengah,
Transformator stepdown, Panel Tegangan
Rendah dan Panel Distribusi yang memasok
listrik ke beban [1]. Transformator stepdown
merupakan komponen utama sistem kelistrikan
yang memiliki fungsi sangat penting yaitu
menurunkan tegangan listrik dari tegangan
menengah menjadi tegangan rendah [2].
Tegangan rendah tersebut kemudian
diaplikasikan atau dimanfaatkan langsung oleh
konsumen pada mesin atau peralatan yang
membutuhkan listrik sebagai sumber energinya.
Transformator stepdown memiliki sistem
proteksi yang melindungi transformator dan
jaringan listriknya dari anomali yang dapat
terjadi di dalam transformator [3]. Permasalahan
yang terjadi adalah bahwa sistem proteksi yang
ada tidak melindungi transformator. Pad a saat
terjadi anomali, sistem proteksi hanya
memutuskan jaringan listrik setelah
transformator yaitu pad a Panel Tegangan
Rendah sehingga transformator tetap beroperasi
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(mendapat pasokan listrik dari Panel Tegangan
Menengah) [4]. Tujuan modifikasi sistem
proteksi adalah untuk memberikan perlindungan
terhadap transformator dari kegagalan lebih
lanjut akibat terjadinya anomali di dalam
transformator. Dalam kegiatan modifikasi
tersebut digunakan metodologi integrasi sistem
proteksi yang terdapat dalam transformator
dengan sistem proteksi yang terdapat dalam
Panel Tegangan Menengah.

TEORI

Jaringan Listrik PTRR BATAN

Dilihat dari sumber pasokannya,
jaringan listrik di PTRR BATAN terdiri dari 2 jalur
utama yaitu jalur normal dan jalur emergensi.
Jalur normal mendapat pasokan listrik dari PLN
sedangkan jalur emergensi mendapatkan
pasokan listrik dari pembangkit atau generator
(genset) [5]. Jaringan listrik PTRR BATAN dapat
dilihat pada gambar 1. Dalam jaringan listrik
normal, PTRR mendapat pasokan listrik dari
gardu PLN. Kapasitas yang dilanggan oleh
PTRR sebesar 1250 KVA.

Gambar 1. Jaringan Listrik Gedung 11 (PTRR
BAT AN)
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Dalam jalur normal terdapat
trasformator . stepdown yang merupakan
komponen utama dan kritis. Transformator
mempunyai peran dalam penyaluran energi
listrik karena dapat melakukan fungsi konversi
tegangan yaitu dari tegangan menengah 20.000
Volt (20 KV) menuju tegangan rendah 3 phase
400 Volt atau tegangan rendah 1 phase 220
Volt. Setelah mengalami penurunan kemudian
tegangan listrik dapat didistribusikan ke semua
beban yang terpasang. Dengan fungsi utama
tersebut maka transformator perlu mendapatkan
perhatian khusus terutama dalam perawatan
rutin agar diperoleh performa yang stabil.
Sedangkan jalur listrik emergensi dipasok oleh
generator (genset) dengan kapasitas 350 KVA.
Antara jalur normal dan jalur emergensi terdapat
interlock yang berfungsi untuk pemilihan jalur
normal atau jalur emergensi.

Sistem Proteksi Transformator Stepdown

Transformer atau transformator
merupakan suatu peralatan yang dapat
merubah level tegangan listrik dari suatu level
tegangan tertentu ke level tegangan lainnya.
Transformator biasanya terdiri atas dua bagian
inti besi atau lebih yang dibungkus oleh lilitan
lilitan kawat tembaga [6][7].

Gambar 2. Unit DGPT2 pada Transformator di PTRR
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Dalam transformator stepdown yang
terdapat di Pusat Teknologi Radioisotop dan
Radiofarmaka (PTRR) BATAN, terdapat sistem
proteksi yang akan memutuskan jaringan listrik
apabila terjadi anomali pada transformator.
Anomali yang dapat terjadi pada transformator
stepdown berdasarkan beberapa parameter
seperti parameter pelepasan gas, tekanan
tangki, suhu oli dan suhu sekitar transformator
(ambient temperature). Unit proteksi yang
terdapat pada transformator disebut dengan
DGPT2 yang merupakan kepanjangan dari
parameter yang akan dipantau yaitu Discharge
of Gases, tank Pressure dan Temperature (T2 =
2 Thresholds) [8].

Tabel1. Pengaturan Nilai Batas Pada DGPT2

No
Paramet

NilaiAkur
Keteranganer

Setingasi
Jikapelampungberada 3 - 5Oischarg

3
5

mmdiatas
1.

of
-

dasartabunge
Gases

mm
akumulasi gas,

maka
kontak

akan
berubah

Isinval aktif)Nilai
seting

dapat berubahsesuaipabrikan trafo.2.

Pressure0.2 bar
0.01

Jikatekanan
bar

mencapai nilai
seting,

maka
kontak

akan
berubah (sinval aktif)Jika suhu trafoberada

pad a

Temperat

90 DC -2.5ambang batas

3.
padasetingure

100 DCDC
maka
kontak

akan
berubah

(sinval aktif)

Gas yang timbul diakibatkan oleh
beberapa anomali seperti hubung singkat antar
lilitan pada/dalam phasa, hubung singkat antar
phasa, hubung singkat antar phasa ke tanah,
busur api listrik antar laminasi, kebocoran oli
dan thermocontrol. Perubahan gas di dalam
transformator akibat anomali tersebut dapat
mempengaruhi tekanan dan suhu transformator
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sehingga mampu mengaktifkan sensor pada
DGPT2.

Jika nilai dari deteksi parameter
parameter tersebut melebihi batas pengaturan
(seting) yang ditetapkan maka sinyal akan
dikirim dari unit DGPT2 menuju sistem trip pada
panel listrik untuk memutus jaringan listrik.
Gambar 2 menunjukkan unit DGPT2 yang
berfungsi sebagai proteksi pada transformator di
PTRR. Berdasarkan Technical Instructions

"Standard DGPT2", maka pengaturan nilai batas
pada DGPT2 dapat dinyatakan seperti pada
Tabel1.

Sistem Proteksi pada Panel Tegangan
Menengah (Cubicle)

Panel Tegangan Menengah adalah panel
listrik yang menyalurkan tegangan antara 1 KV
sampai dengan 35 KV. Di PTRR Cubicle
menyalurkan tegangan 20 KV. Panel Cubicle
berfungsi sebagai penghubung dan pemutus
arus listrik tegangan menengah yang
didistribusikan ke beban trafo distribusi. Selain
itu, panel cubicle juga berfungsi sebagai
metering (pengukur tegangan, arus, maupun
daya).

R

S

T

CT

ircuit Break~r

Trip)I1g
coil

Overload Current Relay

(OCR)

OCR

o

Gambar 3. Rangkaian Proteksi pada Panel Cubicle
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Di dalam cubicle terdapat sistem
proteksi yang berfungsi untuk memutuskan arus
listrik pada saat terjadi anomali. Kondisi anomali
dapat berupa hubung singkat, tegangan lebih,
beban lebih, frekuensi sistem rendah, asinkron
dan lain-lain [9]. Sistem proteksi pada panel
cubicle dapat dilihat pada Gambar 3.

METODOLOGI

Bahan dan Peralatan

Bahan dan peralatan yang digunakan
dalam kegiatan ini adalah sistem proteksi pada
transformator berupa unit Discharge of Gases,
Tank Pressure and Temperature Thresholds
(DGPT2), instalasi sistem proteksi pada Panel
Tegangan Menengah (TM) yang terdiri dari
Pemutus Tegangan (PMT / Circuit Breaker
(CB)), Overload Current Relay (OCR), Current
Transformator (CT), Potensial Transformator
(PT) dan tripping coil pada Panel TM. Selain itu
digunakan juga peralatan berupa Tripping Coil
pada ACB Panel Tegangan Rendah (TR), tool
set, kabel 3 x 2.5 mm dan multi meter.

Metodologi

Metodologi yang digunakan adalah
dengan cara memodifikasi kerja dari unit DGPT2
sebagai proteksi transformator yang kemudian
diintegrasikan dalam sistem proteksi Panel
Tegangan Menengah. Integrasi sistem proteksi
tersebut kemudian diuji fungsi untuk mengetahui
kinerja sistem proteksi terintegrasi. Pada
awalnya unit DGPT2 bekerja berdasarkan
inputan dari sinyal anomali yang terjadi pada
transformator untuk kemudian memutuskan
aliran listrik dengan cara memerintahkan Panel
Tegangan Rendah (TR) berhenti bekerja (trip
pada ACB panel TR). Modifikasi yang dilakukan
adalah pada saat unit DGPT2 mendapatkan
sinyal anomali dari transformator, maka
pemutusan aliran listrik dialihkan kepada Panel.
Sehingga akibat anomali yang terjadi pada
transformator tidak akan meningkatkan risiko
kerusakan pada transformator. Berdasarkan
metodologi tersebut maka dilakukan langkah
langkah sebagai berikut; melepaskan rangkaian
proteksi terpasang (eksisting) pada Panel TR
dengan aman dan tanpa merubah kinerja dari
ACB pada Panel TR, melakukan integrasi yang
tepat sehingga sinyal anomali pada
transformator dapat mematikan Panel TM.
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Kemudian dilakukan uji fungsi trip pada sistem
proteksi Panel TM dengan memberikan sinyal
simulasi pad a DGPT2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemutusan Rangkain Trip pada Panel TR

Setelah dilakukan inspeksi terhadap
instalasi rangkaian proteksi transformator maka
dapat dilakukan pemutusan instalasi sistem
proteksi transformator pada unit tripping Panel
TR yaitu pada Air Circuit Breaker (ACB).
Gambar 3 adalah rangkaian sistem proteksi
transformator yang telah ada. Rangkaian
tersebut menggunakan DGPT2 yang berujung
pada coil tripping ACB pada Panel TR. Koneksi
kabel pada tripping coil tersebut kemudian
dilepaskan dan selanjutnya sinyal anomali dari
transformator tidak berpengaruh lagi terhadap
trip switch pada ACB panel TR.

". v. ~~ ~N~~N~N~ AN _ N~AN~N~._ N v. N_~

UNIT

DGPT2

Integrasi Sistem Proteksi Transformator
pad a Sistem Proteksi Panel TM

Setelah dilakukan diskoneksi instalasi

pada sistem trip di Panel TR maka selanjutnya
dilakukan integrasi fungsi proteksi DGPT2 ke
dalam sistem proteksi Panel TM. Rangkaian
integrasi antara DGPT2 dengan sistem proteksi
pada Panel TM dapat dilihat pada Gambar 4.

Cara kerja sistem proteksi yang
terintegrasi adalah memanfaatkan sinyal
anomali yang berasal dari Overload Current
Relay (OCR) atau sinyal anomali dari DGPT2
pada Transformator Step Down. Jika salah satu
dari relay proteksi tersebut aktif maka sinyalnya
dapat mentrigger tripping coil sehingga PMT
akan memutuskan aliran listrik pada Panel TM.
Jika anomali terjadi pad a Transformator Step
Down maka terputusnya aliran listrik pada Panel
TM akan mengisolasi transformator dari
kerusakan lebih lanjut.

Di\{har~e of
Gases

o

Tank of

Pressure

Tripping coil on

ACB

Temperature

;,

ACB pada

Panel TR

Gambar 3. Rangkaian proteksi terpasang pad a
transformator yang mengendalikan ACB pada Panel

TR
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Gambar 4. Integrasi DGPT2 pada sistem Proteksi
Panel TM
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Uji Fungsi Sistem Proteksi Terintegrasi

Uji fungsi dilakukan untuk memastikan
kinerja sistem proteksi setelah terintegrasi [10].
Uji fungsi dilakukan dengan simulasi kegagalan
dari transformator. Simulasi kegagalan
dilakukan dengan mengatur (menurunkan)
batasan temperatur pada thermostat T1 atau T2
ke seting terendah (30 DC). Seting normal sesuai
buku panduan adalah 90 DC untuk T1 dan 100
DC untuk T2. Pada seting 30 DC kontak switch
akan berpindah dari NC (normally Close)
menuju NO (Normally Open). Pada kondisi
tersebut unit DGPT2 akan memberikan sinyal
anomali yang akan menggerakan relay proteksi
pada sistem proteksi Panel Tegangan
Menengah. Simulasi tersebut merupakan
langkah yang paling mudah dilakukan untuk
membuktikan bahwa rangkaian integrasi
tersebut berfungsi. Simulasi dilakukan pada saat
aliran listrik 3 phase pad a Panel TM
dipadamkan, tetapi aliran listrik 1 phase
diberikan pada sistem proteksi. Tabel 2
menunjukkan simulasi penurunan suhu mulai
suhu 90 DC sampai dengan 30 DC. Relay pada
DGPT2 berubah status pada saat suhu simulasi
mencapai angka 30 DC. Hal ini menunjukkan
bahwa sistem proteksi berfungsi pad a saat suhu
di dalam transformator mencapai 30 DC. Dengan
seting suhu 90-100 DC maka pad a saat suhu di
dalam transformator mencapai 90 DC relay
DGPT2 akan berubah status sehingga
mengaktifkan sistem proteksi pada panel TM.

Setelah dilakukan simulasi diperoleh
hasil bahwa relay proteksi pada Panel TM aktif
(memutuskan jalur) pad a saat seting temperatur
berada padaangka 30 DC(sinyal anomali secara
simulasi). Namun pada saat operasi suhu
transformator dapat melebihi angka 30 DC.
Sehingga pada saat suhu transformator
mencapai seting standar sesuai buku panduan
(90-100 DC) maka sistem proteksi akan
memberikan sinyal trip ke sistem proteksi panel
TM.
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Tabel2. Uji Fungsi DGPT2 dengan simulasi suhu

SettingSimulasiStatus
KeterangaNo SuhuSuhuRelay

(DC)
(DC)DGPT2

n

1.

90-1 00 90NC

2.

90-1 00 85NC

3.

90-100 80NC

4.

90-1 00 75NC

5.

90-100 70NC

6.

90-100 65NC

7.

90-1 00 60NC

8.

90-1 00 55NC

9.

90-100 50NC

10.

90-1 00 45NC

11.

90-100 40NC

12.

90-1 00 35NC

13.

90-100 30NORelay
Aktif

KESIMPULAN

Simulasi untuk memastikan kinerja sistem
proteksi dapat meyakinkan bahwa integrasi
proteksi pada transformator ke dalam sistem
proteksi Panel Tegangan Menengah dapat
berfungsi dengan baik. Dengan demikian
kerusakan lebih lanjut akibat anomali yang
terjadi pada transformator step down di PTRR
dapat diatasi.
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