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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 pengujian Tidak-

Merusak bahan dan peralatan listrik 

 

Pengantar 

• Semua peralatan listrik diisolasi dengan gas atau cairan 

atau padat atau kombinasi yang sesuai dari bahan-bahan 

ini. 

 

• Insulasi disediakan antara bagian aktif dan bagian yang 

dibumikan dari alat. 

 

• Bahan-bahan tersebut dapat mengalami berbagai tingkat 

tegangan, suhu dan frekuensi dan diharapkan bahan-

bahan ini bekerja secara memuaskan pada rentang-

rentang ini yang kadang-kadang terjadi dalam sistem. 
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Jenis Pengujian TT 

• Merusak (TT) 

• Untuk memastikan bahwa material dan peralatan dapat menahan level 
tegangan selama operasi dan juga jika terjadi tegangan berlebih. 

 

• Tidak-Merusak 

• Terutama dilakukan untuk menilai sifat listrik, misalnya. Tahanan, 
konstanta dielektrik dan faktor kerugian. 

• Peralatan tidak hancur selama pengujian dan dapat digunakan lagi. 

• Tujuan dari Tes Isolasi tidak merusak adalah untuk memperkirakan 
pentingnya setiap kerusakan. 

 

• Uji Insulasi Tidak-Merusak dapat menggunakan pengukuran: ◦ 

• Sifat non-listrik 

• Konduktivitas / Tahanan 

• Kerugian tangen 

• Pelepasan sebagian 

• Kerugian dielektrik harus rendah dan resistansi isolasi 

harus tinggi untuk mencegah kerusakan termal dari 

material ini. 

 

• Pembentukan batal dalam bahan isolasi harus dihindari 

karena ini memperburuk bahan dielektrik 
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Dasar-Dasar Pengujian TT 

• Kegagalan alat listrik   kegagalan Isolasinya 

• Kegagalan Isolasi karena : 

• Waktu pemakaian 

• Kerusakan Mekanis 

• Penurunan Kekuatan Dielektrik 

• Terkena Tegangan Lebih 

Tujuan Pengujian TT 

• Menemukan bahan yg tidak baik 

• kwalitas tidak baik 

• Salah cara pembuatannya 

• Memberi jaminan 

• Alat-alat dapat dipakai pada tegangan normal pada waktu yang 

tidak terbatas (sesuai umur/masa pakai) 

• Alat-alat dapat tahan terhadap tegangan lebih pada waktu yang 

terbatas. 
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Jenis Pengujian 

• Pengujian Tak Merusak (Non-Destructive) 

• Pengukuran Tahanan Isolasi 

• Pengukuran Faktor Daya Dielektrik (Tan ) 

• Pengukuran Korona 

• Pengujian Merusak (Destructive) 

• Pengujian Ketahanan (Withstand Test) 

• Pengujian Pelepasan (Discharge Test) 

• Pengujian Kegagalan (Breakdown Test) 

1. Tegangan dinaikkan sampai tegangan tertentu untuk 

waktu tertentu. 

2. Tegangan dinaikkan sampai terjadi pelepasan. 

3. Tegangan dinaikkan sampai gagal / breakdown. 

1 2 3 

Voltage 

Time 
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Macam Pengujian 

A. Endurance Test 
Pada tegangan nominal dan frekuensi tertentu. Untuk mengetahui 
pengaruh suhu,kerugian dan partial discharge. 

B. Pengujian 1 menit 
Mengetahui nilai isolasi dari peralatan. 

C. Pengujian AC 
Untuk mengetahui ketahanan terhadap over voltage saat 
gangguan. 

D. Pengujian DC 
Untuk mengetahui kekuatan dielektrik bahan 

E. Pengujian Impulse 
Untuk mengetahui pengaruh tegangan gangguan surja petir dan 
surja hubung 

Pengukuran Tegangan Tinggi 

Jenis Tegangan Cara/Teknik Mengukur 

Tegangan DC • Ampere meter (Tahanan Seri) 

•Pembagi Tegangan (Resistor) 

Tegangan AC •Pembagi Tegangan (Resistor) 

•Pembagi Tegangan (Kapasitor) 

•Meter arus dgn Impedansi Seri 

Tegangan Impulse •Voltmeter Sela Bola 

•Oscilloscope 
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Pengujian Tak Merusak 

• Faktor Daya Dielektrik (Tan ) 

• Jembatan Schering 

• Tahanan Isolasi 

• Megger (Mega Ohm Meter) 

PENGUKURAN 

RESISTIVITAS DC 
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Pengukuran resistivitas DC 

• Untuk pengukuran yang mudah, spesimen padat harus :  

 

Figure 1 

• Jika 2 elektroda paralel 
diatur agar bersentuhan 
dengan sampel - konduksi 
permukaan mungkin 
terjadi. 

 

• Efek batas lapangan juga 
dapat mempengaruhi data 
resistivitas. 

 

• Untuk menghilangkan efek 
ini, sistem tiga elektroda 
digunakan. 

Figure 2 
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Tiga Sistem Elektroda 

 

• HV ELECTRODE [1] 
(Terminal tegangan tinggi) - 
Elektroda sepenuhnya 
menutupi permukaan 
spesimen 

 

• MENGUKUR ELEKTRODA 
[2] (Terminal bertegangan 
rendah) - Diameter lebih kecil 
dari elektroda yang tidak 
dijaga 

•  

• GUARD RING ELECTRODE 
(Grounded) - mengelilingi 
elektroda yang dijaga 

Figure 3 

Bahan Elektroda 

• Untuk hasil yang lebih baik, elektroda harus memiliki 

kontak yang baik dengan spesimen 

 

• Oleh karena itu di atas dan bawah spesimen dapat 

• • ditekan dengan kertas logam (timah atau Al) 

• • cat dengan perak 

• • dilapisi dengan emas 
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Pengukuran resistivitas - Metode 

Kehilangan Muatan 
• Menggunakan sirkuit serupa pada Gambar 3. Karakteristik arus 

- waktu dari arus luahan dapat diperoleh. 

 

• Kapasitansi yang sebelumnya diisi (C1) dapat dikeluarkan 

melalui spesimen. C1 sedang mengganti baterai di sirkuit. 

 

• Kondisi: C1 harus sangat besar dibandingkan dengan 

kapasitansi spesimen 

 

• Resistensi spesimen dapat dihitung melalui: 

• R = Ʈ / C1 

• Di mana Ʈ adalah konstanta waktu. 

Metode Kehilangan Muatan 

• Juga nyaman untuk mengukur tegangan awal V0 pada 

kapasitor dan tegangan melintas setiap saat, t (dalam 

detik) 

 

• R dapat dihitung dari 

 

• Nilai R termasuk resistansi alat pengukur tegangan 

secara paralel. (mis. Voltmeter) 

 

• Resistivitas volume, ρ diberikan oleh 
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Contoh 1 

• Resistivitas spesimen diukur dengan menggunakan 

metode kehilangan muatan. Kondensor standar 0,1 μF, 

1000V dibebankan ke 1000V dan dikeluarkan melalui 

spesimen. Jika waktu yang dibutuhkan untuk tegangan 

jatuh dari 1000V ke 500V adalah 30 menit 20 detik, 

tentukan resistivitas dan resistivitas volume spesimen. 

 

• Jawaban: R =2.627 x 10 10 Ω ; ρ = 1.031 x 10 13 Ω .cm 

Penyelesaian 

• C1 = 0,1 μF 

• V0 = 1000 V 

• V = 500V 

• t = 30 menit 20 detik =1820 detik 

 

• R = 1820/(0,1 x 10-6 x ln (1000/500)) = 

 

 

• Ρ = (3,14x(5 x10-2)2 x R)/(2 x 10-3)=  
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KONSTAN DIELEKTRIK 

DAN FAKTOR KERUGIAN 

PENGUKURAN KONSTAN DIELEKTRIK 

DAN FAKTOR KERUGIAN 
• Konstanta dielektrik dan faktor kehilangan tergantung 

pada besarnya tegangan tegangan dan pada frekuensi 

tegangan yang diberikan. 

 

• Ketika dielektrik digunakan dalam peralatan listrik seperti 

kabel atau kapasitor, variasi jumlah ini dengan frekuensi 

sangat penting. 
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Loss Tangent (tan δ) 
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Loss Tangent (tan δ) 

• Measurement of tan  δ (dissipation factor),  resistance 

and capacitance of the sample are often made using a.c . 

bridges. 

 

• The common bridge circuits used in power frequency high 

voltages are: 

• ◦ Schering Bridge 

• ◦ Transformer ratio - arm 

 

Schering Bridge 
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Schering Bridge 

Konstanta dielektrik 

• Di mana d adalah ketebalan sampel 

• A adalah luas permukaan sampel. 
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Contoh 2 

• Jembatan Schering digunakan untuk mengukur sudut 

kapasitansi dan kehilangan spesimen. Pada 

keseimbangan, pengamatan adalah: nilai kondensor 

standar = 100 pF, R3 = 3180 Ω, C3 = 0. 00125 μF dan R 

4 = - 646 Ω. Berapa nilai kapasitansi, konstanta dielektrik 

dan tan δ dari spesimen pada 50 Hz? 

• Jawaban: 

• C = 492pF 

• Tan δ = 0,00125 

 

penyelesaian 

• C = C2(R3/R4) = 100.10-12(3180/646) = 492,2 10-12 F 

• εr = C d/ ε0 A = (492,2 .10-12 x 2.10-3)/(8,854. 10-12 x3,14 

x 5.10-3)= 1400 

• Tan δ = ω C3 R3 = 2 x 3,14 x 50 x 0.00125. 10-6 x 3180 = 

0,00125 
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Thank you for coming 

• . 


