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ABSTRAK

PERANCANGAN PERANGKAT PENGUJIAN KEANDALAN KABEL
SISTEM PROTEKSI. Perangkat pengujian keandalan dari kabel sistem proteksi
dirancang sebagai suatu furnace dengan pemanas listrik. Pemanas mempunyai
daya 4 kW dan akan membutuhkan waktu 10 menit untuk mencapai suhu
maksimum yang dirancang sebesar 300°C. Furnace mempunyai diameter sebesar
800 mm dan panjang sebesar 2000 mm. Bahan isolasi yang dipergunakan adalah
rockwool dan menggunakan aluminium sebagai pembungkusnya. Dengan isolasi
tersebut dari hasil perhitungan diperoleh bahwa suhu permukaan aluminim adalah
78°C. Susunan benda uji yang diletakkan horizontal di dalam furnace dilengkapi
dengan rangkaian lampu beban untuk menentukan kriteria kegagalan yang
ditetapkan berdasarkan perilaku rangkaian lampu beban tersebut.

ABSTRACT

EQUIPMENT DESIGN FOR RELIABILITY TESTING OF CABLE OF
PROTECTION SYSTEM. The equipment for reability testing of cable of protection
system has been designed as a furnace with the electric heater. The heater have a
4 kW power, and need time 10 minute to reach the designed maximum temperature
300°C. The dimension of furnace is 800 mm diameter and 2000 mm length is
isolated use rockwool isolator and coated by aluminium. For the designed
maximum temperature the surface temperature is 78°C. The assamble of
specimens is arranged horizontally in the furnace. The failure criteria will be defined
based on the behaviour of the load circuit in each line of cable specimens.

PENDAHULUAN

Perancangan perangkat pengujian ini dimaksudkan untuk melakukan

pengujian termal pada analisis keandalan kabel. Adapun tujuan pengujian adalah

untuk pengkajian penuaan sistem kabel yang dipergunakan pada sistem

keselamatan umumnya dan sistem proteksi khususnya. Sistem kabel yang terdiri

dari kabel dan koneksi, menyediakan saluran sinyal antar sensor dan perlengkapan

elektronik yang digunakan untuk proteksi dan kontrol reaktor, suplai daya termasuk

pengontrolannya untuk peralatan yang digunakan selama operasi normal dan pada

sistem mitigasi efek kecelakaan. Dengan demikian kabel menjadi penting untuk

keselamatan reaktor baik pada operasi normal maupun pada kondisi kecelakaan.

Oleh karena itu, keandalan kabel perlu dikaji untuk mengetahui karakteristik kinerja

kabel tersebut.

Untuk evaluasi tersebut, dapat dilakukan melalui pengujian hidup

terakselerasi sebagai substitusi terhadap pengamatan terhadap pemakaian pada
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kondisi normal. Hal ini mengingat bahwa pengamatan pengalaman operasi pada

umumnya sulit dilakukan, karena sistem pencatatan yang rata-rata kurang

memadai. Untuk itu dilakukan perancangan perangkat pengujian dengan

pendekatan hidup terakselerasi, menggunakan pemanasan listrik untuk mengamati

pengaruh termal terhadap keandalan kabel.

TEOR!

Secara umum pembahasan sistem kabel dapat dikategorikan berdasarkan :

1. Ragam kabel dan koneksi untuk jenis Klas 1E (klasifikasi jenis yang penting

untuk keselamatan) dan bahan pembuatnya

2. Identifikasi stressor, degradasi penuaan, mekanisme dan moda kegagalan

potensial, serta indikator efek-penuaan.

3. Evaluasi terhadap pengalaman operasi yang penting untuk pengkajian umur.

4. Evaluasi terhadap metode yang diusulkan untuk deteksi efek dan degradasi

penuaan.

5. Pendekatan pengkajian umur sistem kabel yang dihubungkan dengan moda

kegagalan.

Ragam Kabel dan Koneksi

Sistem kabel pada kungkungan reaktor digunakan untuk:

• Daya-dengan pengenal 600 V atau di bawah nya, umumnya arus bolak

balik.

• Kontrol-pengenal tegangan umumnya digunakan berbeda mulai dari

mikrovolt hingga 440 volt, arus searah atau arus bolak balik.

• Instrumentasi-biasanya digunakan sirkuit daya rendah dengan impedans

rendah maupun tinggi menggunakan arus searah, arus bolak balik, atau

sinyal denyut.

Kabel pada kungkungan mungkin dipasang dengan tray membuka atau

tertutup, maupun dalam saluran logam yang kaku. Kabel yang berawal atau

berakhir pada komponen (alat) sering dengan saluran fleksibel untuk

memungkinkan pergeseran atau getaran.

Untuk menggambarkan jumlah kabel yang digunakan dalam kungkungan

reaktor, berikut adalah perkiraan panjang kabel dalam kungkungan reaktor tipe air

ringan (BWR) yaitu masing-masing :

• Panjang kabel daya : 91700 m

• Panjang kabel kontrol: 74000 m
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• Panjang kabel instrument: 407000 m,

Yang sebagian besar adalah terhubung dengan keselamatan. Materi

komponen logam pada sistem kabel biasanya adalah tembaga pilin, inconel,

aluminium, dan lain lain. Masing materi mempunyai aras penuaan yang tertentu

dan mekanisme degradasi yang berbeda. Sedangkan bahan isolasi dan jaket juga

mempunyai aras penuaan selain mempunyai daya tahan terhadap radiasi yang

berbeda. Contoh bahan isolasi dan jaket adalah polimer, nilon, neoprene dan Iain-

lain.

Stressor

Stressor penuaan untuk kabel dan koneksi sistem keselamatan dapat

dibedakan antara kondisi normal lingkungan, kondisi normal operasi dan kondisi

DBE (Design Basis Event). Stressor normal lingkungan antara lain termal, dosis

radiasi, ketersediaan oksigen, kelembaban yang tinggi, dengan peringkat

pengaruh yang tinggi. Sedangkan stressor distorsi tekanan, debu permukaan

mempunyai peringkat pengaruh yang sedang. Contoh stressor untuk kondisi

normal operasi adalah siklus termal, pergerakan/fleksi perawatan pada umumnya

mempunyai peringkat pengaruh yang sedang. Sementara stressor arus lebih

seketika dan surja arus/tegangan mempunyai peringkat pengaruh yang rendah.

Stressor pada kondisi DBE adalah kondensasi uap, suhu, tekanan dan dosis

radiasi dengan aras dan perbedaan yang besar umumnya mempunyai peringkat

pengaruh yang tinggi. Sementara stressor semprotan kimia/air, pembenaman,

fleksi mempunyai peringkat pengaruh sedang.

Evaluasi Pengalaman Operasi

Sistem kabel terdistribusi luas diseluruh kungkungan. Agar pengkajian umur

layak, maka perlu mempertimbangkan stressor yang paling berpengaruh pada

sesuatu lokasi sehingga dapat diperkirakan pola degradasi setempat yang paling

mungkin. Ada empat pertimbangan yang dapat membantu identifikasi pola

degradasi setempat yang serius, yaitu:

• keadaan keragaman lingkungan

• daya tahan kabel atau rancang koneksi

• konfigurasi instalasi yang dibutuhkan sesuai fisik

• catatan pengalaman.
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Walaupun secara terpisah pengalaman sangat membantu untuk identifikasi

pola degradasi setempat yang paling mungkin terjadi bila dihubungkan dengan

ketiga lainnya. Pola degradasi setempat potensial untuk sistem kabel dapat

dibedakan untuk masing-masing komponen. Untuk komponen konduktor degradasi

terjadi pada titik koneksi dan konduktor yang berada pada lingkungan kelembaban

dan kimia. Untuk komponen isolator kabel dan juga konektor degradasi terjadi pada

daerah radiasi dan terma! yang tinggi, khususnya bagi kabel yang tidak mempunyai

jaket.

Sementara itu menurut laporan Sistem Data Keandalan Instaiasi Nuklir,

jumlah dan fraksi kegagalan dari konektor akibat penuaan pada beberapa kanal

pengukuran adalah:

Kanal

Transmitter Tekanan

Switch Tekanan

Transmitter aras

Fission Chamber

Counter proporsional

Fraksi penuaan adalah

dengan kegagalan total.

Jumlah

13

Fraksi Penuaan

0,07

7 I 0,02

5 | 0,06

120 0,56
i

- « -

perbandingan kegagalan yang disebabkan penuaan

Mekanisme Penuaan

Stressor mempengaruhi bahan dan komponen sehingga terjadi modus

kegagalan sirkuit yang disebabkan oleh penuaan. Pengaruh radiasi dan suhu pada

sifat tensil polimer pada umumnya menunjukkan keadaan menurun dengan waktu.

Dengan keberadaan oksigen, stressor terma I dan radiasi menyebabkan perubahan

kimia kompleks, yaitu berupa pemutusan ikatan silang antara molekul rantai

panjang.

Pada bahan isolasi umumnya akan berupa pengerasan dan menurangi

elastisitas, dengan tingkat perubahan dari 400%-800% menurun menjadi 10%-

15%. Peretakan/patah mungkin terjadi karena kabel tergeser, karena kemungkinan

adanya pengkerutan bahan yang cukup, atau karena peregangan dari pengkerutan

pada bagian yang dingin dari siklus suhu. Bahan jaket adalah sama dengan isolasi,

sifat kinerja yang paling penting pada jaket adalah mekanik dan daya tahan

terhadap api.
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Komponen logam, karena sistem kabel adalah relatif pasif maka komponen

logam tersebut mempunyai mekanisme penuaan yang terbatas. Mekanisme yang

mungkin menyebabkan kegagalan sirkuit adalah korosi karena kandungan air, fatik,

pemakaian, keadaan menjadi longgar yang lebih cepat karena fleksi, vibrasi, atau

pemisahan koneksi yang berulang-ulang.

Moda Kegagalan Potensil

Kegagalan adalah hasil dari ketidak mampuan sirkuit listrik melakukan

fungsinya (tidak termasuk karena perambatan api). Tergantung pada fungsi sirkuit

tertentu, moda kegagalan sistem kabel termasuk:

a. Resistans seri naik (pada sirkuit terbuka menjadi kasus ekstrim)

b. Arus bocor naik (penurunan resistan isolasi)

c. Pentanahan konduktor

d. Hubung singkat antar konduktor

e. Perubahan yng besar pada kehilangan arus bolak balik atau kapasitas

(perubahan impedans)

f. Sinyal sporius dari efek elektrolit atau termoelektrik.

g. Petikan derau naik (masalah shielding dan pentanahan)

Secara umum konduktor logam dan komponen konektor sistem kabel

mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan keterjadian Moda 1 hingga 6

kegagalan sirkuit. Moda 2 hingga 5 dengan karakteristik komponen, dan sifat jaket

dan komponen shielding terkait dengan Moda 5 dan 7. Perubahan utama pada

sifat komponen sistem kabel akibat penuaan diikuti oleh stressor seketika yang

tinggi adalah moda kegagalan sistem kabel.

Contoh moda kegagalan potensil dengan degradasi penuaan untuk jaket

adalah penuaan termal/radiasi yang menyebabkan kerapuhan. Tahap awal

kegagalan ditandai dengan pengkerutan atau retak. Komplikasi dan konsekuensi

yang mungkin adalah kandungan air masuk atau corrode pada bagian yang

membuka pada shield atau menyebabkan titik pentanahan tambahan sehingga

menyebabkan derau berinterferensi dengan sinyal. Komplikasi dan konsekuensi

yang mungkin lainnya adalah jaket adher terhadap isolasi dan merambatkan retak

sehingga jika kondisi basah maka terjadi pentanahan seketika dan bila kering

terjadi pentanahan insipen.
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Model Perkiraan

Penerapan teknik keandalan dimaksudkan untuk pengimplementasian

konsep pengujian hidup terakselerasi, berbeda dari uji hidup yang dilakukan pada

suatu kondisi lingkungan, yaitu pada kondisi operasi normal. Untuk tujuan ini,

dibuat suatu hipotesa atau model yang menghubungkan antara parameter agihan

kegagalan dengan kondisi lingkungan. Hubungan tersebut akan menggambarkan

mekanisme kegagalan yang terjadi, yakni fungsi densitas probabilitas dari suatu

perubah acak waktu untuk gagal dari suatu alat / perangkat pada suatu lingkungan

f(t,8) didefinisikan oleh vektor tegangan S dan vektor parameter 9. Asumsi yang

dikenakan adalah bahwa besar ragam tingkat tegangan tidak akan mengubah tipe

agihan waktu hidup, akan tetapi mempunyai pengaruh pada parameter. Hubungan

antara S dan 9, yaitu 0 =g(S; a, b, ...), diketahui kecuali untuk satu atau lebih

parameter, a, b, ...; dan juga perlu menganggap bahwa hubungan ini berlaku hanya

untuk rentang pasti dari unsur S. Obyektif perlakuan ini adalah untuk memperoleh

estimasi parameter a, b, .... berdasarkan uji hidup yang dilangsungkan pada nilai S

yang besar dan kemudian memakai estimasi itu untuk menyimpulkannya pada

lingkungan (9, Su).

Model yang diajukan adalah untuk degradasi termal berdasarkan konsep

mekanika statistik seperti teori energi aktivasi dengan laju reaksi, yang

mempergunakan model laju reaksi Arrhenius yang mengekspresikan hubungan laju

degradasi berbagai parameter sebagai fungsi suhu operasi. Persamaan umum

Arrhenius untuk proses degradasi lingkungan adalah :

k = A e K b (1)
yang m a n a :

k : laju reaksi

A : faktor frekuensi

Ea : Energi aktivasi (eV)

Kb : Konstanta Boltzman (8.761 E-05 eV/ °K)

T : Temperatur absolut (°K)

Pada umumnya energi aktivasi untuk suatu temperatur adalah konstan.

Dengan mengevaluasi persamaan Arrhenius pada dua temperatur, maka dapat

ditentukan faktor akselerasi atas muatan degradasi termal, yang diberikan oleh

persamaan:
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a s \—i

yang mana:

ta : waktu penuaan pada temperatur Ta

ts : waktu penggunaan pada temperatur Ts

Ta : temperatur absolut penuaan, °K

Ts : temperatur absolut penggunaan, °K.

PERHITUNGAN DISAIN DAN PERANCANGAN

Dilakukan perhitungan rancangan termal furnace, untuk mengetahui

kemampuan pemanasan dan sistem keselamatan.

1. Data Masukan:

Dimensi furnace : Silinder panjang (L) = 2.2 meter

diameter (d) = 0.8 meter

Bahan Isolator: rockwool konduktifitas kiso = 0.08 w/m°C.

jaket Al emisivitas = 0.5.

Temperatur didalam furnace T = 300°C.

Temperatur udara luar T_ = 30 °C.

Tebal isolator: e = 4 cm = 0.04 m.

Diameter furnace termasuk isolator D = d + 2e = (0.8 + 2 x 0.04) m

D = 0.88 m.

Ruang di dalam furnace berisi udara kering dengan tekanan atmosperik (P=1

atm).

2. Perhitungan Daya Pemanas Yang Diperlukan

Adanya perbedaan suhu antara ruang di dalam furnace (T=300°C) dengan

udara luar (T~=30 °C) menyebabkan terjadinya perpindahan panas ke luar yang

dalam kondisi mantap besarnya akan sama dengan daya yang dibangkitkan oleh

pemanas elektrik. Jadi daya pemanas yang diperlukan dihitung dari laju

perpindahan panas dari dalam ke luar.

Besarnya laju perpindahan panas tersebut dipengaruhi oleh tahanan termal

yang ada antara ruang dalam dan udara luar dimana semakin besar tahanan termal

yang dilalui, semakin kecil laju perpindahan panasnya.

Tahanan termal antara udara di dalam furnace dengan udara luar

merupakan gabungan seri dari empat tahanan termal yaitu tahanan pada
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permukaan dalam (R,), tahanan pada ketebalan dinding furnace (Rd), tahanan pada

isolator (Riso) dan tahanan pada permukaan luar isolator (Rs), seperti ditunjukkan

dalam Gambar 1.

udara luar (30°C)

Gambar 1 Tampang lintang furnace

Tahanan ekivalen dari gabungan tersebut menjadi:

Re=Ri+Rd+RiS0+Rs (3)

Dibanding Riso dan Rs harga R, dan Rd merupakan harga yang sangat kecil

mengingat suhu yang tinggi (radiasi tinggi), ketebalan dinding yang kecil dan

tingginya konduktivitas logam sebagai bahan dinding. Oleh karena itu tahanan

ekivalen Re bisa didekati sebagai:

Re=Riso + Rs (4)

• Menentukan Riso

Mengingat harga tebal isolator yang jauh lebih kecil dari diameter furnace,

maka menghitung Riso bisa dianggap sebagai pelat sehingga:

Riso = e/kiso=0,04/0,08 = 0,5 m2oC/W

• Menentukan Rs

Perpindahan panas pada permukaan ke udara luar berlangsung secara

konveksi alamiah dan radiasi, sehingga koefisien perpindahan panas total pada

permukaan (hs) merupakan gabungan dari koefisien perpindahan panas konveksi

(hc) dan radiasi (hr), atau :

hs = hc +hr (5)

Harga hc dihitung dengan persamaan:

N,. k,.,
h. =

D
(6)
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dimana Nu merupakan bilangan Nusselt, yang bisa dihitung dengan

persamaan yang direkomendasikan oleh Churchill dan Chu, yaitu:

2

0 ^87 R
Nu = \0,6 + — s ^ untukRa < 1012 (7)

{ ' [ r f2 7 j
dimana:

Ra = bilangan Rayleigh =
vcc

v
Pr = bilangan Prandl = —

a

Dengan mengambil harga:

g = percepatan gravitasi = 9,81 m/det2

(3 = koefisien ekspansi termal udara = 2,7 10'3 /°C

D= diameter luar = 0,88 m

v = viskositas kinematik udara =19 10"6 m2/det

a = diffusivitas termal udara, sebagai asumsi awal diambil 50 °C

T. = 30°C

Pr = 0,7 dan

kudara = 0,028 W/m°C,

maka diperoleh harga Nu=124,56 dengan Ra=1,27 109 sehingga :

hc = (Nu kud)/D = (124,56 x 0,028)/0,88 = 3,963 W/m2oC

Harga hr dihitung dari persamaan

hr = et (Ts
3 + TS

2T. + TST.2 + T.3) (8)

dengan:

e = emisivitas permukaan = 0,5

t = konstanta Boltzman = 5,67 10"8 W/m^K"4

Ts dan T. dalam °K yaitu masing-masing 323 °K dan 303 °K,

sehingga:

hr =3,48W/m2oC,

dan

hs =h c +h r = 7,443 W/m2oC.

Mengingat Rs = 1/hs, maka Rs = 0,134 m2oC/W

Kembali ke persamaan (4), diperoleh :

Re
=RiSo + Rs = 0,634 m20C/W
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Koefisien perpindahan panas ekivalen dari dalam furnace ke udara luar

adalah :

he= 1/Re = 1,577 W/m2oC

Laju perpindahan panas dapt dihitung dengan persamaan :

Q = he A (TrT_) (9)

= 1,577 (TIDL + 2TCD/4) (300-30)

= 1,577x7,3x270

= 3105W.

A adalah luas permukaan. Dengan diketahuinya laju perpindahan panas Q,

maka suhu permukaan isolator (Ts) yang semula diasumsikan sebesar 50 °C bisa

dikoreksi kembali, yaitu:

Q = hs A (T.-30)

Ts = - ^ - + 30 = 87,4°C
h sA

Dengan harga Ts yang baru, harga hc dan hr dikoreksi kembali menjadi:

hc = ^ - ^ = 5 ,53W/m 2 o C

dan

hr = 4,164 W/m2oC

Sehingga:

hs = 9,694 W/m2oC.

Rs= 1/hs = 0,1031 m2oC

Karena Riso tetap, maka Re menjadi:

Re = 0,603 m2oC/W

he= 1/Re= 1,658 W/m2oC

Dengan he yang terkoreksi, harga laju perpindahan panas dapat dikoreksi

menjadi:

Q = 3268 Watt

Suhu permukaan yang baru dapat dikoreksi menjadi (dengan Q dan hs

terkoreksi): '

T = - ^ - + 30 = 76,18°C
K A

literasi selanjutnya terhadap Q dan Ts akan sedikit menurunkan Q dan sedikit

menaikkan Ts sedemikian dicapai konvergensi dalam harga :
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Q = ± 3250 Watt, dan

Ts = ± 78 °C

Jadi daya pemanas yang diperlukan minimal sebesar 3250 Watt dan akan

menghasilkan suhu permukaan sebesar 78 °C.

3. Perhitungan waktu pemanasan

Dengan menggunakan persamaan keseimbangan energi pada udara di

dalam furnace, diperoleh hubungan sebagai berikut:

Energi yang diberikan pemanas = Energi yang + Energi yang dibuang
dalam selang waktu dt disimpan

P dt = p V Cp dT + he A (T-T_) dt (10)

P = p V Cp dT/dt + he A (T-T.) (11)

Persamaan di atas adaiah merupakan persamaan diferensial orde 1 dengan

solusi:

T(t) = T_+ - ^ ( l - e ' I / r ) (12)

untuk (p/heA) sama dengan (300-30) dan t adaiah konstanta waktu= />vcp

e

Dengan mengambil harga kerapatan udara (pud) rata-rata (antara 30 °C-300

°C) = 0,9 kg/m3 dan kapasitas panas udara (cp) rata-rata = 1030 J/kg °C,

serta : V = p d2 L/4 = 3,14 x 1,106 x 1030/4 = 1,106 m3

0 ,9x1 ,106x1030 OA^J.,
maka: r = — - = 84,7 detik = 1 , 4 1 memt

1,658x7,3
Jadi T(t) = 30 + 270 ( i -e^4 1 ) , t dalam detik.

Dalam waktu 10 menit, suhu sebesar 299,77 °C sudah bisa dicapai.

Setelah dilakukan perhitungan dengan mempertimbangkan beberapa faktor,

maka dilakukan perancangan perangkat uji. Perancangan perangkat uji adaiah

untuk menetapkan suatu metode uji pada situasi termal untuk menentukan lama

waktu selama itu kabel elektrik mampu melaksanakan fungsinya, tanpa mengalami

kegagalan. Adapun tujuan pengujian adaiah mengamati perilaku kabel dalam

melaksanakan fungsinya tersebut.

Untuk tujuan itu perancangan perangkat uji dilakukan dengan bahan sebagai

berikut:
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1. Furnace

Ukuran

Bahan

Pemanasan

Termokopel

Isolasi

2. Stabilisator

Spesifikasi

3. Power Supply

Input

Spesifikasi

4. Untai uji

: 2 meter-panjang, 0,8 meter-diameter.

: Baja, tebal 10 mm.

: Elektric Heater dan termokontrol, 4 kW

: 4 penyidik (probe)

: Rockwool-jaket: aluminium.

: 380 Volt Luaran, 3-fasa, 10 mA-10 A.

: 380/220 Volt.

: 48 Volt-DC, 10 mA-10 A

: Rangkaian kabel uji

h. Kabel uji

• Jumlah uji : 3 titik suhu a 3 kali pengujian,

• Panjang : 9 x 2 x 3 meter x 150%

i. Meter

• Voltmeter

• Amperemeter

• Lampu

j . Perlengkapan untai uji

• relay

• konductor

• switch

• pemutus arus (breaker)

• resistor

Susunan Perlengkapan dan Spesimen Uji

Susunan perlengkapan dan spesimen uji yang ditempatkan horizontal di

pusat diameter furnace, disusun seperti terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

Sedangkan pengamatan akan dilakukan terhadap rangkaian lampu beban seperti

Gambar 4.
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140 mm

80 mrf

Elemen Pemanas Listrik

1

»

1000 mm

Thennokopel
Elemen Pemanas
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r

Listrik

1000 mm

Tliermokontrol

Rangkaian listrik

Gambar 2: Furnace dan kelengkapan
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800 mjh
580 nun

$40.nun

380 V a.c.
10 A-10 m A

untuk kabel daya

1000 mm 1000 mm

i r

dan

48 V il.c.
10 A-IOmA

untuk kal>cl I<£C

L;iiiipu I

Lampu be ban

Gambar 3 : Furnace dan rangkaimi uji
Liitnpu I

Gambar 3 : Furnace dan rangkaian uji
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Resistor Amperemeter Lauipu

w

Gambar4 : Rangkaian lampu beban
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V. KESIMPULAN

Penilaian keandalan kabel dapat dilakukan dengan pengamatan langsung

atas pengalaman operasional. Namun cara ini kurang efektiv mengingat

ketersediaan data pengalaman sangat terbatas. Selain dengan cara tersebut juga

dapat dilakukan dengan melakukan pengujian dengan menerapkan hidup

terakselerasi. Dengan cara kabel dikenakan beban kondisi operasional. Pada

tujuan pengujian ini kabel dirancang dikenakan beban termal, yaitu dengan

menggunakan furnace berkapasitas sebesar 4000 Watt yang dikontrol, dengan

suhu pemanasan maksimum 300°C. Dimensi furnace yang dirancang adalah

silinder horizontal dengan diameter 800 mm dan panjang 2000 mm, dengan isolasi

rockwool dan pembungkus aluminium. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa daya

minimal yang diperlukan adalah 3250 Watt, dengan suhu permukaan aluminium

sebesar 78°C dan untuk mencapai suhu maksimum yang dikehendaki dapat

dicapai dalam 10 menit.
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