
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Perkembangan jaman, populasi dan teknologi yang pesat, mengakibatkan permintaan

akan kebutuhan listrik semakin meningkat. Secara umum metode yang dilakukan

untuk menyalurkan energi listrik dengan berbagai sumber energi yang sangat jauh

letaknya dari pusat beban adalah dengan menggunakan sistem transmisi tegangan

tinggi dan ekstra tinggi.

Pertumbuhan beban dan penggunaan sistem transmisi tegangan tinggi mengharuskan

adanya perlakuan khusus dari peralatan tegangan tinggi. Kapasitas dan ukuran yang

besar pada peralatan tegangan tinggi akan menimbulkan masalah dalam hal mobilitas,

sehingga sulit dalam pemeliharaan dan perbaikan. Selain itu, kabel tegangan tinggi

yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik, agar dapat menyalukan listrik

dalam jangka waktu  yang lama.

Untuk mengatasi keterbatasan mobilitas dan kualitas peralatan tegangan tinggi akibat

pertumbuhan beban yang tinggi dan penggunaan sistem penyaluran daya tersebut,

maka diperlukan pengembangan sistem isolasi yang baik. Penggunaan sistem isolasi

yang baik dan desain optimal menentukan kondisi peralatan tegangan tinggi. Kondisi
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peralatan tegangan tinggi menentukan nilai keekonomian sistem. Sehingga beberapa

faktor yang mempengaruhi kondisi peralatan tegangan tinggi adalah desain

peralatannya dan material isolasi yang digunakan.

Jenis isolasi yang biasa digunakan pada tegangan tinggi adalah isolasi gas, isolasi cair

dan isolasi padat. Sedangkan isolasi yang sangat banyak digunakan pada peralatan

dan kabel tegangan tinggi adalah isolasi padat.[14] Bahan isolasi padat yang dikenal

pada umumnya adalah bahan dari porselin/keramik dan kaca/gelas, tetapi sedang

dikembangkan isolator dari bahan polimer. Isolator polimer memiliki kelebihan yaitu

memiliki densitas yang rendah, dibandingkan dengan logam dan keramik, memiliki rasio

kekuatan terhadap berat yang baik untuk beberapa jenis polimer, ketahanan korosi yang

tinggi, konduktivitas listrik dan panas yang rendah, tanpa proses pengerjaan lanjutan,

polimer sangat kompetitif dalam hal harga dibandingkan logam, umumnya membutuhkan

energi proses yang lebih sedikit dibandingkan logam.

Saat ini, telah dikenal teknologi komposit dari isolator atau jenis bahan isoalator baru

yang terbuat dari campuran beberapa bahan yang membentuk komponen tunggal

yaitu epoksi resin, PTFE, PUR, ethylene propylene rubber (EPR) dan karet silikon

(SIR). Beberapa jenis polimer seperti epoksi resin sangat kompetitif dibandingkan dengan

gelas/kaca karena memiliki karakteristik yang baik dan biaya yang lebih efisien, selain

epoksi resin terdapat bahan isolasi lain untuk menghadapi mekanikal stress yang

besar yaitu bahan polimer karet. Salah satu aplikasi tegangan tinggi yang

menggunakan karet adalah karet silikon (SIR), sudah terbukti selama bertahun-tahan

terhadap kondisi lingkungan yang berbeda-beda.[6]
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Salah satu pengujian terhadap kondisi sistem isolasi pada suatu peralatan adalah

dengan pengukuran peluahan sebagian (partial discharge). Masalah yang terjadi pada

peralatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan isloasi tersebut tetapi

juga dapat disebabkan karena ketidaksempurnaan dalam produksi dan desain. Dalam

pengujian peluahan sebagian ini banyak metode penelitian yang terus dikembangkan,

dimana masing-masing metode penelitian yang digunakan dalam pengujian peluahan

sebagian menunjukan indikasi yang berbeda-beda terhadap masalah yang terjadi.

Akan tetapi pengujian untuk mengetahui prilaku peluahan masih perlu dilakukan

lebih banyak lagi. Pengujian-pengujian tersebut dilakukan sebagai pengembangan

penelitian untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik dari bahan isolasi

terhadap kegagalannya.

Emisi akustik merupakan salah satu uji coba peluahan sebagian yang tidak merusak

(Non-Destructive Testing) yang berarti tidak perlu merusak material/bahan untuk

mengetahui karakteristik suatu material. Beberapa pengujian lainnya seperti

Ultrsonic, X-Ray, Edy Current, Liquid, dan Thermographic. Metode Accoustic

Emission, Ultrasonic, Edy Current dan Liquid merupakan aplikasi pengujian tidak

merusak yang paling banyak diterapkan saat ini. Kelebihan sensor emisi akustik

adalah dapat mendeteksi keseluruhan struktur pengujian dengan meletkan sensor

dibeberapa lokasi, pengujian dapat dilakukan saat sistem dalam keadaan berkerja,

prinsip emisi akustik ini secara pasif mendengarkan gelombang suara yang dihasilkan

oleh tekanan (stress) di dalam suatu material.[1]
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sensor emisi akustik untuk mencari

sifat kegagalan dari bahan isolasi padat pada sistem kelistrikan tegangan tinggi, bahan

isolasi padat yang digunakan dalam uji peluahan sebagian adalah epoksi resin dan

karet silikon. Analisis peluahan sebagian berguna untuk mendiagnosis tingkat

degradasi isolasi polimer. Fenomena pre-kegagalan dapat dideteksi dengan

pengamatan dan pengukuran sinyal peluahan sebagian. Sehingga mempelajari

peluahan sebagian menjadi penting karena dengan mengetahui tingkat peluahan

sebagian suatu isolasi agar dapat diperkirakan kondisi isolasi.

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Membandingkan karakteristik gelombang peluahan sebagian dari epoksi resin

terhadap karet silikon, yang mencakup bentuk/besar tegangan peluahan dan

arus bocor.

2. Membandingkan besaran frekuensi (Hz) peluahan sebagian yang terjadi dalam

rongga udara dari epoksi resin terhadap karet silikon.
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C. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian yang dilakukan ini adalah dapat :

1. Mengetahui perbedaan sifat atau karakteristik peluahan sebagian dari epoksi

resin terhadap karet silikon jika terdapat rongga udara.

2. Mengetahui perbedaan frekuensi dominan (dalam kHz) dari peluahan

sebagian dalam rongga udara terhadap dari polimer epoksi resin terhadap

karet silikon.

3. Mengetahui kekuatan dielektrik bahan isolasi epoksi resin dan

perbandingannya dengan karet silikon.

4. Mendapatkan material isolasi yang dapat diaplikasikan sesuai karakteristik

dari hasil pengujian dengan metode emisi akustik.

D. Batasan Masalah

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan isolasi yang digunakan adalah epoksi resin dan karet silikon.

2. Karakteristik gelombang yang dianalisis adalah frekuensi, magnitudo dan

arus bocor dari masing-masing sumber peluahan.

3. Bahan isolasi dibuat berbentuk sampel dengan ukuran tertentu.

4. Informasi sinyal didapatkan dari deteksi sensor emisi akustik.

5. Tidak memberikan penekanan pada kandungan epoksi resin dan karet silikon

yang menjadi sampel.
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E. Hipotesis

Dari penjelasan pada latar belakang dan teori maka dapat dirumuskan beberapa

hipotesa yaitu :

1. Epoksi resin memiliki tegangan kritis yang lebih besar dibandingkan dengan

karet silikon.

2. Karet silikon dapat menahan arus bocor lebih baik dibandingkan dengan

epoksi resin.

3. Akan didapatkan perbedaan frekuensi dominan antara epoksi resin dan karet

silikon.


