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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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Jadwal Kandungan Jam 

Minggu-1 Tegangan Tinggi (Pengenalan)  

Senin 

(13.00-

14-40 

wib) R. 

II.1 

 

Selasa 

(17.00-

18.30 

wib) R. 

A.II.6  

Minggu-2 Tekanan medan listrik, Isolasi gas/ ruang hampa, Dielektrik cair, 

Dielektrik padat, Estimasi dan pengaturan tekanan listrik Minggu-3 

Minggu-4 Proses ionisasi, Mekanisme breakdown Townsend, breakdown dalam 

gas elektronegatif, breakdown Teori stramer dalam gas, hokum 

Paschen, Breakdown dalam medan non-uniform dan discharge 

korona, Fenomena post breakdown dan aplikasi, Isolasi ruang hampa 
Minggu-5 

Minggu-6 Klasifikasi dielektrik cair, karakteristik dielektrik cair, hantaran dan 

breakdown dalam cairan murni, hantaran dan breakdown dalam 

cairan komersil Minggu-7 

Minggu-8 Mid Test 

Minggu-9 Breakdown intrinsic, breakdown elektromekanik, breakdown 

dielektrik padat, breakdown dielektrik campuran Minggu-10 

Minggu-11 Aplikasi bahan isolasi 

Minggu-12 Fenomena tegangan lebih, analisa transient TT 

Minggu-13 Pengujian non destruktif bahan dan peralatan listrik 

Minggu-14 Klasifikasi pengujian tegangan tinggi, pengujian tegangan tinggi pada 

peralatan listrik Minggu-15 

Minggu-16 Ujian Akhir 

Rencangan 

Pembelajaran 

Semester (RPS) 

Sem. A ta 2019/20 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH 

(CPMK) 

 Mahasiswa mampu menjelaskan  Klasifikasi pengujian 

tegangan tinggi, pengujian tegangan tinggi pada peralatan 

listrik 
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Isi 

 Pengantar 

 Klasifikasi Tes Tegangan Tinggi 

 Tegangan Uji 

 Pengujian Tegangan Tinggi pada Peralatan Listrik 

pendahuluan 

 Tujuan pengujian: Untuk memastikan bahwa peralatan 

listrik mampu menahan tegangan berlebih yang ada dalam 

layanan. 

 Meliputi prosedur persyaratan dasar untuk pengujian pada 

beberapa peralatan listrik. Biasanya, pengujian tegangan 

tinggi (HV) adalah untuk menyelidiki kinerja isolasi. 

 Spesifikasi internasional / nasional untuk pengujian 

diuraikan (perincian pengujian, peralatan khusus, prosedur 

dan batas yang dapat diterima) untuk memenuhi 

persyaratan pengguna dan produsen 
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KLASIFIKASI UJI TEGANGAN TINGGI 

 Tes Merusak 

 Biasanya peralatan yang menjalani uji destruktif tidak 

dapat digunakan dalam layanan. 

 Tegangan uji lebih tinggi dari tegangan kerja normal. 

 Tes tegangan tembus. 

 Tes Tidak Merusak 

 Terutama dilakukan untuk menilai sifat listrik, mis. Tahanan, 

konstanta dielektrik dan faktor kerugian. 

 Peralatan tidak hancur selama pengujian dan dapat 

digunakan lagi 
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JENIS-JENIS UJI 

 1. Tes Rutin 

 Dibuat oleh pabrikan pada setiap produk jadi. 

 Untuk memenuhi spesifikasi. 

 

 2. Tes jenis 

 Dilakukan pada setiap jenis peralatan sebelum pasokannya 

pada skala komersial umum - menunjukkan karakteristik 

kinerja. 

 Tidak perlu mengulang pengujian kecuali jika ada 

perubahan dalam desain produk 

 3. Tes Perawatan 

 Biasanya dilakukan setelah perawatan / perbaikan 

peralatan. 

 Dilakukan sesuai jadwal yang disediakan. 

 Tujuan pengujian: Untuk memastikan masa pakai peralatan 

tercapai. 
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Jenis Pengujian 

Batas pengujian tegangan 

tinggi tergantung pada 

keadaan peralatan yang 

akan diuji 

Pengujian tegangan 
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 Uji dengan Tegangan Searah(DC). 

 Terutama untuk menguji peralatan yang digunakan dalam 

sistem transmisi HVDC. 

 Pengujian isolasi, penyelidikan mendasar dalam fisika debit 

dan perilaku dielektrik. 

 Tingkat kenaikan tegangan di atas 75% dari nilai akhir yang 

diperkirakan seharusnya sekitar 2% per detik. 

 Uji dengan Tegangan Bolak-balik(AC). 

 Rentang frekuensi: 40-60 Hz, bentuk sinusoidal. 

 Drystand test: Tes rutin paling umum untuk semua jenis 

peralatan listrik terutama isolator, bushing, rod gap dll. 

 Tegangan yang diterapkan antara dua hingga tiga kali dari 

tegangan kerja normal. 
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 Uji dengan Tegangan Bolak-balik(AC) - cont. 

 Tes tahan basah: Untuk mensimulasikan efek hujan alami 

pada isolasi eksternal. 

 Direkomendasikan untuk pengujian pada peralatan yang 

dirancang untuk digunakan di luar ruangan. 

 Gunakan hujan buatan. 

 Diterapkan selama 30-60 detik. 

 Uji dengan Tegangan Impuls. 

 Dirancang untuk menyelidiki 

kinerja isolasi akibat 

sambaran petir atau impuls 

petir pada operasi switching 

depan. 

 3 jenis tegangan impuls, 

yaitu; 

 1) Gelombang penuh 

 2) Gelombang cincang 

 3) Mengalihkan gelombang 

 BS 923: Bagian 2: 1980 

 

Full lightning impulse 

Lightning 

impulse 

chopped on the 

front 
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 BS 923: Part 2: 1980 

 

 

 Impulse petir dipotong di 

bagian ekor 

 

 

 Impuls switching penuh 

 

 Dinilai uji ketahanan impuls 

 Untuk pengujian pada isolasi yang tidak dapat dipulihkan 

sendiri, 3 impuls diterapkan. 

 Untuk menahan uji pada isolasi yang memulihkan sendiri, 

2 prosedur digunakan: 

 1) 15 impuls (nilai menahan tegangan) dengan bentuk dan 

polaritas yang ditentukan diterapkan 

 2) Prosedur uji untuk menentukan 50% tegangan 

pelepasan disruptive diterapkan 

 Metode yang digunakan untuk menentukan level tegangan 

yang diberikan adalah metode naik-turun. 
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Faktor Koreksi Atmosfer 

 Karakteristik listrik dari isolator dan peralatan lainnya 

biasanya dirujuk ke kondisi atmosfer referensi. 

 

 Menurut Spesifikasi Standar Inggris, mereka adalah: 

 

 

 

 Karena tidak selalu mungkin untuk melakukan tes dalam 

kondisi referensi ini, faktor koreksi harus diterapkan. 

 

Temperature : 20oC 

Pressure : 1013 mill bars(or 760 torr) 

Absolute humidity : 11 gm/m3 

Faktor Koreksi Atmosfer 
 

 

 
 Va = tegangan dalam kondisi pengujian aktual, 

 Vs = tegangan dalam kondisi atmosfer referensi, 

 h = faktor koreksi kelembaban, dan 

 d = faktor koreksi kepadatan udara. 

 Faktor koreksi kepadatan udara diberikan oleh, 

 

 

 
 dimana, 

 b = tekanan atmosfer dalam milibar, dan 

 T = suhu atmosfer, oC 
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 Faktor koreksi kelembaban h diperoleh dari suhu 

termometer bola basah dan kering, dengan memperoleh 

kelembaban absolut dan kemudian menghitung h dari 

kelembaban absolut 

Contoh 1 

 Sarzaminor melakukan tes flashover AC pada frekuensi 

daya pada tutup dan pin isolator untuk proyek FYP-nya. 

Dari tes, ditemukan bahwa flashover terjadi pada 80 kV. 

Jika suhu kering dan basah selama pengujian masing-

masing 25 ̊C dan 22 ̊C, dan tekanan atmosfer pada 1 atm, 

tentukan tegangan flashover di bawah kondisi atmosfer 

referensi 
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Contoh 1 

 Dry Temp. = 

25 ̊C  

 Wet Temp. = 

22 ̊C  

 Absolute 

humidity = 

18g/m3 

 

 

 

12 

Contoh 1 

 Dry Temp. = 25 ̊C  

 Wet Temp. = 22 ̊C 

 1 atm = 1013.25 milibar 

 h =0.92  

 

 

1.00 
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PENGUJIAN TEGANGAN TINGGI DARI 

APLIKASI LISTRIK 

 Transformer  

 Circuit breaker  

 Insulator  

 Cable  

 

Pengujian impuls transformator 

• Perubahan bentuk gelombang tegangan 
dan arus sebelum dan sesudah 
gelombang cincang diterapkan. 

• Adanya noise akustik. 

• Tanda-tanda visual flashover 

• Menurut BS 171: Bagian 3. Dilakukan 
pada suhu kamar dengan 
transformator tidak berenergi. 

• Digunakan bentuk gelombang impuls 
standar. Gelombang penuh dan 
cincang. 

Impulse test 
Temperature  

Rise Test 

Short  

Circuit test  

Kegagalan 

deteksi 

(Isolasi 

kegagalan) 
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Testing of Circuit Breaker  

(BS 5227: Part 2, IEC 56) 

• Terdiri dari tegangan lebih 
tahan uji frekuensi daya, 
petir dan tegangan impuls 
switching. 

• Pemutus sirkuit baik dalam 
posisi terbuka dan tertutup. 

Dielectric tests or 
overvoltage tests, 

• Type test 

Temperature rise  

and mechanical tests • Tes yang paling penting pada 
pemutus sirkuit karena tes 
ini menilai kinerja utama 
dari perangkat ini, yaitu 
kemampuan mereka untuk 
secara aman mengganggu 
arus gangguan 

The short circuit 
test 

Short Circuit Test  

 Metode melakukan tes hubung singkat adalah 

 (I) Tes Langsung 

 (a) menggunakan generator hubung singkat sebagai sumbernya 

 (B) menggunakan sistem atau jaringan utilitas listrik sebagai sumber. 

 

 (II) Tes Sintetis 

 Terdiri dari dua sumber terpisah: satu sumber daya yang bertindak 
sebagai sumber arus yang memasok arus hubung singkat yang 
diperlukan pada level tegangan rendah (relatif) dan sumber kedua 
bekerja sebagai sumber tegangan yang memasok tegangan yang 
diperlukan. 

 Berdasarkan fakta bahwa untuk pengujian (hubung singkat) tertentu 
objek uji ditekankan oleh arus tinggi dan tegangan tinggi pada periode 
waktu yang berbeda. 
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Tests on Insulator 

Test on 
Insulator 

Power 
frequency test 

Dry and Wet 
flashover test 

Meningkat pada laju yang seragam 
sekitar 2% per detik dari 75% dari 

tegangan uji yang diestimasi 

Dry and wet 
withstand test 

Tegangan diterapkan pada kondisi kering atau basah selama 
periode 1 menit dengan insulator dipasang seperti dalam 
kondisi layanan. Benda uji harus tahan uji tahan tegangan 

yang ditentukan 

Impulse 
test 

Impulse withstand 
voltage test 

Baik isolator polaritas positif dan negatif lulus tes 
jika lima gelombang berturut-turut tidak 

menyebabkan flashover atau tusukan 

Impulse 
flashover test 

Pollution 
testing 

Karena isolasi listrik luar ruangan dan 
masalah akibat pemeliharaan sistem 
tenaga listrik. Misalnya Debu, polusi 
industri (asap dan uap minyak bumi), 

polusi padang pasir, salju 

Polusi menyebabkan korosi, gradien 
yang tidak seragam, kerusakan 
material, peluahan sebagian dan 

gangguan radio. 

Routine and Type test on cables 

 Menurut BS 923: Bagian 2, IEC 60-2, IEC 55-1, IEC 230 dan 
BS6480. 

 

 Pengujian yang berbeda pada kabel dapat digolongkan ke dalam 

I. uji mekanis seperti uji tekuk, uji tetesan dan drainase, dan api 

II. uji ketahanan dan korosi, 

III. tes faktor daya dielektrik, 

IV. frekuensi daya tahan terhadap uji tegangan, (mis. tegangan 2,5 
membatasi nilai pengenal selama 10 menit) 

V. uji tegangan tahan terhadap Arus Searah(1,8 kali tegangan DC 
dari polarisasi negatif selama 30 menit) 

VI. Tes tegangan tahan impuls, (tahan lima impuls dengan besar yang 
ditentukan tanpa kerusakan 

VII. tes peluahan sebagian 
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Thank you for coming 

 . 


