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ABSTRAK  

PERANCANGAN BEJANA UJI TEGANGAN DADAL GAS SF6 SEBAGAI MEDIUM ISOLATOR 

TEGANGAN TINGGI PADA MBE. Bagian penting dari MBE adalah sumber tegangan tinggi yang 

membutuhkan media isolator untuk mencegah terjadinya dadal listrik ataupun hubung singkat. Salah satu 

bahan berupa gas yang dapat digunakan sebagai medium isolator tegangan tinggi adalah SF6 dengan tekanan 

tertentu. Untuk menguji kualitas dari gas SF6 sebelum digunakan, dibutuhkan suatu alat berupa bejana uji 

tegangana dadal gas SF6. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh rancangan bejana uji tegangan dadal dari 

gas tersebut. Penelitian dilakukan dengan menentukan bentuk bejana, ketebalan bejana, dan bagian bejana 

lainnya kemudian dilakukan analisa kegagalan desain dengan menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. 

Diperoleh suatu hasil rancangan bejana uji dengan bentuk cilinder dengan head berbentuk setengah bola 

dengan diameter dalam bejana 20,32 mm, ketebalan dinding 2 mm, ukuran flange diameter 295,25 mm dan 

tebal flange 12 mm. Hasil simulasi analisa tegangan dengan autodesk inventor pada dinding bejana 

menunjukkan bahwa bejana dalam kondisi aman dengan nilai distribusi tegangan pada dinding bejana dibawah 

nilai tegangan tarik dari bahan yang digunakan.  

Kata Kunci: Mesin Berkas Elektron, Tegangan Tinggi, Isolator, SF6, Bejana Tekan   

ABSTRACT    

DESIGN VESSEL OF BREAKDOWN VOLTAGE SF6 GAS TESTING AS A HIGH VOLTAGE 

ISOLATOR MEDIUM ON EBM. An electron beam is a device used to accelerate particles, whereas electrons 

are accelerated. The component that acts as the accelerator is the high voltage. In order to avoid short circuit 

between components, an isolator is required. The isolator used is SF6. A tool that can be used to ensure the 

quality of SF6 by testing its tension dadalnya. The purpose of this research is to obtain the design vessel of the 

breakdown voltage test from the gas. The research was done by determining the shape of vessel, vessel 

thickness, and other vessel parts then analyzed design failure using Autodesk Inventor application. There was 

obtained a vessel design with a cylinder shape with a ball-shaped head with an inner diameter of an 20,32 mm 

vessel, a thickness of 2 mm the flange size of  295,25 mm diameter and 12 mm. Thick. The results of stress 

analysis simulation with autodesk inventor on the vessel wall showed that the vessel was in a safe condition 

with the stress distribution value on the vessel wall below the tensile stress value of the material used. 

Keyword : Electron Beam Machine, High Voltage, Isolator, SF6, pressure vessel 

 

PENDAHULUAN  

Salah satu fasilitas yang ada di Pusat Sains 

Teknologi Akselerator adalah Mesin Berkas 

Elektron (MBE). Alat ini merupakan mesin 

pemercepat partikel elektron. Untuk mempercepat 

berkas elektron, diperlukan sumber tegangan tinggi 

(STT) yang berfungsi sebagai tegangan pemercepat. 

MBE ini mempunyai energi berkas elektron  

 

 

maksimum 300 keV. Pemanfaatan MBE digunakan 

antara lain untuk pelapisan permukaan, sterilisasi 

peralatan medis, pembentukan ikatan silang, 

polimerisasi, pengawetan bahan pangan dan lain 

lain.[1] 

Ada beberapa jenis sumber tegangan tinggi yang 

dipakai dalam MBE diantaranya adalah generator 

tegangan tinggi Cockcroft-Walton, Generator Van de 

Graaf dan transformator bertingkat (Cascade 

Transformer). Transformator jenis Cascade  
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Transformer tegangan tinggi yang digunakan 

masing-masing mempunyai 3 kumparan yaitu: 

kumparan primer, kumparan sekunder dan kumparan 

tersier yang dihubungkan ke kumparan primer 

transformator tegangan tinggi berikutnya. Ketiga 

kumparan tersebut masing-masing harus terisolasi 

dengan baik sesuai dengan tegangan keluaran 

transformator tegangan tinggi tersebut.[2] 

Sumber tegangan tinggi mesin berkas elektron 

yang ada di PSTA saat ini sudah mengunakan gas 

SF6 sebagai isolator. Penggantian gas SF6 pada MBE 

harus diganti secara rutin dengan memperhatikan 

tekanan yang ada di dalam bejana sumber tegangan 

tinggi yaitu sebesar 7 bar. Untuk alasan keamanan, 

gas SF6 yang akan digunakan sebagai isolator pada 

MBE harus dipastikan kualitasnya. Untuk 

memastikan kemampun gas ini dibutuhkan suatu alat 

untuk menguji apakah gas yang dimiliki memiliki 

kemampuan  yang mampu digunakan sebagai 

isolator tegangan tinggi Mesin berkas elektron yaitu 

sebesar 300 keV. Alat ini terdiri dari suatu tabung 

yang divakumkan, yang selanjutnya diisi dengan gas 

SF6. Di dalam tabung tersebut terdapat 2 buah 

elektroda yang dapat diatur jaraknya. Pengaturan 

jarak dimaksudkan untuk menentukan besarnya nilai 

tegangan dadal tiap mm dari gas tersebut. Pada 

elektroda disekat sedemikian rupa sehingga tidak 

terjadi breakdown, flashover atau  short antara body 

dengan elektrode. Untuk itu tujuan dari penelitian ini 

yaitu membuat rancangan bejana uji tegangan dadal 

untuk gas SF6 sebagai medium isolator tegangan 

tinggi pada MBE. 

Mesin Berkas Elektron 

Mesin berkas elektron merupakan mesin yang 

digunakan untuk mempercepat partikel. Dimana 

partikel yang dipercepat adalah elektron. 

Isolator  

Isolator adalah suatu bahan yang berfungsi untuk 

mengisolir bagian-bagian yang dialiri arus listrik. 

jadi isolator merupakan bahan penyekat listrik, di 

mana bahan tersebut sulit atau bahkan tidak dapat 

dialiri arus listrik bila diberi tegangan. hal ini terjadi 

terutama pada isolator yang sempurna, dimana tidak 

terdapat muatan bebas karena semua elektron terikat 

erat pada masing-masing atomnya. agar isolator 

melaksanakan fungsinya dengan baik maka harus 

mempunyai sifat elektris, sifat mekanis, sifat termis, 

dan sifat kimia yang baik.[3] 

SF6 

sulfur hexa fluorida (sf6) merupakan suatu gas 

bentukan antara unsur sulfur dengan fluor dengan 

reaksi eksotermis s + 3 f2 → sf6 + 262 kilo kalori dan 

molekul sf6. molekul sf6 mempunyai 6 atom fluor 

yang mengelilingi sebuah atom sulfur, di sini 

masing-masing atom fluor mengikat 1 buah elektron 

terluar atom sulfur. dengan demikian maka sf6 

menjadi gas yang inert atau stabil seperti halnya gas 

mulia. sampai saat ini sf6 merupakan gas terberat 

yang mempunyai massa jenis 6,139 kg/m3 yaitu 

sekitar 5 kali berat udara pada suhu 0 °c dan tekanan 

1 atmosfir. sifat lainnya adalah: tidak terbakar, tidak 

larut pada air, tidak beracun, tidak berwarna dan 

tidak berbau. sf6 juga merupakan bahan isolasi yang 

baik yaitu 2,5 kali kemampuan isolasi udara. Pada 

tekanan 200 psi, tegangan dadal gas SF6 sebesar 

1600kV/in. [4] 

Bejana Tekan 

Bejana (vessel) merupakan peralatan dasar dari suatu 

peralatan proses. Sebagian besar unit peralatan 

proses dapat dianggap bejana dengan berbagai 

modifikasi sesuai yang dibutuhkan untuk proses 

tertentu. Terlepas dari sifat kegunaannya, beberapa 

faktor biasanya diperhatikan dalam merancang unit. 

Pertimbangan penting yang sering diperhatikan 

adalah pemilihan jenis bejana yang dapat digunakan 

sesuai dengan kebutuhan dengan hasil yang 

memuaskan. Untuk mengembangkan desain, 

beberapa kriteria harus dipertimbangkan, 

diantaranya properti bahan yang digunakan, 

kekuatan tekan yang akan diberikan, stabilitas 

elastik, tampilan unit, serta biaya fabrikasi.[5] 

METODE  

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu 

mulai dari bulan Maret - Juli 2018 dan dilaksanakan 

di Laboratorium Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir 

BATAN dan PSTA BATAN, Yogyakarta. 

 

Gambar  1 diagram alir penelitian 

Prosedur Penelitian 

Studi Literatur 

Studi dilakukan dengan mengkaji tinjauan pustaka, 

dapaat berupa buku, jurnal ilmiah, tugas akhir atau 

skripsi serta sumber-sumber yang berkaitan dengan 

perancangan bejana, sumber tegangan tinggi, 

isolator, tegangan dadal gas SF6 dan mesin berkas 

elektron. 

Gambar Rancangan Awal Alat 
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Dibuat suatu gambaran alat yang akan dibuat 

berupa bejana dengan inlet, outlet, feedthrough, 

manometer serta inspection window untuk melihat 

terjadinya breadown voltage pada gas SF6. 

Perancangan ini belum memperhatikan ukurannya. 

Diperoleh gambar sebagai berikut.    

 

Gambar  2 Rancangan awal bejana uji  

Penentuan jenis dan dimensi bejana 
Jenis bejana ada yang berbentuk bola dan ada yang 

berbentuk silinder Penentuan jenis bejana didasari 

dari tegangan (stress) yang terjadi pada dinnding 

bejana. Untuk mencari tegangan pada permukaan 

dapat dicari dengan Persamaan:  

𝜎 =
𝐹

𝐴
                  (1) 

Dengan persamaan tersebut, besarnya tegangan 

pada dinding bola sebesar:   

𝜎 =
𝑃

𝜋 × 𝐷2

4
𝜋
4 (𝐷𝑜

2 − 𝐷𝑖
2)

 

𝜎 = 𝑃
𝐷𝑖

4 × 𝑡
 

Sedangkan tegangan pada bentuk silinder 

𝜎 = 𝑃
𝐷𝑖 × 𝐿

2 × 𝑡 × 𝐿
 

𝜎 = 𝑃
𝐷𝑖

2 × 𝑡
 

Penentuan ukuran bejana 
Ukuran bejana dengan bentuk hemisphere terdiri dari 

dua bentuk benda, yaitu tabung dan setengah bola. 

Diameter tabung (D) juga merupakan diameter bola 

yaitu 8 in. Tinggi tabung dapat diperoleh dari 1,2 D. 

Sehingga diperoleh tinggi tabung 9,6 in. 

Perhitungan tekanan desain 

Perhitungan ini digunakan untuk menghitung 

besarnya tekanan yang digunakan untuk penentuan 

ketebalan dinding bejana [6]. Untuk mencari nilai 

tekanan desain digunakan Pers.(2): 

𝑃𝑑 = 𝑃𝑜 + 𝑎 + 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 ℎ𝑒𝑎𝑑                  (2) 

Dengan Po adalah tekanan operasi (psi), a adalah 

0,1Po dan static head merupakan perkalian antara 

massa jenis gass(lbm/ft3), percepatan grafitasi 

(ft/sc2) dan ketinggian bejana (ft). 

sehingga tekanan desain diperoleh:  

𝑃𝑑 = 102,87 𝑝𝑠𝑖 + 10,28 + 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 ℎ𝑒𝑎𝑑 

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 ℎ𝑒𝑎𝑑 = 0,38𝑙𝑏𝑚/𝑓𝑡3 × 32𝑓𝑡/𝑠𝑐2 × 0,8𝑓𝑡 

𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 ℎ𝑒𝑎𝑑 = 0,067 𝑝𝑠𝑖 
𝑃𝑑 = 102,87 𝑝𝑠𝑖 + 10,28 + 0,067 𝑝𝑠𝑖 
𝑃𝑑 = 113,23 𝑝𝑠𝑖 

Perhitungan temperatur desain 
Penentuan temperatur desain dapat  dicari dengan 

Per.(3) berikut: 

        𝑇𝑑 = 𝑇𝑜 + 50 𝐹                        (3) 

dengan To temperatur operasi (F) 

𝑇𝑑 = 104 𝐹 + 50 𝐹 

𝑇𝑑 = 154 𝐹         

Perhitungan ketebalan Shell 

Perhitungan ketebalan shell Pers. (4) berikut: 

𝑡 =
𝑃𝑑.𝑅

𝑆.𝐸−0,6 𝑃𝑑
                   (4) 

dengan Pd adalah tekanan desain (psi), R adalah jari-

jari bejana (in), S adalah tegangan ijin maksimal 

material pada suhu tertentu (psi) dan E adalah joint 

efisiensi.   

Sehingga diperoleh ketebalan:  

𝑡 =
(226,46 𝑝𝑠𝑖)  × (4 𝑖𝑛)

(16650 𝑝𝑠𝑖) × (0,85) − (0,6) × (226,46 𝑝𝑠𝑖)
 

𝑡 = 0,064 𝑖𝑛 

Perhitungan ketebalan dinding head                       

Perhitungan ketebalan dinding head dengan bentuk 

setengah bola dapat dicari dengan menggunakan 

Pers. (5) berikut: 

𝑡 =
𝑃𝑑.𝑅

2.𝑆.𝐸−0,2.𝑃𝑑
     (5) 

Sehingga ketebalan dinding head  

𝑡 =
(226,46 𝑝𝑠𝑖) × (8𝑖𝑛)

(2) × (16650 𝑝𝑠𝑖) × (0,85) − (0,2) × (226,46 𝑝𝑠𝑖)
 

𝑡 = 0,064 𝑖𝑛 

Perhitungan Ketebalan Flange 

Pemilihan flange disesuaikan dengan kebutuhan. 

Pada bejana tekan ini flange yang digunakan yaitu 

jenis slip on flange dan Blind flange. Slip on flange 

digunakan pada ujung bagian bawah bejana yang 

nantinya akan dihubungkan dengan blind flange 

yang disambung dengan menggunakan baut dan 

mur. Flange terbuat dari bahan SS 304 dengan 

tegangan terik sebesar 74694,43 psi, diameter dalam 

bejana 8 in, diameter luar 8,158 in dan tekanan yang 

digunakan yaitu tekanan desain sebesar 226,46 psi.  

a. Ukuran sil 

1. Penampang sil minimum (N)= 0,21 in 

2. Lebar dudukan sil (b) = 0,21 in 

3. Diameter luar sil (G) = 9,26 in 

b. Ukuran baut  

1. Beban tekanan dari dalam dapat dihitung 

dengan Pers. (6)  

𝐻 = 𝜋/4 × 𝐺2 × 𝑃                          (6) 

𝐻 = 0,785 × (9,26 𝑖𝑛)2 × 226,46 𝑝𝑠𝑖 
𝐻 = 15243,45 𝑙𝑏 

 Keterangan 

 1. Input gas   

 2. Output gas  

 3. Manometer 

 4. Inspection opening 

 5. Elektroda 

 6. Flange 
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2. Beban sambungan saat tidak beroperasi 

dapat dihitung dengan Pers. (7) 

𝐻𝑝 = 𝜋 × 𝐺 × 𝑏 × 𝑚 × 𝑃           (7) 

𝐻𝑝 = 3,14 × 9,26 𝑖𝑛 × 0,21 𝑖𝑛 × 1

× 226,46 𝑝𝑠𝑖 
𝐻𝑝 = 1382,77 𝑙𝑏 

3. Beban operasi total dapat dihitung dengan 

Pers. (8) 

𝑊𝑚 = 𝐻 + 𝐻𝑝           (8) 

𝑊𝑚 = 15243,45  𝑙𝑏 + 1382,77 𝑙𝑏 

𝑊𝑚 = 16626,22 𝑙𝑏 

4. Luas baut minimal dapat dihitung dengan 

Pers. (9) 

𝐴𝑚 = 𝑊𝑚/𝜎𝑏           (9) 

𝐴𝑚 = 14683,56 𝑙𝑏/16650 𝑝𝑠𝑖   
𝐴𝑚 = 0,88 𝑖𝑛2 

5. Jumlah baut minimal  

Dari Tabel 1 jumlah baut dapat dicari 

dengan mengetahui root area dari baut 

tersebut 

Tabel 1 Data standard baut [5] 
Bolt 

Size (d) 

Root 

Area 

Minimal 

Bolt 
Spacing 

(Bs) 

Minimal 

Radial 
Distance 

(R) 

Edge 

Distance 
(E) 

Nut 

Dimension 

0,5 in 0,126 1,25 in 1,1875 

in 

0,625 in 0,875 in 

Dari Tabel 1 root area yang digunakan, 

jumlah baut dapat dihitung dengan Pers. 

(10) 

𝑁 =
𝐴𝑚

𝑅𝑜𝑜𝑡 𝑎𝑟𝑒𝑎
         (10) 

𝑁 =
0,88 𝑖𝑛2 

0,126
 

𝑁 = 8 

6. Diameter luar flange dapat dihitung dengan 

Pers.(11) 

𝐷𝑙𝑢𝑎𝑟 = 𝐼𝐷 + 2𝑅 + 2𝐸        (11) 

𝐷𝑙𝑢𝑎𝑟 = 8 𝑖𝑛 + 2(1,187 𝑖𝑛) + 2(0,625 𝑖𝑛) 

𝐷𝑙𝑢𝑎𝑟 = 11,624 𝑖𝑛 

c. Penentuan tebal flange 

Tebal flange dapat dicari dengan menggunakan 

Pers (12) 

𝑡 = √
𝑌×𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠

𝜎𝑏×𝐵
       (12) 

𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠 merupakan momen maksimal pada 

kondisi operasi, yang besarnya merupakan 

penjumlahan momen-momen yang terjadi yaitu 

dengan Pers (13) : 

𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑀𝐷+𝑀𝐺+𝑀𝑇       (13) 

 

1. Momen pada kondisi operasi (MD) 

 Gaya hidrostatis pada luas bagian dalam 

flange dapat dihitung dengan Persamaan 

(14) 

𝐻𝐷 = 0,785 × 𝐵2 × 𝑃              (14) 

𝐻𝐷 = 0,785 × (8,158 𝑖𝑛)2 × 226,46 𝑝𝑠𝑖 
𝐻𝐷 = 11831,19 𝑙𝑏 

Jarak radius lingkaran baut ke lingkaran 

dimana 𝐻𝐷 bekerja dapat dihitung dengan 

Pers. (15)  

ℎ𝐷 = (𝐶 − 𝐵)/2         (15) 

ℎ𝐷 = (10,374 𝑖𝑛 − 8,158 𝑖𝑛)/2 

ℎ𝐷 = 1,108 𝑖𝑛 

Momen akibat gaya hidrostatis terhadap 

jarak lingkaran baut flange dapat dihitung 

dengan Pers. (16) 

𝑀𝐷 = 𝐻𝐷 × ℎ𝐷                                           (16)
 𝑀𝐷 = 11831,19 𝑙𝑏 × 1,108 𝑖𝑛 

𝑀𝐷 = 13108,95 𝑙𝑏 𝑖𝑛 

2. Momen akibat perbedaan beban baut flange 

dan tekanan dalam bejana (MG) 

Perbedaan beban baut flange dan tekanan 

dalam bejana dapat dihitung dengan Pers. 

(17) 

𝐻𝐺 = 𝑊𝑚 − 𝐻                      (17) 
𝐻𝐺 = 16626,22  𝑙𝑏 − 15243,45  𝑙𝑏 

𝐻𝐺 = 1382,77 𝑙𝑏 

Jarak radius reaksi beban sil ke lingkaran 

baut dapat dihitung dengan Pers. (18) 

ℎ𝐺 =
𝐶−𝐺

2
          (18) 

ℎ𝐺 =
(10,374 − 9,26)𝑖𝑛

2
 

ℎ𝐺 = 0,557 𝑖𝑛 

Momen akibat gaya hidrostatis terhadap 

jarak lingkaran baut flange dapat dihitung 

dengan Pers. (19) 

𝑀𝐺 = 𝐻𝐺 × ℎ𝐺          (19) 

𝑀𝐺 = 1382,77  𝑙𝑏 ×  0,557 𝑖𝑛 

𝑀𝐺 = 770,20 𝑙𝑏 𝑖𝑛 

3. Momen akibat perbedaan gaya hidrostatis 

total dan gaya hidrostatis pada luas bagian 

dalam flange (MT) 

Perbedaan beban baut flange dan tekanan 

dalam bejana dapat dihitung dengan Pers. 

(20) 

𝐻𝑇 = 𝐻 − 𝐻𝐷          (20) 
𝐻𝑇 = 15243,45  𝑙𝑏 − 11831,19 𝑙𝑏  

𝐻𝑇 = 3412,26 𝑙𝑏 

Jarak radius dari lingkaran baut ke 

lingkaran HT  dapat dihitung dengan 

Persamaan (21) 

ℎ𝑇 = (ℎ𝐷+ℎ𝐺)/2        (21) 
ℎ𝑇 = (1,108 𝑖𝑛 + 0,557 𝑖𝑛)/2 

ℎ𝑇 = 0,832 𝑖𝑛 

Momen akibat perbedaan gaya hidrostatis 

terhadap jarak radius lingkaran baut  gaya 

hidrostatis terhadap jarak lingkaran baut 

flange dapat dihitung dengan Pers. (22) 

𝑀𝑇 = 𝐻𝑇 × ℎ𝑇    (22) 

𝑀𝑇 = 3412,26 𝑙𝑏 × 0,832 𝑖𝑛 

𝑀𝑇 = 2839 𝑙𝑏 𝑖𝑛 

Jadi 
𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠 = 𝑀𝐷+𝑀𝐺+𝑀𝑇 

𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠 = 13108,95 𝑙𝑏 𝑖𝑛 + 770,20 𝑙𝑏 𝑖𝑛
+ 2839 𝑙𝑏 𝑖𝑛 

𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠 = 16718,15 𝑙𝑏 𝑖𝑛 
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Teganga ijin flange 𝜎𝑓  adalah 7694,435 psi, Y 

tergantung nilai A dibagi B  sama dengan 

11,624 in dibagi dengan 8,158 in. Diperoleh K 

sebesar 1,424. Dari Gambar 3.3  dapat dilihat 

hubungan K dengan Y. Sehingga diperoleh  

nilai Y sebesar 5,7. Sehingga ketebalan 

minimum flange dapat dihitung dengan 

Persamaan (12) 

𝑡 = √
𝑌 × 𝑀𝑚𝑎𝑘𝑠

𝜎𝑓 × 𝐵
 

𝑡 = √
5,7 × 16718,15 𝑙𝑏 𝑖𝑛

74694 𝑝𝑠𝑖 × 8,158 𝑖𝑛 
 

𝑡 = 0,4 𝑖𝑛 = 10 𝑚𝑚 

Feedthrough 

Feedthrogh digunakan untuk memasukkkan sumber 

arus listrik dari luar bejana menuju dalam bejana. 

Tegangan pembangkit yang digunakan pada 

pengujian tegangan dadal gas SF6 200 kV. Isolasi 

dinding dengan elektroda dengan menggunakan 

teflon. Tegangan dadal teflon 1524 kV/in [7]. 

Sehingga ukuran teflon minimum yang dibutuhkan 

untuk membuat feedthrough yaitu:  
𝑟𝑓 =

200𝑘𝑉

1524𝑘𝑉/𝑖𝑛
= 0,13 𝑖𝑛 

sehingga diameter minimum teflon yang dibutuhkan 

yaitu sebesar 0,26 in. Sedangkan panjang teflon 

minimal sebagai jarak dengan dinding luar 

ditentukan berdasarkan besarnya tegangan dadal 

udara yaitu sebesar 31,7 kV/cm. Sedangkan 

tegangan yang akan dioperasikan 200 kV. Sehingga 

jarak minimun elektroda ke dinding luar bejana 

yaitu: 

𝑟𝑒 =
200𝑘𝑉

31,7𝑘𝑉/𝑐𝑚
= 6,3 𝑐𝑚 = 2,5 𝑖𝑛 

Sehingga jarak minimal elektroda di luar bejana ke 

dinding bejana yaitu sebesar 2,5 in. Sedangkan 

panjang teflon minimal sebagai jarak dengan dinding 

dinding di dalam bejana ditentukan berdasarkan 

tegangan dadal gas SF6. Besarnya tegangan dadal gas 

SF6 sebesar 1450 kV/in [4]. Sedangkan tegangan 

yang akan dioperasikan 200 kV. Sehingga jarak 

minimun elektroda ke dinding dalam bejana yaitu:  

𝑟𝑒 =
200 𝑘𝑉

1450 𝑘𝑉/𝑖𝑛
= 0,14 𝑖𝑛 = 3,5 𝑚𝑚 

Sehingga jarak minimal elektroda di dalam bejana ke 

dinding bejana yaitu sebesar 0,14 in. 

 

Inlet dan outlet  

Bahan sambungan opening dengan head bejana 

dengan menggunakan pipa SS 304 dengan ukuran ½ 

in. Kemudian di sambung dengan ball valve ½ in. 

Perbedaan inlet dan outlet yaitu pada ujung 

sambungan ball valve ada sambungan nozle yang 

bisa dihubungkan dengan outlet tabung SF6.  

Pressure gauge 

Kebutuhan pressure gauge disesuaikan dengan 

ketersediaan di pasaran yaitu ukuran 2 in dengan drat 

ukuran 1/4" NPT. 

Ketebalan Kaca Penduga 

Kaca terbuat dari bahan tempered glass dengan 

tegangan terik sebesar 458,87 kg/cm2[8], diameter 

kaca 5,08 cm dan tekanan yang digunakan yaitu 

tekanan desain sebesar 16 kg/cm2. Ketebalan flange 

bisa dihitung dengan menggunakan Pers. (1) dengan 

𝜎 dianggap sebagai tekanan 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

𝐹 = 𝑃 × 𝐴 

𝐹 = 16 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 × 𝜋/4 × (5,08 𝑐𝑚)2 

𝐹 = 324,12 𝑘𝑔𝑓 

Dengan angka keamanan 4, tegangan tarik SS 304 

menjadi 114,72 kg/cm. Besarnya tegangan geser 

kaca lebih kecil dari tegangan tariknya. Diasumsikan 

tegangan geser 0,8 kali tegangan tarik. Sehingga 

tegangan gesernya 91,78 kg/cm2. Dari Persamaan (1) 

bisa digunakan untuk menghitung tebal kaca yaitu  

𝜎 =
𝐹

𝐴
 

𝜎𝑔 =
𝐹

𝜋 × 𝐷 × 𝑡
 

𝑡 =
𝐹

𝜋 × 𝐷 × 𝜎𝑔

 

𝑡 =
324,12 𝑘𝑔𝑓

3,14 × 5,08 𝑐𝑚 × 91,78 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
 

𝑡 = 0,22 𝑐𝑚 

Tebal minimal kaca yang digunakan pada kaca 

penduga yaitu 0,22 cm.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari Pers.1 diperoleh besarnya tegangan pada 

dinding bola sebesar 𝑃
𝐷𝑖

4×𝑡
 Sedangkan tegangan pada 

bentuk silinder 𝑃
𝐷𝑖

2×𝑡
 . Dari perhitungan tegangan pada 

permukaan nilai tegangan pada bentuk bola lebih 

kecil daripada bentuk silinder, sehingga dipilih 

bentuk bola akan tetapi akan sulit untuk dilakukan 

fabrikasi. Sehingga dipilih bentuk bejana silinder 

dengan head berbentuk setengah bola. 

 Dalam penentuan tekanan desain hasil 

perhitungan dikalikan dengan faktor keamanan yaitu  

2 kalinya. Sehingga didapatkan tekanan desain 

226,46 psi. Sedangkan temperture desain dari 

perhitungan diperoleh temperatur 154 °F. Dengan 

memperhatikan faktor diameter bejana, tekanan 

desain, bahan yang digunakan,  temperatur desain, 

dan efisiensi sambungan, diperoleh ketebalan 

dinding sebesar 0,064 in sedangkan ketebalan SS 

304 yang tersedia dipasaran sebesar 0,079 in. 

Sehingga digunakan ketebalan 0,079 in atau 2 mm 

sebagai shell maupun head  
Feedthrough berfungsi untuk memberikan arus 

listrik ke elektroda yang berada di dalam bejana. 

Elektroda ini terbuat dari bahan konduktor. Untuk 

menyekat supaya konduktor ini, dibutuhkan suatu 

penyekat elektroda dengan body bejana supaya tidak 

terjadi discharge. Dipilih isolator bentuk padat yaitu 

teflon. Karena teflon mempunyai beberapa 

keunggulan, diantaranya mempunyai tegangan dadal 

yang tinggi, mudah dibentuk dan mudah ditemukan 

dipasaran. Ukuran minimum diameter teflon yaitu 
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diameter 0,26 in atau dipasaran ukuran teflon 2 in. 

Jarak terdekat elektroda bagian luar dengan bodi 

yaitu 2,5 in sedangkan untuk bagian dalam sebesar 

0,14 in. Gambar 3  

 

Gambar  3 feedthrough elektroda dinamis 

Keterangan 

1. Teflon (PTFE)  

2. Seal ukuran 10×20×8 mm 

3. Stainlessteel 304 diameter 12 mm 

4. Stainlessteel 304 diameter 10mm 

5. Kepala baut 

Mekanisme kerja elektroda yaitu dua buah 

elektroda yang masing-masing terhubung dimasukan 

dalam teflon. Elektroda 3 mempunyai ukuran 12 mm 

dengan ulir metric, dihubungkan dengan elektroda 4 

tanpa ulir. Penghubungan elektroda ini 

menggunakan ulir ukuran 8 mm. Karet sil berfungi 

sebagai penahan supaya gas SF6 tidak bocor. Jarak 

elektroda di dalam bejana bisa diatur maju mundur 

dari luar, dengan memutar kepala baut. Supaya 

nempel di bejana, teflon di beri ring yang kemudian 

di beri lubang baut untuk bisa di hubungkan ke 

penguat  dinding. 

Sedangkan feedtrough yang lain yaitu feedtrough 

statis terlihat seperti Gambar 7 

 
Gambar  4 feedthrough elektroda statis 

Pada gambar 7 ditampilkan feedthrough dengan 

elektroda statis. Elektroda dibuat dengan 

menggunakan bahan SS 304 yang ditanam pada 

teflon. Ujung elektroda diberi sil untuk mencegah 

kebocoran. 

Pemilihan kaca sebagai penduga terjadinya 

breakdown di dalam bejana didasari dengan 

kekuatan dari kaca yang digunakan. Jenis kaca yang 

dipilih yaitu kaca jenis tempered karena mempunyai 

kekuatan mekanik yang besar. Pada perhitungan 

diperoleh ketebalan minimal yang dibutuhkan yaitu 

sebesar 2,2 mm. Sedangkan ketersediaan kaca di 

pasaran sebesar 10 mm. Hal ini juga memperhatikan 

angka keamanan dari kaca. 

 

Analisa kegagalan dinding bejana 

Analisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

Autodesk inventor. Kebutuhan perancangan 

disesuaikan dengan perhitungan. Gambar 8 

mnunjukkan hasil analisa bagian dinding bejana  

 
Gambar  5 hasil simulasi tegangan pada dinding 

bejana uji 

Dari hasil pengujian tegangan tarik yang terjadi 

pada dinding bejana, diperoleh nilai von misses 

stress sebesar 18420 psi. Angka ini masih jauh di 

bawah tegangan tarik dari material SS 304 yaitu 

sebesar 74694,4 psi. 

Spesifikasi Teknik  

Dari perhitungan dan pencarian kebutuhan 

pembuatan bejana uji, spesifikasi sebagai berikut:  

a. Bejana 

Diameter  : 20,32 mm 

Tekanan operasi : 7 bar 

Temperatur : 154°F 

Ketebalan bejana : 2 mm 

Material  : SS 304 

b. Flange 

Jenis flange  : blind flange dan slip on 

flange 

O ring seal  : diameter dalam 8,84 in 

cross section  0,21 in 

Diameter  : 295,25 mm 

Tebal   : 12 mm` 

c. Head 

Bentuk head  : Setengah bola 

Material head : SS 304 

Tebal head  : 2 mm 

d. Inlet dan outlet  

Ball valve  : Ukuran ½ in 

 Bahan   : kuningan 

e. Pressure gauge 

Ukuran  : NPT standard ¼ in 

f. Kaca penduga 

Diameter dinding : 50,8 mm 

Bahan Dinding : SS 304 

Tebal  : 17 mm 

Bahan kaca  : kaca tempered diameter 

66 mm dan tebal 10 mm  

Ukuran flange : diameter luar 84,84 mm, 

diameter dalam 66 mm 

tebal 50 mm  

Ukuran baut : M5 panjang 20 mm metric 

standard  
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Sil  : Ukuran CS 1/16 in, 

diameter luar 60,325 mm 

dan diameter dalam 

57,15 mm 

g. Body Feedthrough  

Material   : PTFE (Teflon) 

Ukuran teflon  : 5,08 mm 

Bahan Elektroda  : SS 304 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian tentang perancangan bejana 

uji tegangan dadal gas SF6 sebagai medium isolator 

tegangan tinggi pada MBE dapat disimpulkan: 

1. Diperoleh suatu rancangan bejana uji dengan 

kapasitas 3 liter, ketebalan shell dan head 

sebesar 2 mm serta ketebalan flange 12 mm 

dengan diameter luar 295,25 mm yang 

digunakan untuk pengujian gas SF6 pada 

tekanan 7 bar 

2. Diperoleh hasil analisa menggunakan Aplikasi 

Autodesk Inventor bahwa rancangan berada 

pada kondisi aman dengan nilai distribusi 

tegangan dinding bejana lebih kecil daripada 

tegangan tarik bahan.  
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