
1/13/2020 

1 

TEKNIK TEGANGAN TINGGI 

TEL12068 

Dr Ir Dina Maizana MT 

Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan 

masing-masing sebelum kelas dimulai. 

Doa dimulai… 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN 

MATAKULIAH (CPMK) 
• Mahasiswa mampu menganalisa aplikasi bahan isolasi 
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•Semua sistem elektrik memerlukan beberapa 

sifat isolasi untuk mencegah hubung singkat 

dan arus bocor.  

•3 bentuk isolator yaitu padat, cair dan gas.  

•Performans isolator ini bergantung pada suhu.  

•Klasifikasi menurut rating suhu mereka: 
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• Klasifikasi suhu untuk bahan isolasi.   

• Aplikasi bahan isolasi dalam peralatan listrik:  

 Dalam trafo daya 

 Dalam mesin putar  

 Dalam  Circuit Breaker  

 Dalam  kapasitor daya  

 Dalam  bushing tegangan tinggi 

 Dalam Mesin kecil  
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• Bahan isolasi akan menahan tkanan listrik, sebagai 

tambahan untuk menahan tekanan tertentu lainnya seperti 

dalam pembuatan, penyimpanan dan operasi.   

•Kinerja isolasi bergantung pada suhu operasi. Suhu lebih 

tinggi, akan menaikkan kerusakan kimiawinya.  
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Bhan isolasi dikelompokkan kedalam kelas yang berbeda 

dengan batas suhu: : 

 

 

 

 

Impregnation: Membiarkan bahan padat menyerab beberapa 

cairan. 
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   IEC (International Electrotechnical Commission)  
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APLIKASI DALAM POWER TRANSFORMER 
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(a) Penghantar atau isolasi lilitan ke 

lilitan,  

(b) Isolasi kumparan ke kumparan,  

(c) Isolasi kumparan tegangan rendah 

ke bumi,  

(d) Isolasi kumparan tegangan tinggi ke 

kumparan tegangan rendah dan  

(e) Isolasi kumparan tegangan tinggi ke 

tanah. 

Ada empat daerah secara prinsip dimana isolasi 

harus digunakan.  
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APLIKASI PADA TRAFO DAYA  

Isolasi Transformer dibagi menjadi: 

a) Konduktor atau isolasi lilitan ke lilitan;   

•menggunakan langsung enamel organik pada 

konduktor untuk peringkat yang lebih kecil. 

•Menggunakan kertas atau jenis kaca yang dibungkus 

konduktor persegi panjang. 

 b) Isolasi kumparan ke kumparan, 

•Kertas kraft digunakan dalam trafo yang lebih kecil 

•Papan tekan, kain kaca, atau porselen digunakan 

dalam kasus transformator peringkat yang lebih tinggi.    
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c) Isolasi kumparan tegangan rendah ke bumi,  

 Biasanya terdiri dari tabung padat yang dikombinasikan 

dengan ruang berisi cairan atau gas. 

Cairan atau gas dalam ruang membantu menghilangkan 

panas dari inti dan struktur koil dan juga membantu 

meningkatkan kekuatan isolasi 

 

d) Isolasi kumparan tegangan rendah ke kumparan 

tegangan rendah,  

Secara umum dari sistem isolasi yang digunakan dalam 

transformator berisi minyak terdiri dari papan press yang 

diimpregnasi oli. 

 

e) Isolasi kumparan tegangan tinggi ke tanah, 

sama pada c.   
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•Isolasi belitan secara normal terbuat dari kertas. 

• Papan selulosa juga digunakan sebagai isolasi dalam pada trafo 

yang diisi cairan.  

•  Isolasi selulosa adalah ditembus dengan isolsi cairan trafo.  
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•Isolasi penghantar biasanya kertas, dalam bentuk 

papantekan. 

•Isolasi papan terbuat dari kayu atau campuran 

kayu dan katun.  

•Resin kuat juga digunakan sebagai sistem isolasi 

pada peringkat tegangan lebih rendah.  

•Sistem suhu lebih tinggi, mempekerjakan cairan 

sintetis.  

•Isolasi gas trafo daya menggunakan lembaran 

penghantar aluminium untuk belitan, film polimer 

untuk isolasi lilitan-lilitan.  
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•Menyediakan kekuatan dielektrik yang diperlukan dan isolasi  

•Mendinginkan trafo dengan sirkulasi sendiri melalui inti dan kerangka 

kumparan.  

•Harus dalam keadaan cair dalam batasan suhu operasi antara  -40°C 

and+50°C.  

•Minyak  teroksidasi apabila terbuka terhadap oksigen pada suhu tinggI 

•Pembentukan peroksida, air, asam organik dan lumpur, yang akan 

menyebabkan kemerosotan kimia pada kertas isolasi dan bagian logam 

trafo.  

•Lumpur  akan berat, mengurangi kemampuan transfer panas minyak dan 

juga bentuk seperti lapisan isolasi panas pada kerangka kumparan dan 

dinding tangki.  

•Kesan oksidasi akan memperkecil rancangan nya seperti  akses ke 

oksigen itu sendiri dibatasi.  

•Segel trafo  

•Pengisian dengan  gas nitrogen,  

•Menyediakan serapan oksigen mengaktifkan tanah liat atau alumina  

•Debit busur didalam  trafo menguraikan minyak dan menyebabkan 

ledakan  

Minyak Trafo  
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•Isolasi pada trafo tipe kering menggunakan persedaian (komposis 

fiber dimana bahan, epoxy mulai diperkenalkan) 

•Pembuatan menggunakan bahan pembakaran berikut: fiber kaca, 

Nomex, kertas Aramid dll 

•Kekuatan dielektrik yang baik pada kumparan, metode pembuatan 

yang mudah dan dapat di kurangai kemahalan impregnasi vakum 

kumparan tegangan rendah.   

Trafo tipe kering 
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APLIKASI PADA MESIN PUTAR 
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•2 tipe mesin putar:  

•Mesin tegangan rendah: hingga 6,600 V , isolasi kelas E atau F  

•Mesin tegangan tinggi: 6,600 V ke atas, isolasi kelas F  

•Mesin diatas peringkat 22 kV tidak dibangunkan kecuali pada keadaan 

spesial. 

• Isolasi yang digunakan ke mesin adalah mica. 

•Mica tersedia dalam bentuk pelahan yang sangat tipis.  

•Pemilihan bahan yang benar tergantung pada peringkat daya dan 

keadaan pada kondisi operasi.  

•Flim poliester dengan atau tanpa resapan digunakan untuk isolasi alur.  

•Yang penting khususnya mesin adalah isolasi rotor dan stator.  

•Isolasi utama stator selalu berdasarkan mica. 

•Untuk tambahan antar batang belitan, alur dan lapisan inti, 

menggunakan serat gelas diperkuat epoksi.            
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APLIKASI PADA PEMUTUS 

RANGKAIAN 
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• Pemutus rangkaian: satu saklar yang secara otomatis membuka rangkaian 

apabila peringkat tegangan atau arus kritis terlampaui.  

•Arus AC dipertimbangkan lebih mudah untuk interupsi dibanding arus DC.  

•Urutan interupsi arus AC:  

1) Pada bagian bususr rangkaian metalik  

2) Dionisasinya apabila arus menuju nol, sehingga busur tidak akan 

terbentuk lagi.  

 

•Kategori pemutus rangkaian: tipe tegangan rendah dan tegangan tinggi.  

 

•Pemutus tegangan rendah  

Menggunakan cetakan resin sintetis untuk membawa bagian metalik.  

Untuk suhu lebih tinggi menggunakan bagian keramik.  

Jika busur mendatangi kontak dengan bagian yang dicetak, melanin 

atau beberapa jenil alkil khusus yang digunakan karena tahanan bususr 

mereka lebih besar.  
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•Pemutus tegangan tinggi: pemutus rangkaian udara dan pemutus 

rangkaian minyak.  

Beberapa isolasi cairan sesuai untuk memusnahkan busur  

Pemilihan bergantungpada peringkat dan tipe pemutus 

rangkaian.  

Biasanya digunakan isolasi cairan:  

-- Udara atmosfir,  

-- udara terkompresi,  

-- Vakum tinggi,  

-- SF6 dan  

-- minyak (minyak trafo) (interupsi busur)  

-- Askarel menghasilkan sejumlah besar racun dan hasil karat.  

•Bos pemutus rangkaian peringkat tegangan lebih rendah berisi silinder 

porselin padat dan pelindung atau resin dirawat dengan pembukus 

kertas pada elektroda yang melewatkan arus.  

•Bos tegangan tinggi 66 kV ke atas akan diisi dengan minyak. Detai 

konstruksi sangat luas 
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Berbagai Bahan Isolasi Untuk Switchgear 

Tegangan Tinggi 

• Resin epoksi   Coran bertekanan rendah untuk busing,  

   Switchgear, bus-bars, trafo ukur. 

•  

•Resin epoksi terikat  Untuk komponen seperti perangkat kontrol  

   busur, CB, serabut kaca  

 

•Resin poliester   Tuas isolasi untuk CB dan pelat penghalang  

   fase di papan sakelar. 

 

•Porcelain    Insulator dan busing transformator daya 

 

•Resin sintetis terikat  Busing, ruang busur, kertas dll 

 

• Nylon    Kertas Cetakan injeksi untuk perangkat kontrol 

   busur di CB 

 

•Karet silikon    Mengisi untuk kotak bersama yang dicetak di  

   CB terisolasi SF6    
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APLIKASI PADA KABEL 
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•Karet sintetis dan plastik digunakan sebagai insulasi kabel.  

•Isolator seharusnya memiliki  

perpanjangan yang baik dan kekuatan tarik dan 

ketangguhan untuk menahan penanganan selama 

instalasi dan 

layanan. 

konstanta dielektrik dan faktor daya rendah 

kekuatan dielektrik yang tinggi dan resistansi isolasi. 

sangat tahan terhadap penuaan pada suhu tinggi. 

resistensi terhadap paparan sinar matahari yang lama 

dan berbagai bahan kimia. 
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•Kabel tegangan tinggi juga menimbulkan ozon dan insulasi 

akan memburuk di hadapannya. Ini sangat parah untuk 

insulasi dekat konduktor. 

•Aplikasi bawah air membutuhkan penyerapan air yang 

sangat rendah untuk isolator. 

•Pada suhu rendah, isolasi seharusnya tidak menjadi kaku 

dan rapuh. 

•Pelepasan parsial pada isolasi kabel juga harus dijaga 

serendah mungkin. 
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Jenis utama insulasi yang digunakan dalam industri kabel adalah 

kertas, karet, plastik dan gas tekan. 

Kabel selubung timah berisolasi kertas masih digunakan karena 

keandalan, kekuatan dielektrik yang tinggi, kehilangan dielektrik yang 

rendah, dan umur yang panjang. 

Tegangan rendah dan menengah (hingga 3,3 kv), polivinilklorida 

(PVC), Polietilen, dan Polietilena ikatan-silang (XLPE) paling banyak 

digunakan. 

PVC tidak cocok untuk tegangan tinggi karena konstanta dielektrik 

tinggi dan kehilangan tinggi 

Polyethylene memiliki konstanta dielektrik yang rendah dan kehilangan 

yang rendah tetapi kekuatan dielektrik yang tinggi. 

Bahan terbaik untuk tegangan tinggi dan suhu tinggi adalah teflon 

(PTFE) yang dapat digunakan hingga 250 0C. 
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3.6/6 ~ 18/30kV XLPE/DSTA/PVC Power Cable 

1-Conductor 

2-Conductor shielding 

( Semi-conducting layer ) 

3-Insulation 

4-Insulation shielding 

( Semi-conducting layer ) 

5-Metallic shielding 

6-Fillers 

7-Binder tape 

8-Separation sheath 

9-Steel tape armour 

10-Outer sheath 

28 

PVC INSULATED CABLES 
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APLIKASI PADA KAPASITOR DAYA 
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•Kapasitor daya yang digunakan untuk:  

-- pengaturan tegangan sistem transmisi daya  

-- perbaikan faktor daya jaringan distribusi daya  

-- koreksi faktor daya pada pemanas frekuensi tinggi 

dapur induksi 

•Juga dgunakan aplikasi DC seperti:  

-- generator tegangan impuls  

-- penyimpan energi 

-- patri  

-- fotografi cahaya dan tabung x-ray intensitas tinggi. 
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 kapasitor daya terbuat dari:  

-- beberapa lapis kertas isolasi cukup tipis  

-- aluminium foil ketebalan 6 microns seperti antara daun elektroda 

dan belitan.  

-- satuan tunggal dihubung secara paralel untuk menambah kapasitas  

-- ditempatkan dalam wadah tertutup rapat , kering sepenuhnya dan 

diresapkan dengan minyak isolasi:  

-- minyak mineral  (biaya tinggi)  

-- minyak dipenil kloninat (biaya rendah, tidak mudah terbakar; hingga, 

lebih disukai) 
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•Properti yang perlu dimiliki kertas isolasi:  

-- kekuatan dielektri tinggi  

-- rugi-rugi dielektrik rendah  

-- konstanta dielektrik tinggi  

-- ketebalan seragam, dan  

-- minimum partikel penghantar  

•Dibandingkan dengan kertas, film polypropylene memiliki kerugian dielektrik 

daya yang besar dan tegangan operasi yang lebih tinggi. 

•  Namun, kertas masih banyak digunakan sebagian, terutama karena alasan 

bahwa kertas setelah impregnasi menawarkan banyak sifat yang diinginkan 

yang diperlukan untuk digunakan pada tegangan tinggi selain ekonomis.. 
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Konsep Dielektrik dalam kertas dan semua film kertas 

Dalam Kapasitor 

APLIKASI DALAM BUSHING 

TEGANGAN TINGGI 

34 
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•Bahan isolasi yang digunakan untuk bushing tegangan tinggi adalah kertas yang 

dirawat 

•3 jenis kertas yang dirawat adalah 

•Kertas berikat resin (RBP) 

•Kertas yang diresapi minyak (OIP) 

•Kertas diresapi resin (RIP) 

•Kertas dililit ke tabung pusat dan lapisan konduktor kemudian dimasukkan untuk 

membentuk serangkaian kapasitor konsentris antara tabung dan flens pemasangan. 

 

•Sejak 1960-an, bahan resin telah digunakan untuk semua jenis busing hingga 

tegangan tertinggi. 

•Insulasi resin memiliki kekuatan dielektrik yang lebih besar daripada kertas dan 

membutuhkan lebih sedikit kontrol tegangan pada tegangan di bawah 25 kV 

•Kegagalan karena pelepasan sebagian disebabkan oleh kesulitan menghilangkan 

rongga mikro dalam resin di sekitar layar selama proses pengecoran. 

•Kebutuhan untuk menghilangkan rongga dalam resin menjadi lebih sensitif ketika 

voltase meningkat, dan itu normal untuk kembali ke resin yang diimpregnasi, insulasi 

kertas yang digulung untuk busing dengan nilai lebih dari 72,5 kV.  

APLIKASI DALAM MOTOR 

DAYA KUDA 

36 
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APLIKASI DALAM MOTOR  DAYA 

KUDA FRAKSIONAL 

Generator kecil:  

•Sistem isolasi harus menjamin keandalan, dikombinasikan dengan 

kemampuan pemrosesan yang baik, kekuatan mekanik dan toleransi 

terhadap stres termal pendek yang parah saat beroperasi. 

•Jenis aplikasi bahan berikut ini telah ditemukan memiliki sifat 

insulasi yang sangat baik, yaitu. gulungan presspaper, multilayers 

NMN (terbuat dari film nomex dan poliester) serta DMD jenuh 

(terbuat dari poliester non-woven dan film poliester). 
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APLIKASI DALAM MOTOR  DAYA 

KUDA FRAKSIONAL 

Motor ukuran kecil : 

Insulasi utama untuk motor ukuran kecil adalah papan karena tidak 

ada papan leleh. 

Bahan multilayer yang terbuat dari papan press dan film poliester 

(digunakan dalam peralatan listrik) dapat tahan terhadap tekanan 

termal jangka pendek. 

Banyak jenis polimer telah dikembangkan dan digunakan secara luas 

sebagai bahan isolasi pada motor ukuran kecil. 
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Thank you for coming 

• . 


