
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Isolasi

Sistem isolasi sangat diperlukan pada peralatan tegangan tinggi untuk membatasi

bagian-bagian bertegangan agar tidak terjadi hubung singkat satu dengan yang

lain sehingga tidak terjadi kegagalan isolasi. Kegagalan isolasi pada peralatan

tegangan tinggi dapat terjadi pada saat peralatan sedang beroperasi yang bisa

menyebabkan kerusakan alat sehingga kontinuitas sistem menjadi terganggu. Pada

saat sistem isolasi ini menahan tekanan elektrik (electrical stresses) dan tekanan

suhu (thermal stresses) yang dapat menyebabkan penuaan (aging) akan ditandai

dengan adanya peristiwa peluahan sebagian.

B. Peluahan Sebagian (Partial Discharge)

2.2.1. Pengertian Peluahan Sebagian (Partial Discharge)

Peluahan sebagian ini merupakan bentuk pelepasan muatan listrik yang terjadi

hanya pada sebagian dari sistem isolasi yang dapat mengawali kegagalan isolasi

peluahan sebagian pada suatu bagian isolasi yang terjadi diakibatkan karena

adanya beda potensial yang tinggi. Peluahan sebagian dapat terjadi pada bahan

isolasi padat, bahan isolasi cair maupun bahan isolasi gas.
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Aktivitas peluahan sebagian dapat disebabkan karena beragam cacat atau penuaan

seperti voids (rongga), contaminants (ketidakmurnian), protrusions (tonjolan),

tracking dari electrical trees dan lain-lain. Sebagai tambahan yang menyebabkan

penuaan elektrik, aktivitas peluahan sebagian juga ditandai penuaan termal,

mekanik, dan lingkungan pada peralatan tegangan tinggi. Peristiwa peluahan

sebagian tidak dengan segera menjadikan kegagalan isolasi, tetapi peluahan

sebagian secara berangsur-angsur menurunkan kualitas isolasi dan mengkikis

material dielektrik, hal ini dapat berakibat terbentuknya lintasan (track)

menyerupai pohon yang terdapat di sepanjang permukaan atau bahkan menembus

bahan isolasi tersebut dan akhirnya mendorong kearah kegagalan sempurna.

Ketika peluahan sebagian terjadi, akan menghasilkan beberapa gejala timbulnya

energi yang dilepaskan, beberapa bentuk dari energi tersebut antara lain :

 Elektromagnet : radio, cahaya dan panas

 Akustik : audio dan ultrasonik

 Gas : ozon dan oksida nitrat

Beberapa bentuk energi ini digunakan sebagai pendeteksian terjadinya peluahan

sebagian berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh peluahan sebagian itu sendiri

seperti gelombang elektromagnet, gelombang akustik, pemanasan lokal dan reaksi

kimia.

2.2.2. Mekanisme Peluahan Sebagian menurut Townsend

Peluahan diawali dengan adanya elektron awal pada katoda, yang diperkuat oleh

energi kinetik dari medan listrik yang merambat menuju anoda. Jika energi yang

dimiliki cukup tinggi, elektron tersebut menumbuk atom lain sehingga elektron
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pada atom tersebut terlepas. Elektron kedua ini mengalami mekanisme yang sama

dengan elektron sebelumnya dan berulang-berulang sehingga akan terjadi banjiran

elektron. Jika aliran elektron sudah mampu menjembatani katoda dan anoda,

maka terjadilah peluahan sebagian.

2.2.3 Mekanisme Kegagalan Streamer

Kegagalan streamer adalah kegagalan yang terjadi sesudah suatu banjiran

(avalance) terjadi. Elektron yang memasuki konduktor di katoda akan bergerak

menuju anoda dibawah pengaruh medan memperoleh energi antara benturan dan

kehilangan energi pada waktu membentur. Jika lintasan bebas cukup panjang

maka tambahan energi yang diperoleh melebihi pengionisasi latis (latice).

Akibatnya dihasilkan tambahan elektron pada saat terjadi benturan, maka pada

media yang berdekatan (gas atau udara) timbul tegangan. Karena gas mempunyai

permitivitas lebih rendah dari zat padat sehingga gas akan mengalami tekanan

listrik yang besar. Akibatnya gas tersebut akan mengalami kegagalan sebelum zat

padat mencapai kekuatan asasinya. Karena kegagalan tersebut maka akan jatuh

sebuah muatan pada permukaan zat padat sehingga medan yang tadinya seragam

akan terganggu.

Bentuk muatan pada ujung pelepasan ini dalam keadaan tertentu dapat

menimbulkan medan lokal yang cukup tinggi (sekitar 10 MV/cm). Karena medan

ini melebihi kekuatan intrinsik maka akan terjadi kegagalan pada zat padat. Proses

kegagalan ini terjadi sedikit demi sedikit yang dapat menyebabkan kegagalan

total. [2]
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C. Jenis Peluahan Sebagian

Peluahan sebagian atau Partial discharge diklasifikasikan menjadi tiga

berdasarkan lokasi dan mekanisme terjadinya peluahan sebagian tersebut

yaitu: internal discharge, surface discharge, dan corona discharge.

2.3. 1 Internal Discharge

Internal discharge terjadi pada rongga (void) atau permukaan konduktor yang

runcing di dalam volume material isolasi padat atau cair. Bahan isolasi padat

mempunyai permitivitas relatif er besar sekitar 3, sedangkan udara atau gas

biasanya dianggap 1. Dengan demikian bila di dalam isolasi padat terdapat void

yang berisi gas, maka pada saat beroperasi, gas menahan tekanan medan listrik

yang lebih besar dibanding isolasi padat. Padahal kekuatan isolasi gas jauh lebih

kecil dari isolasi padat. Dengan demikian, pada saat isolasi padat masih menahan

kuat medan listrik jauh di bawah ambang kekuatannya, gas yang berada di dalam

void mungkin sudah tidak mampu lagi menahan kuat medan listrik yang

dialaminya. Akibatnya gas sudah mengalami breakdown, sementara isolasi padat

masih dalam kondisi sehat. Kejadian ini disebut dengan peluahan sebagian yang

lokasi dan mekanisme terjadinya akibat adanya internal discharge. internal

discharge ditunjukan pada gambar 2.1

Gambar 2.1 Internal Discharge
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Prinsip distribusi medan listrik pada void dan permukaan runcing konduktor dapat

diperlihatkan pada gambar 2.2.

Gambar 2.2 Distribusi Medan Listrik Void dan Permukaan Runcing Konduktor

Dalam skala penelitian biasanya peluahan sebagian internal direpresentasikan

dengan elektroda jarum-bidang, apabila pengaruh muatan ruang pada

pengurangan medan diabaikan dan bila jarak antar elektroda dalam mm (d) jauh

lebih besar daripada radius ketajaman jarum dalam mm (r), dan tegangan yang

diterapkan dalam kV (V) maka medan listrik maksimum (Em) di sekitar ujung

jarum telah dinyatakan oleh Mason dengan persamaan :

Peluahan sebagian internal yang direpresentasikan dengan elektroda jarum-bidang

ditampilkan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Elektroda Jarum Bidang
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2.3.2 Surface discharge

Surface discharge atau pelepasan muatan permukaan adalah pelepasan muatan

dari konduktor ke media gas atau cair dan terjadi pada permukaan material isolasi

padat yang tidak tertutupi oleh konduktor. Surface discharge ditunjukan pada

gambar 2.4.

Gambar 2.4 Surface Discharge

Bila pada suatu sistem peralatan berisolasi padat terjadi peristiwa pelepasan

muatan permukaan, maka arus akan mengalir pada permukaan isolasi. Besar arus

permukaan ini ditentukan oleh tahanan permukaan sistem isolasi. Arus ini sering

juga disebut arus bocor atau arus yang menyelusuri permukaan isolasi. Arus bocor

menimbulkan panas yang mengakibatkan terjadinya penguraian bahan kimia yang

membentuk permukaan isolasi. Efek nyata dari penguraian ini adalah timbulnya

jejak arus atau saluran aliran arus pada permukaan isolasi sehingga menyebabkan

kenaikan tegangan pada daerah sekitarnya yang selanjutnya akan menimbulkan

tekanan dielektrik yang berlebihan pada sistem isolasi. Proses ini berjalan terus-

menerus sehingga akhirnya terjadi suatu kegagalan.

2.3.3 Corona Discharge

Korona atau corona discharge adalah peristiwa pelepasan muatan pada media

isolasi cair atau gas yang berada di sekeliling konduktor. Korona disifatkan

sebagai terjadinya pelepasan muatan yang bermula dari suatu kawat atau
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konduktor bila nilai medan listrik pada permukaaan kawat tersebut melampaui

nilai tertentu. Pelepasan muatan ini pada umumnya terjadi pada gas atau udara.

Pelepasan muatan ini terjadi karena adanya ionisasi dalam udara yaitu lepasnya

elektron dari molekul udara akibat radiasi ultraviolet, radiasi radioaktif, radiasi

sinar kosmis dan sebagainya. Apabila di sekitarnya terdapat medan listrik maka

elektron-elektron bebas ini mengalami gaya yang mempercepat geraknya

sehingga terjadi benturan dengan molekul lain. Akibatnya timbul ion-ion dan

elektron-elektron baru. Proses ini berjalan terus-menerus dan jumlah elektron

bebas semakin banyak. Peristiwa Corona discharge ditunjukan pada gambar 2.5.

Gambar 2.5 Corona Discharge

Korona sering terjadi pada kawat transmisi tegangan tinggi dan tegangan ekstra

tinggi terutama pada bagian yang kasar, runcing atau kotor. Korona mengeluarkan

cahaya berwarna ungu muda, suara mendesis dan menimbulkan panas. [3]

D. Polimer

Polimer disebut juga dengan makromolekul merupakan molekul besar yang

dibangun dengan pengulangan oleh molekul sederhana yang disebut monomer.

Klasifikasi polimer salah satunya berdasarkan ketahanan terhadap panas (termal)

ini dibedakan menjadi dua, yaitu polimer termoplastik dan polimer termoseting.
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Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap

panas. Jika polimer jenis ini dipanaskan, maka akan menjadi lunak dan

didinginkan akan mengeras. Proses tersebut dapat terjadi berulang kali, sehingga

dapat dibentuk ulang dalam berbagai bentuk melalui cetakan yang berbeda untuk

mendapatkan produk polimer yang baru. Polimer termoseting adalah polimer yang

mempunyai sifat tahan terhadap panas. Jika polimer ini dipanaskan, maka tidak

dapat meleleh. Sehingga tidak dapat dibentuk ulang kembali. Susunan polimer ini

bersifat permanen pada bentuk cetak pertama kali (pada saat pembuatan). Bila

polimer ini rusak/pecah, maka tidak dapat disambung atau diperbaiki lagi. Polimer

termoseting memiliki ikatan-ikatan silang yang mudah dibentuk pada waktu

dipanaskan. Hal ini membuat polimer menjadi kaku dan keras. Semakin banyak

ikatan silang pada polimer ini, maka semakin kaku dan mudah patah. Bila polimer

ini dipanaskan untuk kedua kalinya, maka akan menyebabkan rusak atau lepasnya

ikatan silang antar rantai polimer.

Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh isolator polimer yaitu ringan, kepadatan

material polimer lebih rendah dibandingkan keramik maupun gelas, sehingga

mudah dalam penanganan maupun instalasi. Bentuk geometri sederhana, karena

mempunyai karakteristik jarak yang relatif besar menyebabkan desain isolator

polimer sederhana. Tahan terhadap polusi, karena bahan polimer mempunyai sifat

hidrophobik (menolak air) yang baik. Sehingga air atau kotoran lainnya akan

sukar menempel pada permukaannya meskipun dioperasikan pada kondisi

lingkungan yang berpolusi maka isolator polimer mempunyai ketahanan tegangan

yang baik. Waktu pembuatan lebih singkat dibandingkan dengan isolator porselin.
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Tidak terdapat lubang karena pembuatan polimer yang berbeda dengan porselin,

sehingga memungkinkan tidak terjadinya tembus internal.

Sedangkan kekurangan yang dimilki oleh isolator polimer adalah: Penuaan atau

degradasi pada permukaannya (surface ageing), stress yang disebabkan antara lain

karena korona, radiasi UV atau zat kimia dapat menyebabkan reaksi kimia pada

permukaan polimer. Sehingga dapat merusak permukaan polimer (penuaan),

bahan penyusun polimer lebih mahal dibandingkan dengan porselin maupun

gelas. [4]

E. Epoksi Resin (Resin Epoxy)

Material isolator yang banyak digunakan pada sistem tenaga listrik di Indonesia

sampai saat ini adalah isolator berbahan porselin dan gelas. Kelebihan isolator

jenis ini adalah harganya yang cukup murah dibandingkan dengan isolator

polimer. Namun, isolator jenis ini memiliki kelemahan dari segi mekanis yaitu

berat dan permukaannya yang bersifat menyerap air (hygroscopic) sehingga lebih

mudah terjadi arus bocor pada permukaan yang akhirnya dapat menyebabkan

fashover. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sebagai alternatif digunakan

isolator polimer.

Salah satu contoh dari isolator polimer adalah resin epoksi. Kelebihan yang

dimiliki oleh isolator polimer dengan jenis resin epoksi ini di antaranya adalah

rapat massa 0,9-2,5 gram/cm3 yang lebih rendah dibandingkan dengan isolator

porselin yang rapat massanya 2,3-3,9 gram/cm3 dan isolator gelas dengan rapat

massa 2,5 gram/cm3, serta proses pembuatannya yang tidak memerlukan energi
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yang terlalu besar hanya membutuhkan suhu antara 20oC - 30oC. Juga sifat

dielektrik bahan isolasi resin epoksi memiliki konstanta dielektrik 2,3 - 5,5 dan

faktor disipasi (0,1 - 5,0) x 10-3 akan lebih baik dibandingkan dengan isolator

porselin dengan konstanta dielektrik 5,0 - 7,5 dan faktor disipasi (20-40) x 10-3

sedangkan isolator gelas memiliki konstanta dielektrik 7,3 dan faktor disipasi (15-

50) x10-3. Massa bahan isolasi polimer resin epoksi yang lebih ringan dibanding

porselin dan gelas memberikan peluang baru pada desain menara saluran

transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi yang lebih baik.

Bahan isolasi polimer resin epoksi yang ringan dapat pula dipergunakan sebagai

pemisah fase guna mengurangi ayunan mekanik konduktor saluran transmisi.

Sifat perekat resin epoksi yang sempuma, mudah dibentuk, kekuatan mekanis

yang baik, daya tahan kimia yang kuat merupakan keuntungan yang paling

penting dari resin padat.

Epoksi resin merupakan golongan polimer termoset dimana campuran dua

komponen yang akhirnya berbentuk seperti kaca pada temperature ruang yang

mempunyai sifat isolasi listrik yang layak dan juga mempunyai kekedapan air

yang tinggi. Epoksi resin sudah menjadi bagian penting dari material isolasi

khusunya dibidang kelistrikan karna jenis polimer ini sudah dikenal lebih dari

50 tahun.

Epoksi resin mempunyai kegunaan yang luas dalam industri teknik kimia, listrik,

mekanik, dan sipil, sebagai perekat, cat pelapis, percetakan cor dan benda-benda

cetakan. Sedikitnya terdapat keuntungan resin epoksi yaitu bahan ini memiliki

dielektrik yang baik dan mudah dibentuk sesuai desain yang diinginkan pada
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temperatur ruang. Penggunaan bahan isolasi polimer resin epoksi antara lain

adalah isolator pasangan dalam, trafo tegangan, trafo arus, trafo uji, isolasi lilitan

pada motor dan generator, serta peralatan elektronik.

Kelebihan Epoksi resin antara lain:

1. Sifat kekentalan yang rendah sehingga mudah untuk diproses.

2. Mudah dibentuk, dimana epoksi resin dapat dibentuk dengan cepat dan mudah

dalam temperatur 5-1500C tergantung pada alat pembentuk yang dipilih.

3. Penyusutan yang rendah, epoksi resin ini bereaksi kembali sangat kecil dengan

membentuk susunan yang lain.

4. Tingkat kerekatan yang tinggi, karena adanya pembentukan secara kimiawi.[5]

F. Karet Silikon (Silicone Rubber)

Karet Silikon adalah bahan yang tahan terhadap temperatur tinggi yang biasanya

digunakan untuk isolasi kabel dan bahan isolasi tegangan tinggi. Karet Silikon

merupakan polymeric synthetic yang relatif baru penggunaannya sebagai bahan

isolasi dalam bidang teknik listrik dibanding dengan polimer lainnya seperti resin

epoksi atau polyethylene. Kepopuleran bahan ini dibanding dengan bahan

keramik/porselin dan jenis polimer lainnya yaitu karena memiliki sifat hidrofobik

tinggi, dengan demikian konduktivitas permukaan isolator tetap rendah, sehingga

dapat meminimalkan arus bocor. Selain itu, memiliki sifat dielektrik yang baik,

sangat ringan, mudah penanganan dan pemasangannya. Bahan ini lebih mahal

dibandingkan dengan bahan lainnya tetapi untuk pemakaian khusus dapat

dibenarkan karena memberikan sifat yang lebih unggul pada kabel.
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Keuntungan dari karet silikon adalah flexibility meskipun di suhu rendah, high

mechanical strength, tahan terhadap cuaca seperti ozon, radiasi ultraviolet dan

panas. SIR merupakan satu-satunya material yang membentuk layer terhadap

polusi di permukaannya. Sehingga leakage current dan flashover dapat direduksi.

Sebagai tambahan, karet silikon tidak membutuhkan pembersihan secara

berkala.[6]

G. Emisi Akustik

Emisi Akustik didefinisikan sebagai gelombang transien elastik yang

dibangkitkan oleh suatu pelepasan ketika terjadi propagasi keretakan dan

deformasi (perubahan bentuk) di dalam suatu material. Uji emisi akustik dapat

didefiniskan sebagai uji coba yang tidak merusak (Non-Destructive Testing,

NDT). Pengujian NDT ini memiliki beberapa jenis tipe pengujian yang lain seperti

Ultrsonic, X-Ray, Edy Current, Liquid, dan Thermographic. Pada penerapannya

metode Accoustic Emission, Ultrasonic, Edy Current dan Liquid merupakan

aplikasi NDT yang paling banyak digunakan saat ini. Kelebihan dari emisi akustik

ini adalah dapat mendeteksi keseluruhan struktur pengujian dengan meletakan

sensor dibeberapa lokasi, pengujian dapat dilakukan saat struktur dalam keadaan

bekerja, memungkinkan melakukan pemantauan terus menerus dengan

menggunakan bantuan alarm, dapat mendeteksi perubahan skala kecil bila energi

yang dilepaskan sudah mencukupi dan penggunaan beberapa sensor

memungkinkan menentukan sumber lokasi kesalahan, prinsip emisi akustik ini

secara pasif mendengarkan gelombang suara yang dihasilkan oleh stress (tekanan)

di dalam suatu material. Dengan demikian, seolah-olah suatu bahan material dapat



19

“berbicara/mengeluh” apabila mereka memiliki masalah internal, seperti adanya

pertumbuhan defek (cacat), perkembangan keretakan, dan kerusakan-kerusakan

internal lainnya yang diakibatkan oleh stress (tekanan).

Gelombang suara yang terjadi yang berasal dari material dideteksi, lalu diubah

oleh piezoelektrik menjadi variabel voltase (volt). Lalu, dengan peralatan yang

terkomputerisasi, fungsi tegangan terhadap waktu dapat diketahui (V(t)).

Pengujian emisi akustik ditampilkan pada gambar 2.6

Gambar 2.6 Uji Emisi Akustik (Euro Physical Acoustics SA)[7]

Jadi, dengan menggunakan emisi akustik kerusakan skala kecil suatu material

dapat dideteksi sedini mungkin untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan

berbahaya yang dapat muncul dikemudian hari. Dengan demikian, mengenai

adanya pengetahuan mengenai emisi akustik dari suatu material, penelitian dan

pengembangan di bidang material akan semakin berkembang.

Penggunaan sensor emisi akustik digunakan karena melihat beberapa kelebihan

dibandingkan dengan sensor lainnya. Adapun kelebihan dari sensor emisi akustik,

yaitu :
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 Dapat memantau sistem secara menyeluruh dari sedikit lokasi , walaupun

sistem tersebut sedang digunakan, sehingga dapat menentukan tempat

terjadinya kerusakan di dalam sistem.

 Dapat memberikan indikasi langsung perilaku dan respons material

 Sensitivitas tinggi sehinnga memberikan informasi dengan sangat cepat

 Pemantauan dapat dilakukan tanpa henti

 Tidak membutuhkan scan permukaan struktur secara menyeluruh [7]

H. Transformasi Wavelet

Sinyal akustik yang ditangkap biasanya memiliki tambahan sinyal karena

dipengaruhi oleh lingkungan yang biasanya dikenal dengan noise atau derau

sehingga membuat sedikit kesulitan untuk menentukan karakteristik peluahan

sebagian pada sinyal akustik yang didapat. Untuk memecahkan problematika

sinyal gangguan noise atau derau ini maka digunakan metode dengan analisis

transformasi wavelet, transformasi wavelet merupakan metode yang sudah banyak

digunakan dalam penelitian dalam pemisahan sinyal noise dengan sinyal aslinya

untuk membantu mempermudah analisis karakteristik peluahan sebagian.

Metode transformasi wavelet umumnya menggunakan salah satu toolbox pada

software matlab, yaitu dengan menggunakan toolbox Wavelet 1-D. Pada metode

transformasi wavelet ini analisis yang digunakan dapat melalui beberapa jenis

mother waveletnya, pemilihan jenis mother wavelet tergantung dari aplikasnya[8],

[9], akan tetapi mother wavelet yang paling cocok untuk menganalisis karakteristik

peluahan sebagian adalah dengan menggunakan mother wavelet Daubechies (db)
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dan Symlets (sym) yang cocok dalam pendeteksian durasi yang singkat,

pendeteksian kerusakan secara cepat, penggunaan frekuensi yang tinggi dan sinyal

dengan amplitude yang kecil.

Pada penelitian ini transformasi wavelet yang digunakan adalah dengan

menggunakan mother wavelet Daubechies (db) 4 pada level 1 dan pada level 2,

serta menggunakan Symlets (sym) 4 pada level 1 hasil dari pemilihan jenis mother

wavelet pada transfomasi wavelet ini terlampir dalam lampiran dimana pada

akhirnya mother wavelet Symlets (sym) 4 pada level 1 dipilih menjadi yang paling

cocok dalam pengujian ini. Karena memiliki nilai perbandingan noise dan sinyal

aslinya yang paling mendekati ideal dibandingkan dengan mother wavelet yang

lain.

I. Penelitian Pendukung

Penelitian telah dilakukan oleh D Zhu, A J Mc Grail, S Swingler', D W

Auckland and B R Varlow[10] mengenai pendeteksian peluahan sebagian pada

terminasi kabel menggunakan teknik emisi akustik dan proses sinyal adaptif.

Sebuah sistem yang didasari dari sistem emisi akustik yang berguna untuk

mendeteksi kegiatan prilaku peluahan sebagian pada terminasi kabel. Pada

pengujian ini menggunakan dua jenis metode yaitu dengan metode emisi akustik

dan EDPM. Pada pengujian ini pengaturan pengujian sama persis yang berbeda

hanya penggunaan sampel yang digunakan yaitu mengganti sampel AE untuk

melakukan pengujian EDPM.
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Dengan kata lain, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan dua buah metode

yang berbeda untuk mendapatkan hasil bahwa semakin jauh jarak sensor dari

sumber peluahan sebagian maka semakin kecil energi yang dihasilkan lalu ketika

semakin dekat jarak antara sensor dengan sumber peluahan sebagian maka

semakin besar energi yang dihasilkan.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tatsuya Sakoda, Jannus Maurits Nainggolan,

Toshihiko Nakashima, Masahisa Otsubo[11] mengenai diagnosis kerusakan Isolasi

dari Ethylene Propylene Rubber (EPR) Menggunakan Teknik Emisi Akustik yang

membahas tentang hubungan antara penurunan kinerja isolasi ethylene propylene

rubber (EPR) yang digunakan sebagai bahan isolasi pada kabel polyethylene

cross-linked (XLPE) dengan peluahan sebagian (PD) dengan menggunakan

Sensor emisi akustik.

Sehingga hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah hubungan antara

penurunan kinerja isolasi bahan EPR dari sinyal emisi akustik karena peluahan

sebagian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya intensitas sinyal emisi

akustik tetapi juga jumlah yang dihitung sinyal emisi akustik lebih dari nilai kritis

yang sangat berguna untuk mendiagnosa EPR. Penelitian menunjukkan bahwa

untuk menilai tingkat kerusakan, tidak hanya intensitas sinyal emisi akustik pada

peluahan sebagian tetapi juga dihitung dari karakteristik besar frekuensi dominan

sinyal emisi akustik, secara garis besar hubungan antara intensitas emisi akustik,

jumlah sinyal emisi akustik dihitung, dan tingkat kerusakan yang diperoleh.

Pengujian selanjutnya dilakukan oleh Department of Electrical Engineering

bekerjasama dengan National Cheng Kung University dan Nan Jeon Institute of
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Technology, yang ditulis oleh Ju-Chu Hsieh, Cheng-Chi Tai, Ching-Chau Su,

Chien-Yi Chen, Ting-Cheng Huang, Yu-Hsun Lin[12] yaitu pengujian mengenai

perbandingan metode Acoustic Emission dengan metode pengukuran arus impuls

dan kapasitif coupler dalam mendeteksi peluahan sebagian pada terminasi kabel.

Pengujian ini bertujuan untuk mengembangkan metode pemeriksaan pada

masalah sambungan kabel. Penyebab kerusakan isolasi pada kabel listrik biasanya

dikarenakan konstruksi yang buruk, adanya tekanan, pengerutan, atau kerusakan

berjerumbai. Masalah lain yang mungkin terjadi karena listrik panas, atau faktor

lingkungan kimia.

Pencegahan terjadinya peluahan sebagian sangat penting untuk industri tenaga

listrik. Metode pengukuran peluahan sebagian dapat dikategorikan menjadi dua

jenis, yaitu jenis listrik dan jenis non-listrik. Penelitian menunjukan tiga metode

pengukuran peluahan sebagian berguna untuk melakukan pemeriksaan kabel

listrik yang telah diadopsi, mereka diperkenalkan sebagai berikut :

(a) Metode pengukuran arus impuls: Metode ini menghubungkan resistansi

secara seri dengan kawat tanah dari objek di bawah deteksi. Ketika PD

terjadi, arus impuls yang akan terukur dari deteksi resistansi sebagai bagian

dari rangkaian deteksi. Metode ini sangat sensitif dan dapat mengukur impuls

dengan mudah. Unit diadopsi dalam pengukuran arus impuls PD diatur oleh

IEC adalah pico coulomb atau pC.

(b) Metode Pengukuran kapasitif coupler: Ketika PD terjadi di dalam kabel,

sinyal impuls EM akan menyebar dengan lokasi kesalahan sebagai asalnya,

lalu pada arah yang berlawanan sepanjang kabel menuju kedua ujungnya
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(c) Metode pengukuran AE: Ketika sebuah PD merupakan sebuah impuls

kemudian terjadi di dalam kabel sehingga impuls akan menghasilkan

gelombang tekanan mekanis dalam dielektrik dan merumuskan sumber

akustik untuk memancarkan gelombang akustik. Metode pengukuran emisi

akustik menggunakan sensor emisi akustik untuk melekatkan langsung pada

permukaan peralatan (atau kabel itu) dan menggunakan bahan piezoelektrik

didalam bagian sensor untuk mengubah tekanan mekanis menjadi sinyal

listrik emisi akustik, yang akan diperkuat sebelum tahap penguatan.


