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ABSTRAK

PEMBUA TAN PERANGKA T INS TRUMENTASI DAN KENDALl CA TU DA YA
TEGANGAN T1NGGI PADA NITRIDASI PLASMA BEJANA GANDA. Telah dibuat

perangkat instrumentasi dan kendali catu daya tegangan tinggi pada nitridasi plasma
bejana ganda. Perangkat ini terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat
lunak. Komponen perangkat keras terdiri pengendali sudut fase SCR tipe LPC
50HDA, PLC T100MD1616+, transformator tegangan tinggi dan sistem penyearah
tegangan. Komponen perangkat lunak menggunakan program LADDER dan TBasic
yang berfungsi mengendalikan keluaran tegangan tinggi. Komponen-komponen da/am
perangkat ini telah diuji pada sistem perangkat nitridasi plasma bejana ganda.
Kinerjanya telah memenuhi kriteria disain yaitu dapat mencatu tegangan operasi
nitridasi plasma da/am kisaran 290 Vdc sampai 851 Vdc dengan arus lucutan pijar 0,4
A sampai 1,4 A. Secara umum dapat dikatakan bahwa perangkat instrumentasi dan
kendali catu daya tegangan tinggi siap digunakan pada nitridasi plasma bejana ganda.

Kata kunci: perangkat catu daya tegangan tinggi, nitridasi plasma bejana ganda

ABSTRACT

CONSTRUCTION OF CONTROL AND INSTRUMENTATION DEVICES OF HIGH
VOL TAGE POWER SUPPLY OF DOUBLE CHAMBER PLASMA NITROGEN. A

control and instrumentation devices of high voltage power supply of double chamber
plasma nitrogen have been made. This device consists of the software and hardware
component. Hardware component consists of SCR phase angle controller LPC
50HDA type, T100MD1616+ PLC, high voltage transformer and voltage rectifier
system. Software component used a LADDER program and TBasic serves to control
of the high voltage output. The components in these devices have been tested in the
double chamber plasma nitrogen. Its performance meet with the design criteria that
can supply of plasma nitrogen operation voltage in the range 290 Vdc to 851 Vdc with
glow discharge current 0.4 A to 1.4 A. In general it can be said that the control and
instrumentation devices of high voltage power supply is ready for use at the double
chamber plasma nitrogen device.

Keywords: high voltage power supply device, double chamber plasma nitrogen

PENDAHULUAN

PrinSiP dasar suatu nitridasi plasma adalahpelapisan permukaan bahan dengan gas nitrogen
berbentuk plasma untuk membentuk fase nitrida

yang keras pada permukaan bahan. Komponen
utama berupa tabung nitridasi, sistem vakum,

sistem pemanas. sistem tegangan tinggi. tangki
beserta sistem aliran gas dan sistem pemegang
sampel. Bahan target diletakkan pada katoda yang
sekaligus pemegang sampel. Bejana divakumkan
sampai tingkat vakum tertentu. kemudian dialirkan
gas nitrogen dan diberi beda potensial antara anoda
dan katoda. maka akan terjadi lucutan pijar (glow
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Tegangan keluaran tegangan tinggi di
hubungkan ke elektroda pada bejana plasma dan
dikendalikan lewat SCR phase angle controller tipe
LPC-50HDA dan PLC-TlOOMDI616+. Nilai

tegangan dipantau lewat monitor tegangan (V). arus
dipantau lewat monitor arus (A). sedang suhu
dipantau lewat temperature controller tipe TZST
R4C. Sistem kontrol terdiri atas kontrol tegangan
keluaran DAC 0-5 V dan tampilan prosentase pada
LCD PLC TlOOMD1616+ ..

Dikarenakan kondisi operasi mesin bejana
plasma masih dalam uji coba dan belum mantap.
maka sistem kendali tegangan tinggi masih dibuat
kalang terbuka (open loop) dengan kendali on-off.

PLC T100MD1616+

PLC TlOOMDI616+ merupakan sebuah
modul perangkat keras berfungsi mengolah sinyal
berasal dari key pad pada human machine interface
(HMI) sebagai permintaan masukan (setting
demand) dan keluaran tegangan lewat DAC serta
tampilan prosentase pada layar LCD. PLC
TlOOMD1616+ merupakan bagian dari keluarga
Super PLC seri-M dari Triangle Research. Sebuah
modul PLC-TlOOMDI616+ ditunjukkan pada
Gambar 2.

discharge). Ion-ion nitrogen akan dipercepat ke
katoda sehingga terjadi proses pengerasan
permukaan bahan(1). Bejana nitridasi berupa tabung
baja berfungsi untuk proses nitridasi dan ion
nitrogen berdifusi ke dalam permukaan bahan
(sampeJ). Tekanan di dalam tabung nitridasi dijaga
konstan pada tekanan 0.5-10 Torr dengan
mengoperasikan pompa Rotary dan mengalirkan
gas tunggal N2 atau campuran N2-H2• Lucutan pijar
(glow discharge) dibangkitkan dengan tegangan DC
antara 300 V sampai 1200 V. Suhu kerja untuk

bahan b~~a (steels) umumnya antara 400°C sampai
600 °C(2. Suhu nitridasi dijaga konstan dengan
mengatur keluaran sumber dayanya. sedang
kenaikan suhu benda kerja diukur menggunakan
termokopeJ.

Suatu perangkat instrumentasi kendali catu
daya tegangan tinggi DC telah dibuat dan di
instalasi pada perangkat nitridasi plasma bejana
ganda. Di dalam sistem ini keluaran tegangan
positip dihubungkan ke anode dan keluaran
tegangan negatip ke katode. Keluaran tegangan
tinggi dapat diatur lewat SCR phase angle
controller. Perintah masukan pada SCR phase angle
controller berupa tegangan 0-5 V atau 4 to 20 mA.
Perintah masukan SCR phase angle controller
dikendalikan oleh PLC TlOOMDI616+. Untuk

memonitor tegangan dan arus keluaran dipasang
meter tegangan dan meter arus.

Tujuan penelitian ini adalah dapat dibuat
perangkat instrumentasi kendali catu daya tegangan
tinggi menggunakan SCR phase angle controller
dan PLC TlOOMDI616+. Sedang sasaran penelitian
ini adalah dapat diwujudkan dan di aplikasikannya
sistem perangkat instrumentasi kendali catu daya
tegangan tinggi pada nitridasi plasma bejana ganda
sehingga diharapkan operasi mesin optimal.
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Rangkaian perangkat instrumentasi kendali
catu daya tegangan tinggi menggunakan SCR phase
angle controller tipe LPC-50-HDA dan PLC
TlOOMDI616+ diperlihatkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Blok diagram sistem kendali tegangan
tinggi pada nitridasi plasma.

Gambar 2. Modul PLC Tl OOMD1616+

Adapun spesifikasi lengkap pada modul
PLC TlOOMDI616+ adalah(3):

a) Terdapat 4 saluran masukan analog 10-bit. 2
saluran keluaran analog 8-bit. 16 saluran
masukan/keluaran digital.

b) Memori program 6016 word pada EEPROM.
memori data 1770 word pada EEPROM dan
4000 word pada volatile RAM.

c) Kecepatan eksekusi hingga 160 MIPS (Million
Instructions Per Second) pada frekuensi 160
MHz.

d) Tersedia 16 saluran komputasi PID yang dapat
diprogram secara langsung untuk membentuk
kendali PID digital dan saluran koneksi RS232
dan RS485.
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Program kendali DAC

Untuk membuat program pad a PLC
TlOOMD1616+, menggunakan diagram Ladder dan
TBASIC. Ladder pada PLC Tl OOMD1616+
disediakan bahasa pemrograman TBASIC untuk
mempermudah dalam membuat program PLC.
Keluaran D/A#l dapat dieksekusi menggunakan
perintah SETDAC. PLC-TlOOMD1616+
mempunyai 1 kanal 8 bit digital-to-analog
converter (D/A#l). Keluaran D/A#l adalah sinyal
kalang (loop) arus 0-20 mA. Keluaran kalang arus
lebih menguntungkan dari pada keluaran tegangan
khususnya untuk aplikasi jarak yang panjang karena
sinyal tidak berkurang oleh tahanan kawat.
Keluaran loop arus 0-20 mA dengan pengontrolan
keluaran tegangan sampai dicapai arus yang
diinginkan (3).

CONTROL PHASE

Gambar 4. Skema SSRphase angle control

Gambar 4 menunjukkan penggunaan dua
SCR dihubungkan secara terhalik paralel (back to
back) untuk memperoleh kontrol gelombang penuh
seperti ditunjukkan pada Gambar 5.

Pengubah arus ke tegangan.

Untuk mengubah keluaran arus menjadi
tegangan, dihubungkan sebuah resistor pada
terminal keluarannya sehingga timbul tegangan
V=IxR. Untuk mencapai tegangan masukan 0-5 V
dapat dipasang resistor 250 ohm dan untuk
mencapai 0-10 V dipasang resistor 500 ohm. Untuk
lokasi beban pada jarak lebih panjang dari PLC,
lebih menguntungkan dengan memasang resistor
dekat ke beban seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

O·10V
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Gambar 3. Pemasangan resistor pada jarak lebih
panjang dari PLC.

Metode ini hanya bekerja untuk target
beban analog yang mempunyai impedansi masukan
tinggi, dimana arus masukan pada analog device
dapat diabaikan.

SCR phase angle control

SCR phase angle control adalah sebuah
pengendali sudut fase pada SCR yang berfungsi
untuk mengontrol tegangan. Pengendalian tegangan
dilakukan lewat perintah masukan SCR phase angle
control berupa tegangan 0-5 V. Daya yang dikirim
ke beban adalah proposional dengan perintah sinyal
masukannya. Prinsip kerja dari sebuah SCR phase
angle control dijelaskan pada Gambar 4.
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Gambar 5. Bentuk tegangan AC dikontrol dua SCR
dihubung terbalik parallel.

Dalam hubungan ini, SCR pertama
mengontrol tegangan positif bentuk gelombang
sinus dan SCR yang lain mengontrol tegangan
negatif. Kontrol arus dan percepatan dicapai dengan
pemberian trigger dan penyelaan SCR pada waktu
yang berbeda selama setengah siklus. Jika pulsa
trigger diberikan awal pada setengah siklus, maka
outputnya tinggi. Jika pulsa trigger diberikan
terlambat pada setengah siklus, maka hanya

sebagian kecil dari bentuk gelombang J:ang
dilewatkan dan mengakibatkan outputnya kecil4).

Sebuah modul SCR phase angle control
tipe LPC-50HDA ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Modul SCR phase angle control tipe
LPC-50HDA

Pada SCR phase angle control tipe LPC-50
HDA mempunyai spesifikasi 151:
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Arus masukan

Tegangan masukan

48-530

.04-40

600-1200

625

1.7

Y2 cvcle

10

0.5

SDesifikasi masukan LPC-50HDA:

0-10 Vdc

0-5 Vdc

2-10 Vdc

1-5 Vdc

4-20 mA

0-20 mA

Potentiometer 11 K-25K I
Dari spesifikasi menunjukkan bahwa SCR

mampu memberikan tegangan keluaran Voul: 0-220
Vac, loul:40 A, kemampuan daya sekitar 8,8 kVA.
Sedang spesifikasi tranformator yang telah dibuat
yaitu Vin: 0-220 Vac, Voul: 0-700 Vac, loul:I0 A
dengan kemampuan daya sekitar 7 kVA. Dari kedua
spesifikasi menunjukkan bahwa SCR sesuai dengan
sistem catu daya pada nitridasi plasma.

Transformator HV dan penyearah tegangan.

Transformator berfungsi menaikkan
tegangan (step up) dan sistem penyearah digunakan
untuk menyearahkan dari tegangan AC menjadi
DC. Transformator yang telah dibuat untuk
menaikkan tegangan masukan 220 Vac menjadi 700
Vac. Sedang sistem penyearah menggunakan
penyearah gelombang penuh model jembatan
seperti ditunjukkan pada Gambar 7.

I

I
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Gambar 7. Sistem penyearah gelombang penuh

Dua dioda akan berkonduksi saat isyarat
positif dan dua dioda akan berkonduksi saat isyarat
negatif. Misalkan masukan AC pada titik A
berharga positif dan B berharga negatif, maka dioda
D1 akan berpanjar maju dan D2 akan berpanjar
mundur. Pada keadaan ini elektron akan mengalir
dari titik B melalui D4 ke beban melalui D1 dan

kembali ke titik A. Pad a setengah periode
berikutnya titik A menjadi negatif dan titik B
menjadi positif. Pada kondisi ini D2 dan D3 akan
berpanjar maju sedangkan D1 dan D4 akan
berpanjar mundur. Aliran arus dimulai dari titik A
melalui D2, ke beban, melalui D3 dan kembali ke

titik B. Dioda yang digunakan adalah tipe 25F 120
mempunyai kemampuan arus operasi (Irms)=25 A
dan tegangan operasi (Vrm,)=1200 V beroperasi
pada frekuensi rendah (50-60 HZ)(6).

Bahan

1. PLC TlOOMDI616+
2. modul SCR LPC-50HDA

3. trafo HV 7kW (step up transformer)
4. dioda 25F120 (25 A/1200 V)
5. kapasitor 3300uF/450 Vdc
6. kabel serabut, terminal kabel, mur baut
7. resistor, scon kabel, pertinak
8. axial fan,

Peralatan

1. multimeter digital
2. peralatan mekanik
3. toolsets

4. pengukur arus
5. pengukurtegangan
6. computer

Metodologi

1. Identifikasi spesifikasi modul SCR phase angle
control tipe LPC-50HDA sebagai kendali
tegangan.

2. Menyusun program kendali DAC menggunakan
PLCTl OOMD1616+

3. Mengintegrasikan (instalasi) komponen kendali
catu daya tegangan tinggi.

4. Melakukan uji fungsi kendali catu daya
tegangan tinggi dan optimalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dilakukan secara terintegrasi
terhadap sistem kendali catu daya tegangan tinggi
yang terdiri modul LPC-50HDA dan program
perangkat lunak kendali DAC pada PLC. Instalasi
pengujian slstem kendali catu daya tegangan tinggi
dituqjukkan Dada Gambar 8.

Gambar 8. Instalasi pengujian sistem kendali catu

daya tegangan tinggi.
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Gambar 10. Hubungan masukan setting DAC

terhadap ouput SCR LPC-50HDA

o SO 100 150

SETTING DAC (%)

~ 2000

~ 1500a
S 1000
~
:::> 500o

Pengujian yang dilakukan meliputi
pengamatan parameter tegangan keluaran DAC
PLC (masukan SCR LPC-50HDA) diukur
menggunakan meter digital SANWA PC510,
keluaran SCR LPC-50HDA diukur menggunakan
meter analog SANWA CX-506, keluaran arus dan
tegangan HV diukur menggunakan DPM Lutron.
Beban keluaran HV menggunakan R damping
94n/2500Watt, selanjutnya dihubungkan ke
elektroda pada bajana plasma. Pengujian perangkat
instrumentasi dan kendali catu daya tegangan tinggi
meliputi, kenaikan keluaran DAC terhadap
perubahan setting DAC, kenaikan keluaran SCR
LPC-50HDA terhadap perubahan setting DAC dan
keluaran output HVDC terhadap perubahan setting
DAC. secara berturut-turut ditampilkan pada
Gambar 9,10,11.
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5' 800
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Gambar II. Hubungan masukan setting DAC

terhadap ouput HVDC

Dari persyaratan desain yang ditetapkan
menunjukkan bahwa perangkat kendali catu
tegangan elektroda bejana plasma dapat terpenuhi
yaitu 0-851 Vdc.Kehalusan pengaturan tegangan
keluaran HVDC dapat diatur lewat setting DAC.
Dalam percobaan ini diambil step 2% yang
menghasilkan interval kenaikan keluaran HVDC
sekitar 5-10 Vdc. Pada saat setting DAC dinaikkan
dari 0 ke 2% keluaran DAC menjadi 57 mV
menghasilkan keluaran awal HVDC=290 Vdc. Hal
ini menunjukkan SCR LPC-50HDA mulai on state
dengan input comment sekitar 57 mY. Hal ini
menunjukkan unjuk kerja PLCTIOOMDI616+
untuk kendali DAC cukup baik. Hasil pengujian
pada Gambar 9 tampak terjadi linearitas antara
prosentase setting DAC dengan keluaran DAC ini
menunjukkan unjuk kerja yang baik dari PLC. Hasil
pengujian pada Gambar 10 tampak terjadi
proposionalitas antara mas ukan dan keluaran SCR
LPC-50HDA tetapi tidak linier, hal ini merupakan
karakteristik dari SCR LPC-50HDA, dimana pada
awal masukan memerlukan trigger untuk membuat
SCR on state. Sedangkan pad a Gambar II tampak
pola kenaikan keluaran HVDC proposional
terhadap keluaran dari SCR LPC-50HDA (masukan
trafo HVDC), ini menunjukkan tranfomer dan
penyearah dapat merespon masukannya.

Dari hasil pengujian seluruhnya
menunjukkan bahwa catu daya tegangan tinggi
dapat dioperasikan pada perangkat nitridasi plasma
bejana ganda. Pada setting DAC 2% sampai 100%,
keluaran HVDC 290 V de sampai 851 V de
dihasilkan arus lucutan pijar 0,4 A sampai 1,4 A.
Catu daya ini dirancang tidak diregulasi
(unregulated), karena untuk aplikasi perubahan arus
beban ektrim yaitu adanya lucutan (discharge) yang
terjadi secara mendadak dan menyedot arus sangat
besar. Dari hasil uji coba yang pernah dilakukan
sebelumnya catu daya ini mampu/tahan terhadap
lucutan (discharge) arus hingga 10 Amper.

o SO 100 150

SETTING DAC (%)

o

15010050

SETTING DAC (%)

o

o

90

80

~ 70
0::: 60o
(/) 50

S 40
~ 30
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Gambar 9. Hubungan masukan setting DAC

terhadap keluaran DAC.
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Keluaran HVDC sebenarnya masih dapat dinaikkan

lagi. tetapi karena terbatasnya nilai tygangan
kapasitor. maka keluaran HVDC dibatasi hingga
sekitar 900 Vdc.

KESIMPULAN

DaTi hasil pembuatan catu daya tegangan
tinggi dapat disimpulkan sebagai beTikut:
~Telah dibuat dan diuji fungsi perangkat

instrumentasi dan kendali catu daya tegangan
tinggi pada nitridasi plasma bejana ganda. terdiri
dari SCR LPC-50HDA. PLC TlOOMDI616+.
transformator HV. penyearah tegangan dan
pengendali DAC.

~ Pada setting DAC= 2% sampai 100% dihasilkan
tegangan keluaran (HVDC) = 290 Vdc sampai
851 Vdc dengan arus lucutan pijar 0,4 A sampai
1,4 A.

~ Secara umum dapat disimpulkan bahwa
perangkat kendali catu daya tegangan tinggi yang
dibuat telah dapat diaplikasikan pada nitridasi
plasma bejana ganda.
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Tanya Jawab

Edy Surnarno
~ PLC menggunakan tipe apa ?
~ Kenapa tidak langsung dihubungkan dengan

komputer ?
~ Apa saja keuntungan daTi PLC yang digunakan

ini?

Saminto
~ PLC yang digunakan tipe super PLC

TJOOMDJ6 +

~ Karena akan diaplikasikan pada alat yang
dapat dioperasikan di lapangan.

~ Keunggulan PLC ini adalah dapat digunakan
untuk seluruh operasi dan kendali pada mesin
nitridasi plasma double chamber.
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