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Abstrak
Tegangan transient disebabkan oleh petir, proses switching dan gangguan yang terjadi dalam sistem
tenaga, besaran transient ini tergantung dari waktu timbulnya, nilai maksimumnya, bentuk gelombang dan
frekuensi yang terjadi pada komponen sistem tenaga. Akibatnya adalah kerusakan pada peralatan konsumen,
kerusakan pada masalah operasi, mempercepat lifetime peralatan dan kerusakan mendadak pada peralatan.
Kapasitor bank merupakan suatu kompensator yang digunakan untuk menyuplai daya reaktif dan
memperbaiki faktor daya, umumnya, pemerintah menetapkan standard khususnya Industri untuk menjaga faktor
daya pada suatu nilai, hingga apa bila faktor daya mengalami penurunan, maka kapasitor bank akan diparalelkan
dengan beban untuk mengatasinya. Proses switching ini dapat menimbulkan transient overvoltage dan
mempengaruhi transient stability.
Beberapa faktor yang mempengaruhi penguatan tegangan transient selama proses switching kapasitor
bank adalah ukuran kapasitor bank, kapasitas hubung singkat pada lokasi dimana kapasitor disimpan, daya
transformator pelanggan dan karakteristik beban pelanggan.
Beberapa teknik dilterapkan untuk mengurangi efek transeint ini, diantaranya memasukkan induktor dan resistor
bersama dengan kapasitor, waktu switching dan Lokasi kapasitor.
Kata Kunci : Transient Over Voltage, Switching, Kapasitor bank
I.

PENDAHULUAN

Tegangan transient dalam sistem tenaga
disebabkan oleh switching, petir dan gangguan pada
sistem. Fenomena yang berbeda menciptakan tipe
transient yang berbeda pula.[1]
Transient Osilatory terjadi karena fenomena
switching pada jaringan, kebanyakan aksi switching
adalah switching kapasitor bank, transient yang paling
merusak disebabkan oleh pengisian kapasitor, sementara
pengosongan kapasitor hanya meyebabkan minor
transient, pengisian yang tidak sinkron dari kapasitor
lebih buruk dari pengisian sinkron. Transient osilatory
dikenali dari durasi, besaran dan spectral transient, ada
beberapa sub kelas dari transient osilatori, tergantung
dari frekuensi domain.[1]
Transient implusive terjadi disebabkan oleh
serangan petir, transient impulsive yang terburuk terjadi
ketika petir menyerang langsung jaringan tenaga,
bagaimanapun sebagian besar serangan langsung
menyebabkan gangguan yang akan menunjukkan
voltage dip pada peralatan (monitor atau peralatan
konsumen). Transient impulsive dikenali dari rise dan
decay time-nya. Transient impulsive dibagi menjadi
beberapa sub kelas menurut durasinya.
Umumnya transient akan teredam ketika melewati
bagian yang resistif dari sistem, adapun transient ini
adalah fenomena lokal, terkecuali adalah transient
memiliki frekuensi rendah.

Perbedaan antara transient osilatorry dan
impulsive
masih
aritificial,
banyak
transient
menunjukkan osilatorry seperti halnya perilaku
transoient dan perubahan karakteristik saat merambat
pada jaringan. Upaya telah dilakukan untuk
menggolongkan transient dengan cara selain
standarisasi.
Penggolongan dapat dilakukan tergantung bentuk asli
transient, sebagai contoh transient petir, transient
pengisian dan pengosongan kapasitor.

II.

TEORI DASAR

Kapasitor Bank
Kapasitor Daya Berdasarkan tegangan yang
digunakan dibai menjadi 2 bagian :
Low Voltage Capacitor Bank memiliki tegangan
kerja dibawah 1 kV yaitu 380 – 440 V
High Voltage Capacitor Bank memilki tegangan
kerja diatas 1 kV
Kapasitor Daya berdasarkan pemasangannya
dibagi menjadi
Kapasitor Seri, dipasang secara seri dengan
sumber tegangan dan terhubung paralel dengan
beban, pada umumnya digunakan sebagai
kompensasi dari reaktansi jaringan
Kapasitor Shunt, dipasang secara paralel dengan
sumber tegangan. Umumnya dipasang pada beban
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untuk memperbaiki faktor daya dan sebagai suplay
daya reaktif pada beban
Sistem tenaga didominasi oleh beban induktif,
maka mereka harus menyediakan daya reaktif untuk
digunakan, cara yang efisien adalah dengan memasang
kapasitor bank, yang memiliki banyak kegunaan.
Penggunaan kapasitor bank ini ada 2 tipe (tetap maupun
dapat diganti-ganti) tergantung kriteria dari perangkat.
Variasi beban dimana kapasitor bank ditempatkan
menjadi sebab proses switching ini.[2]
Proses switching kapasitor bank ini
menyebabkan transient overvoltage. Beberapa faktor
yang mempengaruhi penguatan tegangan transient
selama proses switching kapasitor bank adalah ukuran
kapasitor bank, kapasitas hubung singkat pada lokasi
dimana kapasitor disimpan, daya transformator
pelanggan dan karakteristik beban pelanggan.
Fenomena osilasi dari transient switching
kapasitor adalah hasil dari pertukaran energi antara
elemen induktif dan kapasitif. Energi yang tersimpan
dalam elemen kapasitor mengalir ke elemen induktif.
Osilasi transient muncul selama proses switching
kapasitor pada frekuensi rendah (600 – 700 Hz).[2]
Tujuan dari pengisian kapasitor bank adalah untuk
memberikan daya reaktif pada sistem, hal ini dapat
menaikkan tegangan, dengan mempelajari tegangan
sebelum dan setelah transient osilatorry, penyebab
transient adalah :
- Pengisian
kapasitor
menyebabkan
kenaikan
tegangan, besarnya tergantung dari ukuran kapasitor
bank
- Pengisian jaringan yang terbuka pada ujung (openended line) menyebabkan sedikit kenaikan tegangan
- Pengosongan kapasitor menyebabkan penurunan
tegangan
- Pengisian reaktor shunt menyebabkan penurunan
tegangan
- Pengosongan reaktor shunt menyebabkan kenaikan
tegangan
Dengan pengetahuan ini, memungkinkan untuk
mengetahui penyebab terjadinya transient, perubahan
inisiasi tegangan pada transient merupakan salah satu
cara untuk menggolongkan transient.[1]
Pengisian kapasitor menyebabkan penurunan tegangan
inisial (mendekati nol), karena kapasitor yang tidak
terisi mempunyai kondisi awal berupa rangkaian
tertutup.
Untuk impulse petir, tegangan inisial dapat
meningkat ataupun menurun tergantung dari
polaritasnya. Pengosongan kapasitor normal hanya
menyebabkan minor transient. Serangan kembali selama
pengosongan kapasitor menyebabkan transient frekuensi
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tinggi dengan amplitudo tinggi dan menunjukkan
karakter yang berulang.[1]

Gambar 1. Diagram satu garis dari operasi switching kapasitor

Gambar di atas memperlihatkan single line
diagram yang menggambarkan tipikal situasi dari
kapasitor bank. Ketika saklar ditutup, maka akan timbul
transient yang sama dengan gambar di bawah ini

Gambar 2. Transient yang disebabkan oleh switching kapasitor.

Gambar ini diamati dari jaringan hulu, hal ini
biasa terjadi pada beberapa tipe dari switching karena
proses isolasi menuju kontak saklar cenderung dadal
ketika tegangan yang melintasi saklar pada nilai
maksimumnya. Karena tegangan kapasitor tidak dapat
diubah secara cepat, tegangan sistem pada lokasi
kapasitor secara singkat ditarik menuju 0 dan naik saat
kapasitor mulai mengisi. Namun, sistem tenaga lebih
bersifat induktif, tegangan kapasitor akan overshoot dan
melingkari frekuensi sistem, pada lokasi monitoring
terlihat, tegangan inisial tidak sama dengan 0.
Overshoot ini akan mengakibatkan transient antara 1 – 2
p.u. tergantung sistem dampingnya, pada kasus ini,
transient mencapai 1,34 p.u.[6]
Transien yang terlihat pada oscilogram,
merambat melalui sistem tenaga dan melewati
transformator distribusi dan masuk ke peralatan
konsumen, transient diatas 2.0 p.u tidak sampai merusak
isolasi tetapi kadang dapat menyebabkan kesalahan
operasi dari peralatan-peralatan konversi elektronika
daya.
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Secara umum, transient tidak akan mencapai
2.0 p.u. pada sistem distribusi primer, meskipun
kapasitor bank yang tidak dibumikan memberikan nilai
yang tinggi. Beban dekat kapasitor dapat menambah
transien over voltage pada rel akhir untuk pelanggan
pada kapasitor tegangan rendah tertentu dan ukuran
transformator step-up. Fenomena ini akan menghasilkan
transien overvoltage mencapai nilai 3 – 4 p.u. Dapat
diilustrasikan pada gambar berikut

diubah-ubah sesuai dengan perubahan beban agar
tidak terjadi overconsumption.[6]
Metode Kontrol Switching Kapasitor
Var Sensitive Relay
Current – sensitive Device
Time Switches
Voltage – sensitve Device

III.

Gambar 3.a. Kenaikan tegangan pada kapasitor pelanggan karena
pengisian kapasitor pada sistem

PENGARUH SWITCHING
KAPASITOR

Parameter
Transient
akibat
Switching
Kapasitor ini dapat dijabarkan dalam bentuk :
- Energization Inrush
Adalah transient yang terjadi hanya pada pertama
kali ketika kapasitor mengisi. Transien ini
dicirikan dengan arus surge yang memiliki besaran
dan frekuensi tinggi. Transien overvoltage juga
terjadi pada rel yang disebabkan oleh arus inrush
dari sistem.[3]

Gambar 3.b. Rangkaian Ekivalent

Ada 2 metode yang umum digunakan pada
pemasangan kapasitor
Direct Connection, disebut juga pemasangan
langsung, merupakan metode yang biasanya
digunakan pada beban yang berupa motor atau
trafo yang besar, pada metode ini, kapasitor
dihubungkan secara paralel dengan terminal bebas,
kapasitor tersebut dihubungkan secara langsung
dengan switch on-off dari beban yang
bersangkutan
Radial Connection Method atau disebut dengan
metode tak langsung adalah metode pemasangan
kapasistor sistem terpusat pada gardu induk.
Metode ini digunakan bila beban terdiri dari
banyak beban induk, semua kapasitor dihubungkan
busbar pada panel induk secara paralel. Pada
sistem ini, suplay daya dari kapasitor dapat

Gambar 4. Energization Inrush

-

Back to back switching [3]

Gambar 5. Back to back energizing
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IV.

CARA MENGANTISIPASI
TRANSIENT OVERVOLTAGE

Ada beberapa cara yang biasa dilakukan untuk
meredam gangguan trasient overvoltages yang
disebabkan oleh switching kapasitor bank.
-

Switching times
Yaitu dengan melakukan pengaturan switching
berdasarkan waktu, contohnya, jika besar beban
untuk tiap hari adalah sama, maka pengoperasian
switching pada kapasitor bersamaan pada waktu
beban meningkat. Masalah yang ditimbulkan pada
pengoperasian switching yang bersamaan waktu
beban meningkat, efek transient overvoltage tersebut
dapat mengakibatkan Adjustable Speed Drive
mengalami Shut Down setelah proses berlangsung.
Untuk mengatasinya, maka pengaturan dan
switching pada kapasitor tersebut dapar dilakukan
beberapa saat sebelum beban pada waktu
puncaknya.[6]

-

Preinsertion Resistor
Penggunaan ini dapat mengurangi gejala Transient
pada kapasitor, saat terjadi puncak pertama dari
gelombang transient overvoltaget tersebut.[6]

Gambar 6. Transient pada rel yang diikuti oleh back to back
switching

-

Outrush Transient
Jika terjadi gangguan pad rel, induktansi dalam
orde micro henri dan outrush dapat merusak.
Outrush-Limitating Reaktor dapat dipasang secara
seri dengan kapasitor bank jika dibutuhkan.[3]

-

Voltage Magnification
Transien ini memanifestasikan dirinya sebagai
kenaikan tegangan ketika kapasitor bank diisi.
Interaksi antara kapasitor bank level distribusi
dengan kapasitor bank lainnya pada sistem
transmisi.[3]

Gambar 7. Voltage Magnification pada rel distribusi

-

Transient Recovery Voltage
Transien ini muncul disepanjang kutub dari circuit
breaker
selama
terjadi
gangguan
pada
rangkaian.[3]

Gambar 9. Kapasitor Switch dengan Preinsertion Resistor

Gambar 8. Transient Recovery Voltage

Tabel berikut merupakan perbandingan puncak
transient overvoltage karena switching kapasitor dengan
dan tidak menggunakan Preinsetion Resistor
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V.
-

-

Tabel 1. Perbandingan Transien dengan dan tanpa Preinsertion
resistor

-

Lokasi Kapasitor
Untuk pemasangan kapasitor bank pada feeder
distribusi, sebaiknya tidak dipasang dekat pada
beban atau lokasi dimana terdapat transient
overvoltage yang tinggi, jika memungkinkan
memindahkan kapasitor ke cabang, jaringan lain
untuk mengeliminasi gangguan tersebut.[6]

-

Preinsertion Induktor
Preinsertion Induktor disisipkan pada rangkaian
switching kapasitor dengan pola yang sama dengan
Preinsertion Resistor. Ketika kapasitor mengisi
pertama kali, Induktor akan dibypas 7 – 12 siklus
selama disispkan. Induktor menyediakan impedansi
selama penutupan untuk mereduksi tegangan kolaps
inisial oleh sejumlah tegangan yang dikembangkan
induktor ketika arus inrush mengalir. Sistem ini
efektif ketika induktansi dominan pada sistem.
Secara umum, sistem ini efektif pada nilai dv/dt
yang terbatas, juga cocok untuk besaran dan
frekuensi arus inrush dari back to back switching.
Tetapi, sistem ini adalah kerja hubung singkat
terbatas dan harus tepat dalam pemilihan ukuran
atau akan mengingkatkan trnasien pada besaran
yang tidak terkontrol.[4]

-

Fixed Induktor
Induktor tetap kecil (mikro Henri) secara permanen
ditempatkan pada rangkaian, kontrol efektif dari
switching transient overvoltage membutuhkan
induktor dengan ukuran yang lebih nesar (10 – 40
mH), setidaknya sama dengan induktasi sistem.
Induktor tetap dengan ukuran ini, mempunyai tugas
yang besar dan mahal, bukan hanya masalah biaya
tetapi juga rugi-rugi yang ditimbulkan olehnya.[4]

KESIMPULAN

Switching kapasitor bank, atau proses pengosongan
dan pengisian kapasitor dapat menyebabkan
Transient Overvoltage
Parameter transient akibat switching kapasitor
adalah Energization Inrush, Back to back switching,
Outrush Transient, Voltage magnification dan
Transient Recovery Voltage
Cara mengatasi masalah ini adalah dengan
memperhatikan Switching Time (waktu switching),
menyisipkan resistor (Pre-insertion Resistor),
menyisipkan Induktor (Pre-Insertion Inductor),
memasang Induktor Tetap (Fixed Induktor) dan
memperhatikan Lokasi Pemasangan Kapasitor Bank
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