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ABSTRAK 
PERAWATAN PREDIKTIF JARINGAN LISTRIK SIKLOTRON MENGGUNAKAN 
THERMOGRAPPHY INFRAMERAH. Jaringan listrik dalam Instalasi Nuklir merupakan salah 
satu faktor penentu keberlangsungan stabilitas pasokan listrik. Perawatan prediktif yang 
mengarah pada pemeliharaan proaktif dapat dilakukan untuk memberikan solusi tersebut. 
Teknik thermography inframerah menjadi alternatif yang dapat dilakukan untuk melakukan 
perawatan prediktif pada jaringan listrik. Pada kegiatan ini penulis menggunakan jaringan 
listrik siklotron yang terdapat di PTRR BATAN sebagai obyek inspeksi. Hasil inspeksi 
menunjukkan adanya beberapa indikasi berupa disipasi panas yang berlebih pada beberapa 
komponen dalam jaringan listrik siklotron. Indikasi tersebut cukup akurat untuk mengarahkan 
user dalam melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap komponen tertentu yang 
direkomendasikan.  
 
Kata kunci: Jaringan listrik, perawatan prediktif, thermography, inframerah  
 
 

ABSTRACT 
PREDICTIVE MAINTENANCE OF CYCLOTRON ELECTRIC SYSTEMS USING 
INFRARED THERMOGRAPHY. The electricity network in Nuclear installation is one of the 
main facilities which is a determining factor in the sustainability of electricity supply stability. 
Predictive maintenance that leads to proactive maintenance can be done to provide the 
solution. Infrared thermography technique is an alternative that can be done to perform 
predictive maintenance on electricity networks. In this activities, the author uses the 
cyclotron electricity network contained in PTRR BATAN as the object of inspection. The 
inspection results indicate that there are several indications of excessive heat dissipation in 
some components in the cyclotron electricity network. These indications are accurate 
enough to direct the user to conduct further checks on certain recommended components. 
 
Keywords: electricity network, predictive maintenance, thermography, infrared 
 
 PENDAHULUAN 

Dalam segala bentuk proses produksi yang melibatkan mesin-mesin produksi dan 
fasilitas produksi lainnya akan membutuhkan listrik sebagai sumber energi utamanya[1]. 
Sampai saat ini Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memberikan pasokan listrik dari 
berbagai sumber pembangkit listrik[2]. Dari berbagai jenis pembangkit listrik yang ada 
terdapat bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus, agar kestabilan pasokan 
listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dapat terjaga dengan baik. Bagian tersebut 
adalah jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan listrik dari pembangkit listrik sampai 
listrik tersebut dapat digunakan oleh masyarakat[3]. Tenaga nuklir sebagai salah satu 
alternatif pembangkit listrik telah digunakan di beberapa negara di dunia. Di Indonesia 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sedang dibahas untuk dapat diaplikasikan sebagai 
energi terbarukan yang dapat menggantikan jenis pembangkit listrik lainnya[4]. Jaringan 
listrik dalam instalasi nuklir memiliki pendekatan yang sama dengan instalasi jaringan listrik 
pada PLTN. Dengan demikian perlakuan pemeliharaan yang dilakukan dalam instalasi nuklir 
dapat diterapkan dalam pemeliharaan jaringan listrik PLTN. Pusat Teknologi Radioisotop 
dan Radiofarmaka (PTRR) merupakan salah satu instalasi nuklir yang memiliki fasilitas 
siklotron. Tindakan pemeliharaan terhadap jaringan listrik diperlukan untuk menjaga 
keberlangsungan pasokan listrik ke siklotron, mulai dari perawatan berkala, perbaikan 
insidental bahkan sampai dengan penggantian komponen maupun unit. Pada tulisan ini 
penulis menyampaikan kegiatan perawatan jaringan listrik secara prediktif dan tidak 
merusak. Obyek jaringan listrik yang digunakan adalah jaringan listrik untuk fasilitas siklotron 
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CS-30 yang berada di gedung 11 PTRR BATAN kawasan Puspiptek Tangerang Selatan. 
Dalam kegiatan ini dilakukan inpeksi terhadap jaringan listrik baik berupa komponen-
komponen yang ada dalam panel utama maupun panel distribusi, kabel-kabel penghubung 
antar panel dan kabel penghubung beban serta inpeksi terhadap beban listrik yang sedang 
dioperasikan. Hasil inspeksi akan memberikan gambaran terjadinya penyebaran panas 
sehingga akan lebih mudah mendiagnosa anomali yang mungkin terjadi pada jaringan listrik 
yang sedang beroperasi. 

 
TEORI 
Model Pemeliharaan  

Pada saat ini terdapat empat model pemeliharaan yang dikenal masyarakat yaitu 
breakdown maintenance, pemeliharaan preventif, pemeliharaan prediktif dan pemeliharaan 
proaktif[5]. 

Model breakdown maintenance merupakan tindakan perbaikan yang dilakukan 
setelah terjadi kerusakan. Model seperti ini sebaiknya dihindari atau hanya menjadi alternatif 
terakhir karena dapat menimbulkan kegagalan dan kecelakaan dengan probabilitas yang 
tinggi. Dalam hal ini kegagalan atau kecelakaan tersebut dapat menimbulkan kerugian 
materi bahkan nyawa manusia. Biaya yang dibutuhkan untuk model breakdown 
maintenance cukup mahal karena harus mengganti komponen yang rusak saat itu juga 
padahal tidak tertuang dalam rencana anggaran dan belanja. 

Pemeliharaan preventif adalah model pemeliharaan yang berdasarkan pada perkiraan 
waktu umur sebuah komponen. Model ini memungkinkan untuk penyediaan spare part lebih 
terencana terutama untuk komponen-komponen kritis. Dengan model pemeliharaan 
preventif diperkirakan dapat menghemat biaya sekitar 75% dibanding breakdown 
maintenance[6]. Akan tetapi, model pemeliharaan preventif memiliki kelemahan karena tidak 
terlihat kondisi yang sebenarnya dari komponen tersebut. Terdapat kemungkinan kesalahan 
desain maupun kesalahan pengoperasian dapat mengakibatkan sebuah komponen 
mempunyai umur di bawah perkiraan. Hal ini dapat mengarah pada kecelakaan dini. 

Kemudian dikembangkan model pemeliharaan secara prediktif yang didasarkan pada 
pantauan suatu kondisi atau kinerja suatu peralatan. Kondisi-kondisi yang dapat dimonitor 
antara lain vibrasi, temperatur, kelembaban, konsumsi arus listrik, putaran motor (rpm), 
unsur kimia dan lain-lain. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari pemeliharaan secara 
prediktif maka akan diketahui dengan segera nilai-nilai yang menyimpang pada saat terjadi 
anomali. Diperkirakan pemeliharaan secara prediktif dapat menghemat biaya sekitar 60% 
dibandingkan dengan pemeliharaan secara preventif. 

Model terakhir adalah pemeliharaan proaktif yang mengacu pada suatu kegiatan 
pemeliharaan yang bertujuan mengantisipasi terjadinya kegagalan. Contoh kegiatan 
antisipasi tersebut antara lain; revisi desain ataupun penambahan komponen dalam rangka 
memperpanjang umur suatu peralatan. Hal ini dapat dilakukan karena telah diketahui secara 
pasti adanya kecendrungan kondisi atau fenomena yang dapat merusak peralatan. 

 
Inspeksi Thermography Pada Jaringan Listrik  

Thermography infra merah adalah teknik pencitraan yang memanfaatkan energi 
infra merah yang dihasilkan oleh sebuah benda. Infra merah adalah pancaran panas radiasi 
yang merupakan fungsi dari temperatur dan emmitance material sebuah objek. Semakin 
panas suatu benda maka semakin besar energi yang dipancarkan dan semakin terang 
terang warna benda tersebut. Sebaliknya, semakin gelap warna benda maka semakin kecil 
radiasi yang dipancarkan (warna hitam memiliki emmitance = 1)[7].  Thermography infra 
merah yang memanfaatkan pada perubahan temperatur mudah diaplikasikan pada jaringan 
listrik yang sedang beroperasi. Dengan membiarkan arus yang mengalir melalui suatu 
komponen, maka temperatur yang terukur adalah perubahan panas yang terjadi akibat arus 
yang mengalir pada sebuah beban yang mengikuti kaedah hukum Ohm. Semakin besar 
arus yang mengalir maka semakin besar daya yang diterapkan sehingga semakin besar 
panas yang terdisipasi. Inspeksi menggunakan kamera infra merah pada jaringan listrik yang 
sedang beroperasi menghasilkan sebuah pola temperatur [8]. Berdasarkan pola temperatur 
tersebut kemudian dilakukan analisa menggunakan software. Pengamatan dilakukan 
dengan memperhatikan disipasi panas dan biasanya dibandingkan dengan standar atau 
panas yang ditimbulkan saat kondisi normal. Standar yang banyak digunakan dalam 
beberapa penelitian seperti terlihat pada Tabel 1 yang merupakan standar yang dikeluarkan 
oleh Electric Power Research Institute (EPRI) yaitu sebuah organisasi yang melakukan 
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penelitian tentang industri tenaga listrik di Amerika Serikat[6], [8]. Selain itu pihak produsen 
kamera infra merah juga memberikan standar yang sama seperti yang dikeluarkan oleh 
FLIR yang terlihat pada Tabel 3. Dengan diketahui adanya anomali secara dini maka 
perawatan atau perbaikan terhadap komponen tersebut dapat dilakukan sebelum terjadi 
kerusakan sehingga kegagalan ataupun kecelakaan dapat dihindari. 
 

Tabel 1. Standar Inspeksi Thermography 
 

Differential            
Temp.               

Max. Temp. 
<5 oC (5 – 10) oC (11 – 20) oC (21 – 40) oC >40 oC 

< 75 oC Normal Rendah Menengah Tinggi Kritis 

(75 – 100) oC Peringatan 
beban lebih 

Menengah Tinggi Kritis Kritis 

>100 oC Peringatan 
beban 
tinggi 

Ktitis Kritis Kritis Kritis 

 
Keterangan: 
 
Rendah Memerlukan pemantauan dan pemeriksaan awal 
Menengah Memerlukan perhatian  
Tinggi Memerlukan perhatian segera 
Kritis Memerlukan perbaikan langsung 
 

Tabel 2. Referensi suhu operasi pada beberapa obyek menurut EPRI 
 

No. Obyek Referensi Suhu Operasi 
(oC) 

1 Terminasi biasa 45 
2 Body Transformator 60 
3 Terminasi Trafo 55 
4 Terminasi Breaker 45 
5 ACB 60 
6 Breaker Besar 60 
7 Breaker Kecil 55 
8 MCB Besar 55 
9 MCB Kecil 45 
10 Kontaktor Besar 70 
11 Kontaktor Kecil 65 
12 Overload Relay 55 
13 Sambungan Kontaktor-Overload 75 
14 Switch  60 
15 Fuse 50 
16 Motor 1 s.d 2 PK 60 
17 Motor > 10 PK 115 

 
Tabel 3. Standard of Thermography Inspection FLIR 

 
No Kenaikan Temperatur 

(oC) 
Rekomendasi Kelas 

1 0-9 Pemantauan 0 
2 10-29 Perbaikan pada periode berikutnya 1 
3 30-50 Perbaikan tidak terjadwal 2 
4 >50 Perbaikan segera 3 
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METODOLOGI 
Bahan dan Peralatan 

Bahan yang digunakan sebagai obyek penelitian adalah jaringan listrik siklotron yang 
terdiri dari Panel Utama listrik Siklotron, Panel Penstabil Tegangan, Panel Distribusi, Panel 
Beban sampai dengan jaringan listrik menuju beban. Di dalam beberapa panel tersebut 
terdapat komponen-komponen seperti MCB, ACB, metering, bus bar, transformator, relay 
dan lain sebagainya. 

 Sedangkan peralatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah, Kamera Infra Merah 
FLIR i50 yang digunakan untuk pengambilan gambar, FLIR tools Thermal Analysis and 
Reporting software yang digunakan untuk melakukan analisa distribusi atau disipasi panas, 
serta peralatan pendukung seperti toolset dan komputer[9]. 

 
Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan analisis 
pencitraan panas (thermal) terhadap materi yang berada dalam jaringan listrik siklotron. 
Pencitraan panas tersebut dihasilkan oleh kamera infra merah. Hasil pencitraan diolah 
dengan menggunakan FLIR tools Thermal Analysis and Reporting software. Analisis 
dilakukan terhadap jaringan listrik siklotron meliputi Panel utama listrik Siklotron, Panel 
Penstabil Tegangan, Panel Distribusi, Panel Beban sampai dengan jaringan listrik menuju 
beban. Hasil analisa kemudian dibandingkan dengan standar untuk dapat direkomendasikan 
tindakan prioritas yang dapat dilakukan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisa thermal jaringan listrik pada Panel Utama Siklotron 

Panel utama siklotron yang dimaksud adalah Panel yang terdapat di dalam ruang 
Power Supply yang merupakan titik awal pasokan listrik menuju jaringan siklotron. Gambar 1 
adalah panel utama listrik Siklotron. Di dalam panel utama siklotron terdapat komponen 
utama berupa Air Circuit Breaker (ACB) yang berfungsi memutus aliran listrik menuju 
siklotron. Selain itu terdapat beberapa komponen pendukung seperti meter tegangan, meter 
konsumsi arus dan komponen sensor arus serta. Pencitraan dari kamera infra merah 
menunjukkan beberapa komponen memiliki titik yang memiliki disipasi panas akibat dari 
beberapa faktor seperti faktor operasi normal (aliran arus listrik sesuai kapasitasnya), faktor 
arus berlebih, faktor penuaan komponen (aging) dan lain-lain. 

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan komponen pada panel utama sistem listrik 
siklotron yang mengalami disipasi panas. Komponen tersebut adalah meter tegangan dan 
sensor kelebihan beban. Pada meter tegangan terdapat terjadi disipasi panas pada bagian 
belakang, tepatnya pada komponen resistor yang tersusun berjejer. 
 
 

 
 

Gambar 1. Panel Utama Sistem Listrik Siklotron 
 

Pada analisa menggunakan software diperoleh titik thermal tertinggi mencapai 39.2 
oC, sementara disisi lainya disipasi panas rata-rata 20 oC. Namun dengan mengacu pada 
standar suhu operasi terhadap beberapa obyek dengan nilai rata-rata tidak kurang dari 50 
oC maka disipasi suhu pada komponen meter voltage dinyatakan dalam kondisi normal. 
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Gambar 2. Disipasi panas pada meter voltage 
 
 

Pada sensor arus terdapat titik panas dengan titik terpanas mencapai suhu 29.8 oC 
(Gambar 3). Secara visual terdapat beberapa titik terminasi kabel terdapat di dalam unit 
tersebut. Jika dibandingkan dengan standar batasan suhu operasi maka unit sensor arus 
tersebut masih berada pada batas normal, namun jika dibandingkan dengan beberapa titik 
terminasi lainnya yang ada di unit tersebut maka terdapat selisih sekitar 8 oC. Dan tindakan 
yang disarankan adalah melakukan pemantauan rutin untuk mengamati pertambahan atau 
kenaikan suhu. 

 

 
 

Gambar 3. Disipasi panas pada komponen sensor arus 
 

 
Analisa thermal pada jaringan listrik Panel Penstabil Tegangan 

Gambar 4 menunjukkan disipasi panas pada terminasi kabel 3 phase pada Change 
Over Switch (COS) yang terdapat pada Panel Penstabil Tegangan. Dari ketiga terminal 
tersebut terdapat perbedaan suhu sekitar 4 oC, dan secara keseluruhan suhu maksimal yaitu 
49.6 oC masih berada di bawah suhu standar. Sehingga komponen tersebut masih 
dinyatakan normal. 

 

 
 

Gambar 4. Disipasi panas pada COS Panel Penstabil tegangan 
 

Gambar 5 menunjukkan disipasi panas yang terjadi pada transformator utama yang 
terdapat pada Panel Penstabil Tegangan. Analisa menggunakan software menunjukkan 
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adanya disipasi panas pada bagian atas tranformator maksimal sebesar 97.8 oC. Referensi 
menyatakan bahwa untuk body transformator besar mempunyai suhu operasi sebesar 60 
oC. Kemudian jika mengacu pada Tabel 1 maka perbedaan suhu tersebut berada pada pada 
kategori “tinggi” dengan rekomendasi “memerlukan perhatian sesegera mungkin”. 
    

 
 

Gambar 5. Disipasi panas pada Trafo utama sistem penstabil tegangan 
 

Jika mengacu pada Tabel 3 maka termasuk kategori kelas 2 dengan range kenaikan 
suhu antara 30-40 oC. Rekomendasinya adalah schedule unplaned outage atau dapat 
dilakukan perbaikan tanpa direncanakan (sewaktu-waktu).  

Sementara itu Gambar 6 menunjukkan disipasi panas yang terjadi pada 
transformator phase (Phase R). Jika mengacu pada referensi suhu operasional tansformator 
besar (60 oC) maka suhu maksimal pada body transformator phase R (66.6 oC) berada pada 
kategori “rendah atau kelas 0” dengan tindakan rekomendasi adalah “monitor atau 
pemeriksaan awal”. 
 

 
 
Gambar 6. Trafo phase R mengalami disipanas berlebih dibandingkan phase S dan phase T 
 

Gambar 7 adalah modul penstabil tegangan, beberapa komponen memiliki disipasi 
panas antara 40 oC sampai dengan 72.6 oC. Suhu tertinggi berada pada komponen berupa 
transformator.  Jika operasi normal menghasilkan suhu maksimal 60 oC maka terjadi 
kenaikan suhu di atas normal sekitar 12.6 oC. Kondisi tersebut masuk pada kategori ringan 
dengan rekomendasi untuk melakukan perbaikan pada rencana berikutnya.  
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Gambar 7. Disipasi panas pada mudul penstabil tegangan 
 

Analisa thermal pada panel kontrol siklotron 
Panel kontrol siklotron merupakan sebuah panel yang berfungsi untuk melakukan 

kegiatan pengoperasian siklotron. Beberpa parameter dapat terbaca dari panel kontrol 
siklotron. Inspeksi termography infra merah dilakukan dengan pengambilan gambar 
terhadap beberapa komponen yang sedang beroperasi dengan energi listrik. Gambar 8 dan 
Gambar 9 menunjukkan disipasi panas yang terjadi pada komponen relay. Panas tertinggi 
yang terbaca pada relay tersebut adalah 34.4 oC dan 48.4 oC. Nilai tersebut berada dalam 
batas normal.  
 

 
 

Gambar 8. Disipasi panas pada komponen relay pada panel kontrol siklotron 
 

 
 

Gambar 9. Disipasi panas pada relay di panel kontrol siklotron 
 

Gambar 10 menunjukkan disipasi panas yang terjadi pada sebuah komponen yang 
berada di bagian bawah panel dan tersembunyi. Setelah terdeteksi adanya penyebaran 
panas yang cukup tinggi kemudian diberikan penerangan yang cukup, dan diketahui 
terdapat sebuah tranformator power supply. Suhu tertinggi yang dicapai oleh transformator 
tersebut adalah 52.1 oC. Nilai tersebut masih berada pada rentang suhu normal operasi. 
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Gambar 10. Disipasi panas pada sebuah transformator di panel kontrol siklotron 
 
Gambar 11 merupakan disipasi panas yang terjadi pada sebuah meter pada panel 

kontrol siklotron. Panas maksimal terjadi pada kabel yaitu sebesar 33.8 oC, nilai tersebut 
berada pada batas standar sehingga dinyatakan normal. 
 

 
 

Gambar 11. Komponen meter pada sistem kontrol siklotron 
 
 
Analisa thermal pada sistem pendingin siklotron 

Sistem pendingin siklotron merupakan sebuah sistem yang melakukna sirkulasi air 
dingin untuk mengambil panas dari beberapa titik dari sistem siklotron. Dalam sistem 
pendingin tersebut, komponen yang memungkin menimbulkan panas yang cukup tinggi 
adalah pada motor pompa dan komponen yang terdapat dalam unit kontrolnya. Gambar 12 
merupakan disipasi panas yang terjadi pada motor pompa kecil dari sistem pendingin 
siklotron. Disipasi panas yang ditimbulkan saat motor beroperasi berkisar antara 30 oC 
sampai dengan 52.7 oC. Nilai tersebut masih berada pada rentang nilai normal. Jika suhu 
motor melebihi 70 oC maka diperlukan tindakan perawatan disesuaikan dengan tingkat 
kenaikan suhunya.  

Gambar 13 adalah sebaran panas yang terjadi pada transformator yang terdapat 
pada unit kontrol sistem pendingin siklotron. Suhu maksimalnya adalah 52 oC. Nilai tersebut 
berada di bawah batas maksimal suhu operasi yaitu 60 oC sehingga dinyatakan normal.  
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Gambar 12. Motor pompa pendingin siklotron (kecil) 

 
 

 
 

Gambar 13. Transformator pada panel kontrol pendingin siklotron 
 

Gambar 14 merupakan disipasi panas yang terjadi pada kontaktor motor pompa air 
pendingin siklotron yang terdapat pada panel kontrol pompa pendingin. Panas maksimal 
terjadi pada terminal kabel dengan maksimal suhu sampai dengan 40.2 oC. Nilai tersebut 
masih berada pada suhu normal dengan mengacu pada suhu maksimal yang diperbolehkan 
yaitu 75 oC.  

 
 

Gambar 14. Kontaktor motor pompa pendingin siklotron (kecil) 
 
 
 
 
Analisa thermal pada jaringan listrik di cave siklotron 

Di dalam cave siklotron terdapat jaringan listrik yang menyalurkan energi listrik 
menuju beban-beban yang terdapat di dalam cave siklotron seperti pompa vakum, generator 
hidrogen, Rangkaian RF dan lain sebagainya. Penulis melakukan inspeksi terhadap semua 
instalasi listrik di dalam cave siklotron namun hanya menyampaikan beberapa data saja 
yang dianggap memerlukan perhatian lebih besar. Gambar 15 merupakan disipasi panas 
yang terjadi pada pompa vakum difusi. Pada bagian bawah terdapat disipasi panas sangat 
tinggi sampai dengan 150.2 oC. Namun nilai tersebut merupakan nilai normal karena di 
dalamnya terdapat pemanas (heater) yang merupakan bagian dari sistem vakum difusi. 
Heater tersebut mempunyai kapasitas 4400 watt dengan harapan mampu membangkitkan 
panas lebih dari 200 oC. Jadi pembacaan temperature sebesar 150.2 oC pada sisi luar 
merupakan kondisi normal, karena pada body pompa difusi memang lengkapi sistem 
pendingin. Sehingga panas pada body menjadi lebih rendah dibandingkan dengan 
temperatur sesungguhnya. 
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Gambar 15. Disipasi panas pada sistem vakum difusi sikotron 
 

Gambar 16 merupakan inspeksi yang dilakukan terhadap instalasi kabel. Dari 
beberapa kabel terdapat satu kabel yang memiliki perbedaan suhu dibandingkan kabel yang 
lainnya. Pada salah satu kabel tersebut suhu maksimal yang terjadi adalah 31.5 oC. 
Penunjukkan perbedaan suhu terhadap kabel yang lain berada pada kisaran 3-5 oC. Karena 
perbedaan suhu yang tidak signifikan, kemudian dilakukan penelusuran terhadap kabel yang 
memiliki panas lebih besar. Ternyata kabel tersebut digunakan untuk memsaok listrik ke alat 
Generator Hidrogen. Selanjutnya ditemukan suatu kemungkinan penyebabnya; terdapat 2 
jenis kabel yaitu kabel standar yang sudah terpasang pada Generator Hidrogen sampai 
pada sebuah terminal. Kemudian terdapat kabel dengan diameter lebih kecil yang terhubung 
dari terminal menunuju panel listrik. Kabel kecil inilah yang memiliki nilai suhu yang lebih 
tinggi dari beberapa kabel yang ada di jaringan listrik tersebut. Berdasarkan analisa tersebut 
maka direkomendasikan untuk melakukan penggantian terhadap kabel dengan diameter 
lebih kecil menggunakan kabel standar sesuai dengan kapasitas Generator Hidrogen. 

 

 
 

Gambar 16. Disipasi panas pada kabel power hidrogen generator 
 
Berdasarkan data dan pembahasan tersebut maka dapat dibuat rekapitulasinya 

seperti terlihat pada Tabel 4. Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa terdapat 3 peralatan atau 
komponen yang mengalami anomali yaitu Trafo Utama Panel Penstabil, Trafo Phase dan 
Kabel Power Hidrogen Generator. Trafo Utama Panel Penstabil memiliki rekomendasi untuk 
dilakukan perawatan segera karena termasuk dalam kategori tinggi dengan perbedaan suhu 
sampai dengan 37.8 oC dari suhu operasi maksimal. Trafo phase berada dalam kategori 
rendah dengan perbedaan suhu 6.6 oC dan diberikan rekomendasi pemeriksaan rutin secara 
berkala. Sementara itu kabel power untuk pasokan listrik ke hidrogen generator 
direkomendasikan untuk digganti, karena tidak sesuai dengan kapasitas mesin hidrogen 
generator. Kabel tersebut minimal sama dengan kabel power yang terpasang pada mesin 
hidrogen generator (eksisting).  
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Tabel 4. Rekapitulasi hasil inspeksi terhadap jaringan listrik siklotron 

No Jenis 
Peralatan/komponen 

Temperatur 
inspeksi 

Maksimal (oC) 

Temperatur 
operasi 

Maksimal (oC) 
Kategori Rekomendasi 

1 Meter Voltage Panel 
utama siklotron 

39.2 50 Normal Monitoring rutin 

2 Pembatas arus 29.8 50 Normal Monitoring rutin 

3 COS panel penstabil 49.6 
 

75 Normal Monitoring rutin 

4 

Trafo Utama Panel 
Penstabil 

97.8 
 

60 Tinggi 
 

memerlukan 
perawatan 
sesegera 
mungkin 

5 
Trafo phase 66.6 60 Rendah Memerlukan 

pemeriksaan 
awal 

6 Relay pada panel kontrol 
siklotron 

34.4 dan 48.4 50 Normal Monitoring rutin 

7 Trafo power supply pada 
panel kontrol siklotron 

52.1 60 Normal Monitoring rutin 

8 Komponen meter pada 
panel kontrol siklotron 

33.8 50 Normal Monitoring rutin 

9 Motor pompa pendingin 
siklotron (kecil) 

52.7 70 Normal Monitoring rutin 

10 
Transformator pada 
panel kontrol pendingin 
siklotron 

52 60 Normal Monitoring rutin 

11 Kontaktor motor pompa 
pendingin siklotron (kecil) 

40.2 75 Normal Monitoring rutin 

12 Sistem vakum difusi 
sikotron 

150.2 >200 Normal Monitoring rutin 

13 
Kabel power hidrogen 
generator 

31.5 50 Spesifikasi 
kabel tidak 
sesuai 

Penggantian 
kabel  

 
 
KESIMPULAN 

Inspeksi menggunakan thermography infra merah dapat memberikan informasi awal 
yang cukup akurat untuk mengetahui titik terjadinya anomali. Bahkan dengan teknik tersebut 
gejala awal dapat diketahui lebih dini sehingga tindakan antisipasi dapat dilakukan agar tidak 
terjadi kegagalan ataupun kecelakaan. Beberapa data hasil inspeksi menunjukkan 
kecendrungan suhu mendekati batas maksimal suhu operasi bahkan ada peralatan yang 
berada pada kategori tinggi dilihat dari tingkat kenaikan suhu yang terjadi. Rekomendasi 
telah diberikan untuk sesuai kategorinya. Kategori tinggi terjadi pada transformator utama 
pada panel penstabil tegangan, dengan rekomendasi yang diberikan adalah dilakukannya 
perawatan sesegera mungkin. 
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