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ABSTRAK 
RANCANG BANGUN SISTEM OPERASI OTOMATIS PERANGKAT NITRIDASI PLASMA BEJANA 
GANDA BERBASIS PLC. Telah dilakukan rancang bangun sistem operasi otomatis perangkat nitridasi 
plasma bejana ganda berbasis PLC. Sistem ini berfungsi untuk mengoperasikan perangkat nitridasi plasma 
bejana ganda secara otomatis sesuai dengan prosedur operasi standar dengan menekan tombol pada human 
machine interface (HMI). Sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras 
dibangun menggunakan komponen utama modul PLC T100MD1616+ dan didukung modul pengkondisi 
sinyal suhu, modul jembatan wheatstone, modul isolated amplifier, modul driver motor EMS 30A H Bridge. 
Perangkat lunak berupa program yang ditanam pada PLC T100MD1616+ menggunakan diagram ladder 
dan program Tbasic. Uji fungsi sistem dilakukan dengan memasukkan set value suhu dan tekanan dengan 
menekan tombol pada human machine interface (HMI). Hasil uji menunjukkan bahwa kendali suhu dengan 
set value 100 oC diperoleh kisaran suhu dari 98 oC sampai 102 oC (∆ ± 2 oC) dengan toleransi 2% dan 
tegangan keluaran DAC adalah 2,436 volt sampai 2,913 volt. Kendali tekanan dengan set value 2,169 x 10-1 
mbar diperoleh kisaran stabil dari 1,995 x 10-1 mbar sampai 2,205 x 10-1 mbar (∆ ± 0,105 x 10-1 mbar) 
dengan toleransi 5%.  

Kata kunci : perangkat nitridasi plasma bejana ganda, otomatisasi, PLC T100MD1616+ 

ABSTRACT 
DESIGN AND CONSTRUCTION OF AUTOMATIC OPERATING SYSTEM OF DOUBLE CHAMBER 
PLASMA NITRIDING DEVICE PLC BASED. The automatic operating system of double chamber plasma 
nitriding device has been done. The system is used for operating double chamber plasma nitriding 
automatically as according to the standard operating procedure by pressing push button on the human 
machine interface (HMI). The system consists of hardware and software. The hardware was constructed 
using main components T100MD1616+ PLC module and supported by temperature signal conditioner 
module, Wheatstone bridge module, isolated amplifier module and EMS 30A H Bridge motor driver module. 
A software program that is planted on T100MD1616+ PLC using ladder diagrams and Tbasic program. Test 
system functions performed by inserting a set values of temperature and pressure by pressing the button on 
the human machine interface (HMI). The test results show that the temperature control with a set of values 
100 ° C obtained stable coverage of 98 °C to 102 ° C, (∆ ± 2 ° C) with a 2% tolerance and the output voltage 
of the DAC is 2.436 volts to 2.913 volts. The pressure control with a set of values 2.169 x 10-1 mbar obtained 
stable coverage of 1.995 x 10-1 mbar to 2.205 x 10-1 mbar, (∆ ± 0.105 x 10-1 mbar) with a 5% tolerance.  

Keywords : double chamber plasma nitriding device, automatic, T100MD1616+ PLC 

 

PENDAHULUAN 

itridasi adalah suatu proses penambahan unsur 
nitrogen pada suatu material agar terjadi 

perubahan fase nitridasi (Fe2N, Fe3N) yang keras 
pada permukaan material. Hasil riset membuktikan 
bahwa proses nitridasi plasma mempunyai 
keuntungan yaitu dapat memperbaiki sifat-sifat 
permukaan komponen mesin, peralatan mekanik dan 

peralatan berbasis metal lainnya(1). Di PTAPB-
BATAN Yogyakarta pada tahun 2011 sedang 
dilakukan rancang bangun mesin nitridasi plasma 
dua bejana. Mesin nitridasi nantinya diharapkan 
dapat beroperasi secara otomatis, dimana operator 
hanya memasukkan data set point sesuai bahan yang 
akan dinitridasi. Untuk mendukung rancangbangun 
perangkat nitridasi plasma dua bejana telah 
dilakukan tahap konstruksi pada tiap 

N
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bagian/komponen. Diantara bagian ataupun 
komponen mesin nitridasi plasma yang di 
rancangbangun adalah sistem operasi otomatis 
perangkat nitridasi plasma bejana ganda. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan 
rancangbangun sistem kendali pada nitridasi plasma 
dua bejana. Rancangbangun sistem meliputi akuisisi 
dan kendali parameter tekanan, akuisisi suhu dan 
kendali sumber tegangan tinggi. Akuisisi data suhu 
memantau perubahan suhu benda kerja 
menggunakan termokopel tipe K dan pengkondisi 
sinyal IC AD595. Akuisisi data tekanan dilakukan 
dengan sensor pirani PRL 10 K dan jembatan 
wheatstone. Sedangkan untuk sistem pengatur 
tekanan digunakan motor dc untuk memutar 
regulator gas dan kendali yang digunakan adalah on-
off. Semua data masukan diproses oleh programable 
logic controller (PLC) dengan menggunakan ladder 
diagram dan T basic. Dengan pengoperasian secara 
otomatis diharapkan kerja operator lebih mudah dan 
kinerja mesin menjadi lebih baik.  

LANDASAN TEORI 
Proses Nitridasi Plasma 

Prinsip dasar operasi nitridasi plasma adalah 
pelapisan permukaan bahan dengan gas nitrogen 
berbentuk plasma untuk membentuk fase nitrida 
yang keras pada permukaan bahan. Skema peralatan 
ditunjukkan secara garis besar pada Gambar 1 
dengan komponen utama berupa tabung nitridasi, 
sistem vakum, sistem pemanas, sistem tegangan 

tinggi, tangki beserta sistem aliran gas, dan sistem 
pemegang sampel. Gas nitrogen dari tabung 
dialirkan ke tabung nitridasi yang telah divakumkan 
dan dipanaskan sehingga membentuk plasma. Bahan 
yang dikeraskan berada di pemegang sampel sebagai 
katoda dan plasma ditarik dan dipercepat ke sampel 
oleh pengaruh medan listrik menggunakan tegangan 
tinggi sehingga terjadi pengerasan permukaan.(2)  

Ruang nitridasi merupakan bagian utama 
yang berfungsi sebagai wadah untuk proses nitridasi 
dan plasma nitrogen berdifusi ke dalam permukaan 
bahan. Aliran gas dapat berupa gas tunggal N2, atau 
berupa campuran gas misalkan N2/H2. Tekanan di 
dalam tabung nitridasi, dengan pompa vakum, dijaga 
pada 10-3. Vakum yang baik akan menentukan hasil 
yang bersih mengingat kontaminasi oleh sisa 
oksigen, misalnya dapat memberikan campuran 
lapisan nitrida dan oksida pada lapisan permukaan 
yang dikeraskan(2).  

Suhu ruang nitridasi dijaga stabil pada suhu 
350-590oC. Suhu operasi yang optimal perlu 
ditentukan untuk setiap aplikasi yang berbeda. Pada 
suhu lebih tinggi, lapisan keras yang dihasilkan 
dapat lebih dalam namun dengan resiko terjadi 
perubahan dimensi dan penurunan kekerasan 
maksimum yang dapat dicapai. Plasma nitrogen 
yang diperlukan untuk proses nitridasi dapat 
dibangkitkan dengan tegangan tinggi DC 0,5-100 
kV maupun dengan radio frekuensi AC (13,56 
MHz) (2). 

 

 

Keterangan : 
1. Tabung dan sistem aliran gas (nitrogen) 5. Sistem tegangan tinggi 
2. Sistem pemanas dan benda uji 6. Tabung nitridasi 
3. Sistem pengatur dan kontrol suhu 7. Anoda 
4. Pompa dan sistem vakum  

Gambar 1. Nitridasi Plasma. 
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PLC T100MD 1616+ 

PLC T100MD1616+ merupakan bagian dari 
keluarga super PLC seri-M dari Triangle Reasearch. 
PLC T100MD1616+ memiliki: 16 digital input (DI 
1 sampai DI 16), 16 digital output , 4 analog input 
yaitu ADC#1 (0-1V), ADC#2 (0-5V), ADC#3(0-
5V), ADC#4 (0-5V) dan 2 analog output yaitu 
DA#1(4-20mA), DA#2(0-5V). Rangkaian penyusun 
PLC T100MD 1616+ ditampilkan Gambar 2.(3) 

Keluaran dan masukan digital dapat 
diperbanyak sampai dengan 96 digital input dan 96 
digital output dengan cara menambahkan 
EXP1616R atau EXP4040. Hal ini dirancang untuk 
yang membutuhkan banyak konektivitas dengan 
perlengkapan tambahan dan juga untuk software 
client/server dari iTRILOGI, yang mana bisa 
terprogram dan langsung tersambung dengan 
internet. Pemrograman untuk PLC T100MD1616+ 
dipermudah dengan adanya ladder logic dan 
TBASIC. Dengan ladder logic dan TBASIC sebagai 
bahasa pemrogramannya, sehingga sangat popular 
dikalangan pengguna dan menjadi pilihan yang 
tepat. Beberapa kelebihan lain yang ditawarkan oleh 
PLC T100 MD1616+ seperti analog input-output, 
digital input-output, Pulse Width Modulator 
(PWM), kendali motor stepper, interrupt, encoder 

input dengan kecepatan tinggi, RTC (Real-Time 
Clock), kendali PID, HMI (Human-Machine 
Interface), juga bisa disambungkan dengan jalur 
MODBUS.  

Jembatan Wheatstone 

Jembatan wheatstone digunakan untuk 
mengukur tahanan yang belum diketahui nilainya 
dengan cara menyeimbangkan dua kaki pada 
rangkaian jembatan. Satu kaki terdiri dari komponen 
yang belum diketahui. Gambar 3 menunjukkan 
skematik jembatan. 

Pada Gambar 3 tampak Rx merupakan 
tahanan yang belum diketahui nilainya. R1, R2, dan 
R3 merupakan tahanan yang telah diketahui. R2 
merupakan tahanan yang dapat diubah-ubah 
nilainya. Jika perbandingan tahanan antara kaki 
yang diketahui tahanannya (R2/R1) sama dengan 
perbandingan antara kaki yang belum diketahui 
(Rx/R3) maka tegangan antara B dan D sama dengan 
nol (0) dan tidak ada arus yang mengalir ke 
galvanometer Vg. Jika jembatan tidak seimbang, 
arah arus tergantung apakah R2 terlalu tinggi atau 
terlalu rendah. R2 divariasi sampai tidak ada arus 
yang melewati galvanometer dan nilai yang terbaca 
sama dengan nol. 

 
 

Gambar 2. Rangkaian penyusun PLC T100MD1616+. 
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Keadaan seimbang jika memenuhi persamaan 
(1) berikut: 
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Gambar 3. Jembatan Wheatstone. 

Pulse-Width Modulation (PWM) 

Pulse-Width Modulation (PWM) merupakan 
sebuah cara yang efektif dan tepat untuk mengatur 
tegangan keluaran dengan waktu konstan yang 
besar. Aplikasi PWM diantaranya untuk mengatur 
kecepatan putaran motor DC, mengatur tenaga 
elemen pemanas atau mengatur posisi katup.(3) 
PWM bekerja dengan pembentukan keluaran berupa 
full voltage untuk sesaat dan kemudian off untuk 
sesaat kemudian dibentuk full voltage lagi dalam 
interval waktu yang akurat seperti ditampilkan pada 
Gambar 4.(5)  

Tegangan rata-rata oleh beban ditentukan 
oleh duty cycle dari bentuk gelombang PWM. 
Besarnya putaran ditetapkan sebagai berikut : 

Putaran = %100×
+ ba
a     (1) 

Periode = ( )ba +       (2) 

Frekuensi = Hz
Periode

1     (3) 

Tegangan yang diberikan ke beban pada 
keadaan fully ON atau fully OFF sehingga cukup 
efisien karena saklar transistor bekerja pada keadaan 
saturasi dan cut-off sehingga sedikit membuang 
tenaga. 

 

Gambar 4. Bentuk gelombang Sinyal PWM. 

TATA KERJA 
Rancangbangun sistem operasi otomatis 

Rancangbangun sistem operasi otomatis 
perangkat nitridasi plasma bejana ganda bertujuan 
agar proses operasi mesin bekerja secara otomatis, 
seperti ditampilkan pada Gambar 5.  

Operasi kedua bejana bekerja secara 
bergantian dengan pengaturan dilakukan secara 
otomatis. Saat proses nitridasi berlangsung, sistem 
akan mempertahankan kestabilan suhu dan tekanan 
sesuai set-value yang diberikan. Sistem juga akan 
memantau durasi proses nitridasi untuk menentukan 
waktu berakhirnya proses. Untuk mengotomasi 
sistem, digunakan Super PLC T100MD1616+ dari 
Triangel Research. Akuisisi data suhu menggunakan 
sensor termokopel dan AD595, sedang akuisisi data 
tekanan menggunakan sensor pirani dan jembatan 
wheatstone. Sedangkan actuator pengatur gas 
menggunakan motor DC untuk memutar regulator 
gas. Keluaran DAC pada PLC digunakan untuk 
mengendalikan tegangan tinggi (high voltage) yang 
dihubungkan ke bejana nitridasi. Kedua bejana 
dihubungkan ke pompa vakum lewat sebuah valve 
yang dikendalikan oleh PLC untuk mengatur 
pemvakuman. Adapun blok diagram sistem kendali 
suhu dan tekanan mesin nitridasi plasma bejana 
ganda ditampilkan pada Gambar 6.  

Pada kendali suhu Gambar 6(a) terbagi 
menjadi tiga bagian yaitu bagian PLC, blok HV dan 
akuisisi data suhu. Set point diberikan ke PLC 
sebagai pembanding dengan sinyal dari akuisisi data 
suhu. Tegangan keluaran dari pengkondisi sinyal 
suhu IC AD595 dibandingkan dengan set point dan 
nilai sinyal error dikeluarkan melalui port DAC 
PLC. Keluaran DAC diumpankan ke isolated 
amplifier yang selanjutnya digunakan untuk 
mengendalikan sistem tegangan tinggi. Keluaran 
tegangan tinggi akan kenaikan suhu dalam bejana. 
Akuisisi data suhu menggunakan sensor termokopel 
dan pengkondisi sinyal suhu IC AD595.  

Pada diagram kendali tekanan terbagi 
menjadi tiga bagian yaitu PLC, akuisisi data tekanan 
dan actuator aliran gas. Actuator aliran gas terdiri 
dari driver motor, motor DC dan regulator gas. 
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Akuisisi data tekanan menggunakan sensor pirani 
dan jembatan wheatstone. PLC mengendalikan 
aliran gas untuk mengatur tekanan bejana nitridasi 
menggunakan sinyal umpan balik dari akuisisi data 
tekanan. Sistem pengendalian suhu dan tekanan 
menggunakan kendali On-Off. 

Perangkat keras  

Perangkat keras SIK nitridasi plasma bejana 
ganda terdiri dari modul pengkondisi sinyal suhu IC 
AD595, modul jembatan wheatstone, modul isolated 
amplifier, modul interface driver motor, modul 
driver motor EMS 30A H Bridge dan modul Super 
PLC T100MD1616+. Integrasi modul-modul SIK, 
human machine interface (HMI) dan actuator 
regulator gas ditampilkan pada Gambar 7. 

Terminal masukan dan keluaran PLC 
dipasang dengan pengaturan alamat kaki tertentu. 
Saluran masukan ADC dihubungkan dengan sensor, 
sedang keluaran DAC dihubungkan ke sistem 

tegangan tinggi. Sambungan terminal pengalamatan 
masukan ADC dan keluaran DAC PLC ditampilkan 
Gambar 8.  

Untuk keperluan sinyal logic digunakan 
masukan dan keluaran digital pada PLC. Masukan 
digital dari limit switch, keluaran digital sinyal 
interlock, keluaran digital untuk saklar-saklar dan 
kendali motor ditampilkan pada Gambar 9. 

Perangkat lunak 

Program pada PLC T100MD1616+ dibuat 
dalam bentuk ladder dan bahasa TBASIC. Ladder 
dan TBASIC dibuat menggunakan software Internet 
Trilogy dari Triangle research yang merupakan 
program open source yang memang disediakan 
untuk Super PLC. Rancangan perangkat lunak 
terdiri program set value, program utama meliputi 
sub-program startup, sub-program proses nitridasi 
dan sub-program shutdown. 

 
 

 
 
Gambar 5. Blok diagram rancangan sistem operasi otomatis mesin nitridasi plasma bejana ganda. 
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Program set value 

Sebelum proses nitridasi dimulai, pada LCD 
HMI akan ditampilkan perintah pengaturan awal 
untuk memasukkan set-value suhu, tekanan dan 
timer seperti ditampilkan pada Gambar 10. 

Dalam reset program, semua variabel dan 
konstanta dalam seluruh program dan semua I/O 
PLC direset. Kemudian dicek apakah limit switch 
bawah regulator gas aktif (on). Bila tidak, motor 
akan berputar ke kanan (searah jarum jam) hingga 
limit switch bawah tertekan. Pada LCD HMI 
ditampilkan program untuk memasukkan set-value 
suhu, tekanan dan timer untuk masing masing 
bejana. Setelah semua set value dimasukkan, maka 
pada LCD ditampilkan informasi set value 
parameter nitridasi untuk memastikan bagi operator 
sebelum memulai proses nitridasi. 

 

 

Program Utama 

Program utama dibagi menjadi tiga sub-
program yaitu start up, proses nitridasi dan shut 
down. Program start up meliputi persiapan dan 
pengkondisian bejana, program proses nitridasi 
berisi program selama proses nitridasi berlangsung 
dan shut down berisi program ketika proses 
pengkondisian bejana setelah selesai nitridasi sampai 
mematikan mesin. 

Sub-program start up 

Sub-prgram start up berisi persiapan dan 
pengkondisian mesin nitridasi plasma dengan dua 
bejana ditampilkan Gambar 11.  

Program start up diawali dengan 
menghidupkan catu daya utama, panel instrumen, 
sistem HV dan cek interlok nitridasi pada bejana A. 
Status cek interlok untuk memantau kondisi 
parameter interlok pada bejana A. Jika interlok siap, 
maka pemvakuman awal bejana A dimulai hingga 
tekanan awal mencapai 2,1 x 10-2 mbar. 

 

 

Gambar 6. Blok diagram sistem, (a) kendali suhu; (b) kendali tekanan. 
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Keterangan : 

1. Modul Super PLC T100MD1616+ 
2. Modul Pengkondisi sinyal suhu AD595 
3. Modul Jembatan Wheatstone (Pengkondisi sinyal vakum) 
4. Modul Power Supply (PS) 
5. Modul Isolated Amplifier 
6. Modul Driver motor 
7. Solid State Relay (SSR) 

Gambar 7. Perangkat keras SIK nitridasi plasma bejana ganda. 

 
Gambar 8. Terminal saluran masukan ADC dan keluaran DAC pada PLC. 

 

 
Gambar 9. Saluran masukan dan keluaran digital pada PLC. 
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Gambar 10. Diagram alir dan ladder diagram pegaturan awal dan masukan set-value. 

 
Gambar 11. Diagram alir dan ladder diagram sub-program start up.  

Sub-program proses nitridasi 

Sub-program proses nitridasi pada bejana A 
ditampilkan pada Gambar 12. Proses nitridasi pada 
bejana A dimulai dengan motor berputar ke kiri 
yaitu membuka regulator gas nitrogen. Selanjutnya 
PLC memberi perintah menaikkan DAC untuk 
menaikkan HV dan membandingkan tekanan dalam 
bejana dengan set value. Apabila tekanan dalam 
bejana lebih besar, maka motor akan berputar ke 
kanan memperkecil aliran gas. Sebaliknya jika 
tekanan dalam bejana lebih kecil, maka motor akan 
berputar ke kiri untuk memperbesar aliran gas. Jika 
tekanan bejana sama dengan set-value, maka motor 
diam. Selanjutnya PLC membandingkan suhu dalam 
bejana dengan set-value. Jika nilainya sama, maka 
DAC tetap. Jika suhu di dalam bejana lebih kecil 
dari set-value, maka DAC akan dinaikkan. 
Sebaliknya jika suhu di dalam bejana lebih besar, 

maka DAC diturunkan. PLC juga mengecek timer 
apakah sudah sama dengan set-value.  

Sub program proses mematikan mesin 
(shutdown) 

Jika timer sama dengan set-value, maka 
proses nitridasi pada bejana A selesai. Diagram alir 
dan ladder diagram proses mematikan mesin 
ditampilkan pada Gambar 13.  

Program mematikan mesin (shutdown) 
dimulai dengan menurunkan DAC hingga 0V. 
Kemudian motor A diputar kekanan hingga limit 
switch bawah tertekan sehingga regulator gas bejana 
A tertutup penuh dan catu daya pompa vakum 
dimatikan. Proses berikutnya pengkondisian bejana 
B dengan program yang sama. 
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PEMBAHASAN 
Pengujian bertujuan untuk mengetahui unjuk kerja 
sistem, baik pengujian terhadap perangkat keras 
(hardware) maupun pengujian terhadap perangkat 
lunak (software). Pengujian yang dilakukan meliputi 
akuisisi dan kendali suhu dan akuisisi dan kendali 
tekanan. Susunan peralatan uji sistem operasi 
otomatis perangkat nitridasi plasma bejana ganda 
ditampilkan pada Gambar 14. 
 
Pengujian Pengkondisi Sinyal suhu IC AD595 

Pengujian rangkaian pengkondisi Sinyal suhu 
dilakukan dengan mengukur tegangan keluaran IC 
AD595 setiap terjadi perubahan suhu. Tampilan 
pengukuran suhu menggunakan autonic TZ4ST-
R4R dan tampilan tegangan menggunakan 
multimeter SANWA PC 510. Pengujian dilakukan 
mulai 30oC sampai 455 oC dan tegangan keluaran 
AD595 mulai 0,371 volt sampai 4,664 volt. Dari 

data pengujian selanjutnya dibuat grafik hubungan 
suhu dan tegangan pada ADC seperti ditampilkan 
pada Gambar 15.  

Dari Gambar 15 menunjukkan bahwa hasil 
pengukuran suhu dengan AD595 berbanding lurus 
atau linier terhadap hasil pembacaan ADC PLC.  

Pengujian Program Akuisisi Data Suhu 

Program akuisisi data suhu berisi program 
untuk membaca suhu benda kerja yang digunakan 
sebagai feedback dari program kendali suhu dan 
dikonversi ke tegangan DAC.  
Pengujian program konversi dilakukan dengan 
mengukur suhu benda yang dipanaskan. Sebagai 
pembandingnya secara bersamaan suhu di dalam 
bejana juga diukur menggunakan autonic tipe 
TZ4ST-R4R sebagai instrumen pengukur suhu 
standar. Dari data pengujian kemudian dibuat grafik 
antara pembacaan autonic dengan ADC PLC seperti 
ditampilkan pada Gambar 16.

 

 
Gambar 12. Diagram alir dan ladder diagram sub-program proses nitridasi plasma pada bejana A. 
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Gambar 13. Diagram alir dan ladder diagram sub-program proses mematikan mesin (shutdown). 

 

Gambar 14. Susunan perlatan dan pengujian sistem operasi otomatis perangkat nitridasi plasma bejana ganda. 
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Gambar 15. Grafik data suhu dan tegangan ADC. 

 

 
Gambar 16. Grafik antara pembacaan autonic 

dengan ADC PLC. 

Terjadinya fluktuasi pembacaan suhu 
disebabkan tidak stabilnya sinyal keluaran dari 
rangkaian pengkondisi sinyal AD595 dan konversi 
ADC di dalam PLC. Namun demikian kesalahan 
masih dalam batas toleransi dan tidak mengganggu 
proses nitridasi karena kisaran toleransi suhu operasi 
adalah ±10 oC dari set value.  

Pengujian Program Akuisisi Data Tekanan  

Uji akuisisi data tekanan menggunakan 
perangkat bejana nitridasi plasma, vakum meter 
Edward, PLC T100MD16+ dan alat pengdukung 
lainnya. Uji akuisisi data tekanan mulai dari 3,2x100 
mbar sampai 1,5x10-2 mbar. Pada tekanan 2x100 
mbar terdapat error 1,265 x100 mbar, sedangkan 
pada tekanan 0,025 x100 mbar sampai 0,020 x100 
mbar tidak terdapat error. Pada tekanan orde 10-2 
mbar error rata-rata ± 0,002 x10-2 mbar. Secara 
keseluruhan error rata-rata selisih pembacaan 
tekanan adalah ± 0,135 mbar. Hasil uji akuisisi data 
tekanan ditampilkan pada Gambar 17.  

Dari Gambar 17 tampak bahwa hasil akuisisi 
tekanan pada PLC dengan hasil pembacaan meter 
vakum Erward mendekati kesamaan sehingga hasil 

pengolahan PLC layak dipakai sebagai penampil 
untuk sistem vakum. 

 

Gambar 17. Akusisi data tekanan terhadap ADC 
PLC. 

Pengujian Program Kendali Suhu dan Tekanan  

Pengujian program secara keseluruhan 
dilakukan dengan uji kendali tekanan dan suhu. 
Untuk kendali tekanan dilakukan dengan perangkat 
bejana nitridasi, sensor pirani dan rangkaian 
jembatan wheatstone serta sistem actuator aliran 
gas. Untuk kendali suhu disimulasikan 
menggunakan alat pemanas sebagai sumber 
panasnya. Dengan mengatur set value suhu 100 oC 
pada HMI PLC, selanjutnya pemanas di-on-kan dan 
tegangan keluaran pengkondisi sinyal suhu naik, 
sehingga DAC naik secara bertahap hingga 
mencapai 1,0V. Selanjutnya pemanas di-off- kan 
sehingga DAC turun secara bertahap hingga 
mencapai 0V. Proses set value dan pemvakuman 
awal ditampilkan pada Gambar 18. 

Setelah tekanan awal terpenuhi kemudian 
tegangan DAC dinaikkan dan motor mulai berputar 
membuka regulator gas membuat tekanan bejana 
naik dan suhu turun. Ketika tekanan terbaca 1,908 x 
10-1 mbar (lebih kecil dari set value) motor berputar 
memperbesar aliran gas. Pada waktu bersamaan 
suhu turun menjadi 96,952 oC dan DAC dinaikkan 
menjadi 2,913 volt, hasil proses ditampilkan pada 
Gambar 19. 

Ketika tekanan lebih besar dari set value 
yaitu 2,303 x 10-1 mbar, maka pada waktu yang 
sama suhu naik menjadi 102,610 oC, aliran gas 
diperkecil dan tegangan DAC diturunkan menjadi 
2,436 volt, proses tersebut ditampilkan pada Gambar 
20. 
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Gambar 18. Tampilan LCD (a) Set value; (b) Pemvakuman awal, (c) regulator gas. 

 

 

Gambar 19. (a) Tampilan LCD kondisi tekanan dan suhu lebih kecil dari set value, (b) Tegangan keluaran 
DAC. 

 
Gambar 20. (a) Tampilan tekanan dan suhu lebih besar dari set value,  (b) Tegangan keluaran DAC. 

 
Dari pengujian program kendali tekanan 

dengan set value 2,169 x 10-1 mbar diperoleh kisaran 
stabil dari 1,995 x 10-1 mbar sampai 2,205 x 10-1 
mbar, (∆ ± 0,105 x 10-1 mbar) dengan toleransi 5%. 
Dari pengujian program kendali suhu dengan set 
value 100 oC diperoleh kisaran suhu stabil antara 98 
oC sampai 102 oC, (∆ ± 2 oC) dengan toleransi 2%. 
Lama proses pemvakuman menuju set value 
memerlukan waktu 20 menit, sedang lama proses 
pemanasan suhu mencapai set value memerlukan 
waktu 53 detik. Program terus berjalan hingga 
pewaktu (timer) habis, regulator gas ditutup, DAC 
diturunkan sampai 0V. Program selanjutnya 
mengaktifkan sistem operasi pada bejana B dengan 
prosedur sama seperti pada bejana A kemudian 
shutdown. Tanggapan waktu pada pengujian sistem 

ini tidak dapat diukur dikarenakan keterbatasan alat 
ukur yang ada. Program yang dibuat telah dapat 
bekerja mengendalikan perubahan suhu dan tekanan 
dengan baik. Dengan sistem ini diharapkan operasi 
mesin dapat bekerja secara otomatis dan kinerja 
mesin lebih baik. 

KESIMPULAN 
 Berdasarkan pengujian rancangbangun 

sistem operasi otomatis perangkat nitridasi plasma 
bejana ganda dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Program ladder dan TBasic telah berhasil 

ditanam pada PLC T100 MD1616+ untuk sistem 
kendali mesin nitridasi plasma dua bejana yang 
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meliputi, akuisisi data suhu, kendali suhu, 
akuisisi data tekanan dan kendali tekanan.  

2. Akuisisi data suhu menggunakan sensor 
termokopel tipe K dan rangkaian pengkondisi 
sinyal IC AD595 dengan pembacaan setiap 2 
detik dengan error rata-rata ±1,675 oC.  

3. Uji program kendali suhu dengan set value 100 
oC diperoleh kisaran suhu stabil mulai 98 oC 
sampai 102 oC (∆ ± 2 oC) dengan toleransi 2% 
dari set value dan tegangan keluaran DAC adalah 
2,436 volt sampai 2,913 volt.  

4. Akuisisi data tekanan menggunakan sensor 
pirani PRL 10 K dan rangkaian pengkondisi 
sinyal jembatan wheatstone dengan pembacaan 
data tiap 1 detik pada tekanan orde 5x10-1 mbar 
error rata-rata ± 5x10 -2 mbar. 

5. Uji program kendali tekanan dengan set value 
2,169 x 10-1 mbar diperoleh kisaran stabil yaitu 
1,995 x 10-1 mbar sampai 2,205 x 10-1 mbar (∆ ± 
0,105 x 10-1 mbar) dengan toleransi 5% dari set 
value.  
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TANYA JAWAB 
Mukh. Cholil 

 Sensor apa yang digunakan untuk mendeteksi 
suhu dan vakum? Bagaimana cara kerjanya? 

Saminto 
 Untuk mendeteksi suhu digunakan termokopel 

tipe K sedang untuk mendeteksi vakum 
digunakan sensor pirani. Cara kerja termokopel 
yaitu sensor menerima panas yang ditimbulkan 
akibat proses nitridasi plasma selanjutnya akan 
mengeluarkan tegangan. Tegangan keluaran 
akan sebanding dengan kenaikan suhunya dalam 
orde mV. Cara kerja pirani yaitu sensor 
ditempatkan pada ruang vakum. Keluaran 
detektor pirani selanjutnya dihubungkan ke 
jembatan wheatstone. Keluaran jembatan 
wheatstone berupa tegangan DC. Pada kondisi 
vakum makin tinggi, tegangan keluarannya 
makin kecil dan sebaliknya. 

 


