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ABSTRAK

Ibnu Salam. 2007. ”Analisis Efesiensi Batere  Komunikasi Pada Gardu Induk
PT. PLN (Persero) Region Jateng dan DIY UPT Kudus”. Tugas Akhir. Teknik
Elektro D3. Jurusan Teknik Elektro. Fakultas Teknik. Universitas Negeri
Semarang.

Baterai adalah suatu alat yang dapat menghasilkan energi listrik dengan
proses kimia. Yang dimaksud proses kimia adalah didalam baterai dapat
berlangsung proses pengubahan kimia menjadi tenaga listrik (proses
pengosongan) dan sebaliknya proses tenaga listrik menjadi tenaga kimia
(pengisian kembali) dengan cara regenerasi elektroda-elektroda yang dipakai yaitu
dengan melewatkan arus listrik dalam arah polaritas yang belawanan didalam sel
Baterai dapat berupa susunan beberapa sel atau hanya satu sel  saja. Tiap sel
terdiri dari elektroda positip, elektroda negatif dan elektrolit. Adapun jenis
elektroda dan elektrolit tergantung pada pabrik yang memproduksinya.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini termasuk ke dalam jenis
penelitian komparasi non-hipotesis yaitu mengadakan komparasi status fenomena
dengan standarnya. Adapun langkah analisis data yang dilakukan terhadap hasil
penelitian ini adalah mengetahui standar PLN tentang kapasitas dan efesiensi
batere 48, batere komunikasi. Penelitian dilakukan pada bulan Juli 2007 di Gardu
Induk Jekulo, PT. PLN (Persero) UPT Kudus.
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BAB I

PENDAHULUHAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya dan kemajuan teknologi yang semakin

berkembang pesat, energi listrik memegang peranan yang sangat penting

dalam menopang pembangunan dan kemajuaan tersebut. Melihat hal tersebut,

penyediaan energi listrik diharuskan mampu memenui kebutuhan yang

diperlukan konsumen secara kontinyu dan dengan kualitas yang baik. Maka

dengan terpenuhinya kebutuhan energi listrik konsumen dengan jumlah yang

dibutuhkan dan kualitas baik akan terwujud kemakmuran umat manusia dan

teknologi tetap terus berkembang.

Secara umum sistem energi listrik dapat dibagi menjadi pembangkit,

transmisi dan penyaluran atau distribusi. Untuk memenuhi kebutuhan

konsumen secara cepat dan terpenuhinya kebutuhan energi listrik maka

kelangsungan penyaluran dari pembangkit ke distribusi yang akan disalurkan

ke konsumen harus adanya kerja sama yang baik dan komunikasi yang lancar.

Telekomunikasi merupakan alat yang digunakan untuk kegiatan

penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Peralatan yang harus

ada pada setiap gardu induk selalu dilengkapi dengan peralatan komunikasi

karena memegang peranan yang sangat penting dalam penyampaian informasi

yang digunakan untuk pengontrolan beban pada setiap gardu induk, ataupun

keperluan - keprluan lainya.
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Jenis komunikasi yang digunakan pada gardu induk anatara lain yaitu :

1) Radio Komunikasi VHF.

Radio Komunikasi VHF dalam penyampaian isyarat-isyarat informasi

tanpa menggunakan kabel atau kawat sebagai media penghubung, akan

tetapi komunikasi ini menggunakan media udara yang diatur frekuensinya

sebagai medan penghantarnya.

2) Power Line Carier ( PLC )

Peralatan komunikasi menggunakan PLC ini media penyaluran

informasinya menggunakan Saluran Udara Tegangan Tinggi ( SUTT )

yaitu pada kawat fase S.

Adapun pengertian baterai adalah suatu alat yang dapat menghasilkan

energi listrik dengan proses kimia. Sedangkan yang dimaksud proses kimia

disini adalah didalam baterai dapat berlangsung proses pengubahan kimia

menjadi tenaga listrik (proses pengosongan) dan sebaliknya proses tenaga

listrik menjadi tenaga kimia (pengisian kembali) dengan cara regenerasi

elektroda-elektroda yang dipakai yaitu dengan melewatkan arus listrik dalam

arah polaritas yang belawanan di dalam sel baterai dapat berupa susunan

beberapa sel atau hanya satu sel  saja. Tiap sel terdiri dari elektroda positif,

elektroda negatif dan elektrolit. Adapun jenis elektroda dan elektrolit

tergantung pada pabrik yang memproduksinya.
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Di gardu - gardu induk maupun gardu pusat pembangkit tenaga listrik,

baterai berfungsi sebagai :

1. Sumber tenaga untuk alat kontrol, pengawasan, tanda-tanda isyarat

(signalling and alrm).

2. Sumber tenaga pada motor - motor untuk PMT, PMS, Tap charging, dan

trafo tenaga.

3. Sumber tenaga untuk penerangan darurat.

4. Sumber tenaga untuk relay proteksi.

5. Sumber tenaga untuk peralatan telekomunikasi.

Untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan perawatan atau pemeliharaan

maka perlu mengetahui seberapa efisiensi dan kapasitas batere dalam

penggunaan batere di Gardu Induk yang sudah sesuai dengan standar.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis

mengklarifikasikan permasalaham yang akan dibahas dan dikaji dalam

penelitian ini, antara lain :

1. Apakah batere yang digunakan efesien.

2. Berapa persentase pengujian kapasitas batere.

3. Berapa lama batere dapat bekerja secara optimal saat digunakan.

4. Berapa unit batere untuk komunikasi yang dibutuhkan pada Gardu Induk

di PT. PLN (Persero) UPT Kudus.
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C. Pembatasan masalah

Dalam penelitian ini permasalaha dibatasi dalam beberapa hal saja, yaitu :

1. Berapa persentase pengujian kapasitas batere Gardu Induk.

2. Berapa unit batere untuk komunikasi yang dibutuhkan.

D. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang ada dan pembatasan masalah, maka dapat diuraikan

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Melakukan pengujian Kapasitas dan menganalisa efisiensi batere batere.

2. Mengetahui kemampuan batere komunikasi dalam mensuplay beban

ketika terjadi gangguan tegangan pada sumber dari PLN.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat

memberikan manfaat antara lain :

1. Mengetahui factor - faktor yang mempengaruhi kapasitas dan efesiensi

batere pada Gardu Induk di PT. PLN (Persero) UPT Kudus.

2. Membandingkan efisiensi batere pada Gardu Induk di PT. PLN (Persero)

UPT Kudus dengan standar yang ada.

3. Sebagai referensi apabila ada yang ingin mengadakan penelitian betere

Gardu Induk lebih lanjut.

4. Sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kulitas batere dan

perawatan batere.
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F. Penegasan Istilah

Untuk meghindari kesalahan dalam memahami dan penafsiran terhadap judul

penelitian ini maka perlu adanya penegasan istilah yang digunakan dalam

judul penelitian ini :

1. Analisis

Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan

sebenarnya. (kamus besar bahasa Indonesia ; 2001)

2. Efesiensi

Ketepatan (cara usaha atau kerja) untuk menjalankan sesuatu dengan tidak

membuang - buang waktu, tenaga dan biaya (kamus besar bahasa

Indonesia ; 2001)

3. Batere

Alat yang digunakan untuk menghasilkan atau membangkitkan energi

listrik dari reaksi kimia yang ada di dalamnya (Eksklopedia pelajar ; 2005)

4. Komunikasi

Tindakan atau proses perpindahan informasi, gagasan, emosi, keahlian,

dengan menggunakan kata-kata, simbol, gambar, grafik yang terjadi

dengan melibatkan banyak pihak dan nilai (dance ; 1970)

5. Gardu Induk

Suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk

mentransfer tenaga listrik dari tegangan yang berbeda, pengukuran,

pengawasan, pengamanan sistem tenaga listrik serta pengaturan daya.

(PLN ; 1981)
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6. PT. PLN (Persero) UPT Kudus

Pembangkit Listrik Negara yang menyelengarakan pengelolaan energi

listrik dari mulai pembangkitan sampai distribusi ke pelanggan. Sedangkan

dalam wilayah distrik trnmisi dikelola oleh unit pelayanan tramisi.

Berdasar penegasan istilah tersebut, Analisis Efesiensi Batere

Komunikasi Pada Gardu Induk PT. PLN (Persero) Region Jateng dan DIY

UPT Kudus mengandung pengertian yaitu penelitian ini mengukur nilai

efesiensi batere komunikasi pada wilayah kerja dari PT. PLN (Persero) Unit

Pelayanan Transmisi (UPT) Kudus.

G. .Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan terdiri dari beberapa bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang penjelasan latar belakang, perumusan

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltian,

penegasan istilah, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Berisi tentang teori-teori batere yang meliputi : sejarah umum PT. PLN

(Persero), UPT Kudus, fungsi dan tuags-tugasnya, gardu induk,

persyaratan umum gardu induk. Gambaran umum batere meliputi

pengertian batere, fugsi batere, jenis batere, prinsip kerja batere alkali,

kontruksi batere alkali. Larutan elektrolit batere meliputi jenis elektrolit,

air suling, pencampuran larutan elektrolit, pengukuran berat jenis.
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Karakteristik batere  meliputi tegangan, harga pengosongan (Discharge

rate), temperatur, kapasitas, efesiensi, pengisian batere (Charging).

Instalasi batere meliputi ventilasi, pemasangan batere, ukuran kabel,

terminal dan penghubung batere, rangkaian.

Bab III : Metode Penelitian

Berisi tentang tempat dan waktu penelitian, fokus penelitian, metode

penelitian, perolehan data, objek penelitian, alat yang digunakan dan

pelaksanaan pemeliharaan batere.

Bab IV  : Analisa dan Perhitungan

Menjelaskan data batere, data pengukuran tegangan dan berat jenis persel

pada saat kondisi charge on dan off, hasil pengukuran kapasitas batere,

pengukuran tegangan total batere pengisian floating, pengukuran tegangan

tiap sel saat tes kapasitas. Perhitungan  dan analisis data meliputi data

pabrikan batere, pengisian (Charger), pengosongan (Discharge). Uraian

pembahasan meliputi pembahasan data temlet batere, engukuran tegangan,

pengukuran suhu, pengukuran berat jenis elektrolit, pengisian (Charger),

pengosongan (Discharge) dan efesiensi batere.

Bab V  :  Kesimpulan

 Bab ini tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran untuk pihak-pihak

berkaitan tentang hasil penelitian.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sejarah Umum PT. PLN (Persero)

Sejarah kelistrikan di Indonesia telah dimulai sejak penjajahan

Belanda. Pada waktu itu umumnya pembangkit listrik, tranmisi dan distribusi

tenaga listrik dilakukan secara komersial oleh perusahaan swasta, seperti :

ANIEM, GEBEO, OGEM dan lain-lain. Hal ini terus berlangsung sampai

terjadi proses nasionalisasi perusahaan Belanda. Proses ini akhirnya dapat

diselesaikan pada tahun 1958, sehingga pada tahun tersebut perusahan swasta

belanda sudah resmi menjadi milik pemerintahan Indonesia.

Menyongsong abad 21, PLN memperkirakan kelistrikan akan

berkembang selaras dengan laju perkembangan nasional, baik pada sektor

ekonomi, sektor industri maupun sektor teknologi. Kondisi ini sangat

mempengaruhi kebutuhan energi listrik yang harus disediakan. Hal tersebut

juga sangat mempengaruhi peningkatan pembangkit yang harus di sediakan

untuk memenuhi permintaan konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan listik

yang sangat besar maka pada sektor tramisi, penggunaan tegangan pada

jaringan tranmisi tegangan tinggi bervariasi, yaitu 70 KV, 150 KV, dan 500

KV, untuk tegangan menengah ditetapkan standar 20 KV. Pada tahun 1977

berdasarkan ketetapan dari PLN untuk system 6 KV telah digantikan.
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Sesuai dengan surat keputusan direksi PT. PLN (Persero) Nomor

257.K/010/DIR/2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit

bisnis strategis penyaluran dan pusat pengatur beban Jawa Bali (UBS P3B)

tanggal 02 Nopember 2000. Organisasi PT. PLN (Persero) P3B yang semula

dibentuk berdasarkan surat keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor

0923.K/023/DIR/1995 tanggal 02 Oktober 1995 sebagai , laba (profit centre)

berubah menjadi unit pusat investasi (Invesment Center) dengan sebutan Unit

Bisnis Strategis Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa - Bali (UBS

P3B). (Mardisiswanto,2000).

Pada ide awal pembentukan Region dimaksudkan untuk memberikan

peningkatan kekuatan organisasi P3B (Sektor dan UPB) terutama dalam hal

ini kedudukannya sebagai mitra bagi PLN Distribusi, sehingga dirasa perlu

untuk memberdayakan unit - unit organisasi P3B yakni melalui pembentukan

organisasi region yang mempakan gabungan dan sektor-sektor dan UPB

dengan fungsi utama sebagai operator sistem dan pengelola transmisi.

(Mardisiswanto,2000).

Dengan pembentukan region diharapkan kualitas pelayanan terhadap

pelanggan baik disisi hulu (Perusahaan Pembangkit) maupun disisi hilir

(Distribusi) akan meningkat. Region Jawa Tengah dan DIY dibentuk dari

gabungan satu UPB dan dua sektor yaitu UPB Ungaran, sektor Tuntang dan

Sektor Ketenger.
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Secara ringkas pembentukan region dilakukan dengan beberapa

alasan, anatra lain sebagai berikut: (Mardisiswanto,2000).

1.  Mengurangi biaya overhead sehingga menghasilkan proses bisnis yang

lebih efisien.

2.  Pelayanan ke distribusi lebih fokus sebab berada pada satu outlet.

3.  Indikator pelayanan teknis lebih mudah diukur.

4.  Akuntabilitas yang lebih jelas.

5.  Antisipasi pembentukan anak perusahaan pemeliharaan serta pelimpahan

kepemilikan aset trafo HV atau MV kepada distribusi yang mengakibatkan

lingkup pekerjaan mengecil.

Pada Region Jawa Tengah dan DIY memiliki Unit-unit Pelayanan

Transmisi dan Unit Jasa Teknik yang merupakan bagian dari organisasi

region. Pembentukan UPT dimaksudkan sebagai upaya untuk mengefisienkan

pelaksanaan proses bisnis operasi dan pemeliharaan transmisi.

UPT dibentuk dari pengelompokan Gardu Induk yang berada di

wilayah kerja region. UPT akan memiliki wewenang operasional yang lebih

besar dibanding unit strategis sebelumnya, sehingga diharapkan akan

memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih baik kepada pelanggan

P3B. Sedangkan pembentukan UJT diharapkan sebagai langkah untuk

mempersiapkan dalam rangka mengantisipasi pembentukan anak perusahaan

pemeliharaan. Peletakan UJT dibawah kendali menejemen region dianggap

sebagai cara terbaik yang dapat ditempuh pada tahap awal, mengingat dengan

cara ini kelangsungan operasi dan pelayanan konsumen dapat terjaga.
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Region Jawa Tengah dan DIY memiliki 8 UPT dan 2 UJT yaitu :

(Mardisiswanto, 2000).

1. UPT Semarang  Alamat Jl. Ngesrep Timur V 41 Semarang

2. UPT Kudus.  Alamat Jl. Agil Kusumadia 152 Kudus

3. UPT Ungaran. Alamat Jl. Jend. Sudirman Km 23 Ungaran

4. UPT Surakarta Alamat Jl. Prof. DR. Suharso 53 Surakarta

5. UPT Yogyakarta. Alamat Jl. Parang Tritis Km 5 No. 6 Yogyakarta

6. UPT Pekalongan. Alamat Jl. Jend. Urip Sumahardjo 81 C Pekalongan

7. UPT Purwokerto. Alamat Jl. Jend. Sudirman 914 Purwokerto

8. UPT Wonosobo. Alamat Jl. Temanggung Joyonegoro Wonosobo

9. UJT Purwokerto. Alamat Jl. Jend. Gatot Subroto 87 Purwokerto

10. UJT Salatiga. Alamat Jl. Diponegoro 149 Salatiga

1. UPT Kudus

Dengan perubahan organisasi PT. PLN (persero) P3B menjadi UBS

P3B antaralain adalah adanya perubahan tata niaga sistem tenaga listrik di

Jawa Bali dan kebijakan Direksi PT. PLN (Persero), sebagai bagian dan usaha

untuk meningkatkan efisiensi perusahaan secara keseluruhan. Dengan

berubahnya status organisasi maka perlu dilakukan kajian ulang atas

organisasi PT. PLN (Persero) P3B, revisi atas visi dan misi organisasi,

rekayasa ulang atas proses bisnis organisasi kearah yang lebih efisien, serta

revitalisasi strategi organisasi dalam berbagai aspek seperti aspek

pengembangan usaha perusahaan,  pengelolaan  keuangan,  operasi  dan
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pemeliharaan, pengembangan  usaha perusahaan,  pengembangan  teknologi

informasi, pengembangan potensi kepegawaian, pembentukan budaya

perusahaan, pengelolaan perubahan organisasi dan lain sebagarnya.

Kontribusi ini disiapkan sebagai acuan dalam implementasi

organisasi PT. PLN (Persero) P3B menjadi P3B. Pada UPT Kudus sendiri

membawahi 10 Gardu Induk yaitu :

a) GI Rembang

b) GI Blora

c) G I Cepu

d) GI Jekulo

e) GI Kudus

f) GI Pati

g) GI Jepara

h) GI Purwodadi

i) GI Kedungombo

j) GI Sayung

2. Fungsi dan Tugas-Tugas

Unit Pelaksanaan Transmisi dan Gardu Induk mempunyai tugas

pokok yaitu : melaksanakan operasi dan pemeliharaan Transmisi dan Gardu

Induk. Untuk melaksanakan tugas pokok maka Transmisi dan Gardu Induk

mempunyai fungsi:
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a) Pengoperasian transmisi tenaga listrik dan Gardu Induk.

b) Pemeliharaan transmisi tenaga listrik dan Gardu Induk

c) Penanganan gangguan transmisi tenaga listrik dan Gardu Induk

d) Pelaporan keadaan transmisi tenaga listrik dan Gardu Induk

e) Penanganan keadaan material atau jasa sesuai kebutuhan dan

kewenanganan keselamatan kerja.

f) Membuat laporan berkala.

g) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai kewajiban dan

tanggungjawab pokoknya

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Unit Pelayanan Transmisi

terdiri atas Manager Unit Pelayanan Transmisi yang membawai Asman

Pemeliharaan, Asman Rencana dan Evaluasi serta Asman Administrasi dan

keuangan, adapun fungsi dan tugas masing - masing adalah:

1. Manager

a. Menyusun rencana kegiatan Unit Transmisi , terutama kegiatan yang

bersifat intern, dalam hal ini harus mendapat persetujuan dari region.

b. Bertanggungjawab atas semua pekerjaan di UPT, membimbing serta

memberi pengarahan kepada stafnya.

c. Membuat laporan tentang kegiatan di Unit Pelayanan Transmisi.

d. Memahami dan mendalami semua instruksi dari PT. PLN (Persero)

P3B Region Jawa Tengah dan DIY yang berhubungan dengan tugas -

tugas sebagai pemimpin.

e. Bertanggungjawab atas kelangsungan kegiatan penyaluran .
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2. Asisten Manager Oprasi dan Pemeliharaan.

A.Seksi Operasi

a. Membuat pedoman dan petunjuk dalam bidangnya untuk kelancaraan

pelaksanaan pekerjaan.

b. Melaksanakan operasi penyaluran tenaga listrik.

c. Mencatat data pengusaha penyaluran tenaga listrik dan untuk kaijan

peralatan Transmisi dan Gardu Induk.

d. Melaksanakan pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

pada setiap pekerjaan pemeliharaan.

e. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

f. Melaksanakan tugas - tugas kedinasan lain sesuai kewajiban dan

tanggungjawab pokoknya.

 B. Seksi Pemeliharaan

a. Membuat pedoman dan petunjuk dalam bidangnya untuk kelancaraan

pelaksanaan pekerjaan.

b. Melaksanakan pemeliharaan rutin transmisi dan Gardu Induk.

c. Membuat usulan rencana pemeliharaan transmisi dan Gardu Induk.

d. Menghimpun data kerusakan dan gangguan peralatan Transmisi dan

Gardu Induk sebagai bahan masukan untuk evaluasi kinerja peralatan.

e. Membuat usulan rencana peningkatan keandalan dan kinerja peralatan

Transmisi dan Gardu Induk berdasarkan evaluasi yang dilakukan.

f. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.
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3.  Asisten Manager Administrasi dan Keuangan

a. Membuat pedoman dan petunjuk dalam bidangnya untuk kelancaran

dan pelaksanaan pekerjaan.

b. Melaksanakan tata usaha kesekretariatan, keuangan dan kepegawaian

pada Transmisi dan Gardu induk.

c.  Melaksanakan pengadaan barang atau jasa pekerjaan yang meliputi

pengadaan material pemeliharaan dan jasa sesuai kewenangan

Transmisi dan Gardu Induk.

d. Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Transmisi dan

Gardu Induk.

e. Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai kewajiban dan

tanggungjawab pokoknya.

3. Gardu Induk

Gardu Induk adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik

yang berfungsi sebagai :

a. Transformasi  tenaga  listrik tegangan tinggi  yang  satu ke  tegangan

tinggi  yang lainnya atau ke tegangan menengah.

b. Pengukuran, pengawasan operasi serta pengaturan pengaman dari sistem

tenaga  listrik.

 Pengaturan daya ke gardu-gardu induk lain melalui tegangan tinggi

dan gardu - gardu lain melalui feeder tegangan menengah Masing-masing

bagian mempunyai ruang lingkup yang terbatas namun kesemuanya
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merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyediaan dan

pelayanan tenaga listrik pada konsumen.

 Pembangkitan mempunyai tugas membangkitkan tenaga listrik

melalui generator kemudia ditransformasikan ke tegangan tinggi oleh Step Up

Transformer. Tenaga listrik dengan tegangan tinggi tersebut kemudian

disalurkan atau ditransmisikan melalui kawat-kawat transmisi ke gardu induk.

 Pada gardu induk (GI) ini, tegangan listrik bertegangan tinggi

ditransformasikan ke tegangan menengah dengan Step Down Transformer,

sehingga dapat digunakan untuk keperluan distribusi, tegangan menengah

tersebut diturunkan mnjadi tegangan yang sesuai dengan kebutuhan

konsumen.

 Untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan tenaga listrik

kepada konsumen, maka pembangunan ketiga bagian utama tersebut

mendapat perhatian pada pemerintah. Bahkan sekarang telah dibangun dan

dioperasikan Sistem Tenaga Listrik dengan menggunakan Tegangan Ekstra

Tinggi 500 KV untuk wilayah pulau Jawa.

4. Persyaratan umum gardu Induk

Secara umum Gardu Induk harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

a) Aman dan mudah didekati, baik untuk pemeriksaan, keperluan

kepengusahaan ataupun manuver, bagian-bagian bertegangan harus

memiliki jarak yang cukup aman antara satu dengan yang lainnya, juga

terhadap tanah harus diperhatikan pada instalasi-instalasi pasangan luar.
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b) Penggantian bagian-bagian yang mengalami kerusakan mudah

dilaksanakan, sehingga sekalipun gangguan terjadi pada sambungan rel,

kontinuitas energi ke konsumen dapat dilakukan tanpa adanya pemutusan

yang terlalu lama.

c) Memiliki keandalan yang tinggi dengan sistem cadangan secukupnya.

d) Cukup kuat terjamin terhadap kemungkinan pengaruh hubung singkat,

tegangan dan segala bentuk gangguan.

e) Mudah diperluas dalam menghadapi kemungkinan kenaikan beban dan

sifat beban yang berbeda-beda.

f) Instalasi murah dari segi biaya pengoperasian maupun pemeliharaan.

g) Bebas dari pencemaran industri.

h) Didirikan pada pusat beban.

B. Gambaran Umum Batere

1. Pengertian Batere

Batere adalah suatu alat yang dapat menghasilkan energi listrik

dengan proses kimia. Proses pengubahan energi listrik berlangsung dengan

cara elektro kimia yang bersifaat revesible (dapat kebalikan). Proses elektro

kimia revesible didalam betere tersebut bisa berlangsung pengubakan kimia

menjadi energi listrik (proses pengosongan) maupun pengubahanan energi

listrik menjadi tenaga kimia (proses pengisian). Proses elektro kimia revesible

ini berlangsung dengan cara regenerasi dari elektroda-elektroda dengan

melewatkan arus listrik dalam (arah polaritas) yang berlawanan didalam sel.
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Pada susunan batere, satu unit batere dapat terdiri dari satu sel saja

atau beberapa sel. Tiap sel terdiri dari tiga bagian utama yaitu : elektrode

positif, elektrode negatif dan elektrolit batere. Adapun jenis elektroda dan

elektrolitnya yang digunakan tergantung dari pabrik yang mengeluarkan.

2. Fungsi Batere

Batere merupakan salah satu sumber tegangan arus searah (DC).

pada gardu-gardu induk maupun pusat pembangkit tenaga listrik, batere

berfungsi sebagai :

a) Sumber tenaga untuk alat kontrol, pengawasan, tanda-tanda isyarat.

b) Sumber tenaga untuk PMT, PMS, Tap charging, dan trafo tenaga.

c) Sumber tenaga untuk penerangan darurat.

d) Sumber tenaga untuk relay proteksi.

e) Sumber tenaga untuk peralatan telekomunikasi.

3. Jenis Batere

a) Menurut Tipe Dasar Pemakaian

Pengelompokan batere berdasarkan tipe pemakainya ada 2 jenis yaitu :

a. Stationary ( tetap )

b. Portable ( dapat dipindah - pindahkan )

b) Menurut Bahan Elektrolit

Pada pengelompokan ini, batere di bedakan berdasarkan elektrolit yang

digunakan di dalamnya. Sedangkan elektrolit batere itu sendiri ada 2

macam yaitu elektrolit asam sulfat dan elektrolit alkali. Adapun Secara

jelasnya sebagai berikut :
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a. Batere timah hitam ( lead - acid storage battery )

Batere timah hitam, bahan elektrolitnya adalah berupa larutan asam

belerang ( sulphuric acid = H2SO4 ). Batere timah hitam terdiri dari 2

macam :

1. Lead – antimony

2. Lead – calcium

b. Batere Alkali

Batere alkali larutan elektrolitnya adalah larutan alkali (potassium

hydroxide ). Batere alkali terdiri dari 2 macam :

1) Nickel Iron alkalin battery ( Ni - Fe battery)

2) Nickel Cadmium alkalin battery ( Ni-Cd battery )

Umumnya baterai sebagai sumber arus searah (DC) pada pusat-pusat

pembangkit tenaga listrik dan Gardu Induk - Gardu Induk PLN.

4. Prinsip Kerja Batere Alkali

Komposisi material pada pelat negatif batere nikel kandium (Ni-Cd)

berbeda dengan batere nikel Iron (Ni-Fe) sedangkan materi aktif pada pelat

positif keduanya memiliki komposisi material yang sama. Selama pengisian

(Chargering) dan pengosongan (dischargering) dari dalam sel batere secara

praktis tidak terjadi perubahan cairan elektrolitnya. Fungsi utama caira

elektrolit pada batere alakli hanya sebagai konduktor  untuk memindahkan

ion - ion hidroxide dari suatu elektrode ke elektrode lainnya.
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Pelat Kondisi  Batere

Komposisi material aktif  pada pelat sel

Nikel-kandium Nikel-Iron

Positif Setelah pengisian

(Charger)

Setelah pengosongan

(Discharger)

Nicel hydroxide

Ni(OH)3

Nicelous Hydroxide

Ni(OH)2

Nicel hydroxide

Ni(OH)3

Nicelous Hydroxide

Ni(OH)2

Negatif Setelah pengisian

(Charger)

Setelah pengosongan

(Discharger)

Mettalic Kandium

(Cd)

Candium hydroxide

Cd(OH)2

Sponge iron

(Fe)

Ferrous hydroxide

Fe(OH)2

Table 2.1 Komposisi Material Aktif Batere Alkali

Ketika sel batere alkali dalam proses pengosongan, maka Ni(OH)3

pertama kali mengalami perubahan menjadi (NiOOH), selama proses reduksi

akhirnya arus listrik akan dihasilkan. Proses reaksi kimia pada pengosongan

(Discharge) dan pengisian (Charge) pada elektrode-elektroda sel batere Nikel

Kandium adalah sebagai beikut ;

       Pengosongan
2NiOOH  +  Cd  +  2H2O       2Ni(OH)2 +  Cd(OH)2

Pengisian
Pelat (+)    Pelat (-)    Pelat (+)     Pelat (-)

Sedangkan proses reaksi kimia pada pengosongan (Discharge) dan pengisian

(Charge) pada elektrode-elektroda sel batere Nicel Iron (Ni-Fe) adalah

sebagai beikut :
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                 Pengosongan
2NiOOH  +  Fe  +  2H2O       2Ni(OH)2 +  Fe(OH)2

            Pengisian
Pelat (+)    Pelat (-)    Pelat (+)     Pelat (-)

Selama proses pengosongan reaksi pada pelat negatif batere alkali Nikel

Kandium dan Nikel Iron adalah ;

 Cd + 2OH– –– 2e   Cd(OH)2

 Fe + 2OH –– 2e–   Fe(OH)–

Selama proses pengosongan reaksi pada pelat negatif batere alkali Nikel

Kandium dan Nikel Iron adalah ;

 Cd(OH)2 + 2e    Cd + 2OH–

 Fe(OH)–  + 2e– Fe + 2OH

5. Kontruksi Batere alkali

Pada kedua jenis batere alkali, yaitu alkali nicel-kandium (Ni-Cd)

dan alkali nicel - irion (Ni-Fe) elektrodanya terdiri dari pelat-pelat positif

sebagai material aktafnya terbuat dari nicel - hidroxide Ni(OH)3 dan biasanya

ditambahkan graphit atau flee - nikel yang berfungsi untuk memperbaiki daya

konduksi. Sedangkan barium - hidroxide untuk memperbaiki koefesien

penggunaan sehingga umur dari pelat-pelat ini akan lebih lama. Sedangkan

pelat - pelat negatif, sebagian material aktifnya adalah pada alkali nikel-

kandium (Ni-Cd) terbuat dari campuran candium hydroxide (Cd) dan iron-

oxide (Fe). Pada Alkali Nikel - Iron (Ni-Fe) terbuat dari metalic iron sponge.
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Pada umumnya batere alkali nicel - candium memiliki jumlah pelat

positif lebih banyak saru keeping di bandingkan dengan pelat negatif. Pelat

positif lebih banyak menempati ruang dan lebih rapat dari pada pelat negatif.

Sedangkan pada alkali nicel-iron (Ni-Fe) pelat negatif yang lebih banyak satu

dari pada pelat positif, hal ini sama pada batere timah hitam.

Diantara pelat-pelat positif dan negatif terdapat pemisah atau yang

disebut separator. Separator biasanya terbuat dari bahan kayu, karet keras

ataupun fiber glass. Dari semuanya, taitu pelat-pelat positif dan pelat negatif

serta separator titmpatkan dalam sebuah bejana atau konter. Bejana atau

konter batere ini terbuat dari bahan plastik atau pelat besi nikel. Diatas konter

terdapat lubang ventilasi sebagai siklus udara sebagai keluarnya gas-gas dari

cairan elektrolit.

Gambar 2.1 : Batere Nikel – Kadmium 48
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  Ni-Cd Cell    Ni-Fe Cell

Gambar 2.2   : Susunan Pelat Batere

Gambar 2.3 : Kontruksi Batere Nikel – Kadmium

+
_

_
+
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C. Larutan Elektrolit Batere

Larutan elektrolit merupakan larutan senyawa dalam air yang dapat

menghantarkan arus listrik, karena larutan tersebut dalam air dapat

menghasilkan bagian - bagian yang bermuatan listrik positif dan listrik

negatif. Bagian positif tersebut dinamakan ion positif dan bagian yang

bermuatan negatif disebut ion negatif.  Makin bayak ion - ion yang dihasilkan

suatu elektrolit maka semakin besar pula daya hantar listriknya.

1. Jenis Elektrolit

Jenis larutan elektrolit batere ada dua macam yaitu :

a) Larutan asam belerang (H2SO4)

Larutan asam belerang  (H2SO4) adalah elektrolit yang digunakan

pada batere timah hitam. Larutan asam belerang ini dalam air dapat

menghasilkan ion - ion hydrogen, ion sulfat dan asam belerang ini mudah

terionisasi atau disebut elektrolit kuat. Berat jenis elektrolit yang diperlukan

untuk pengisian kedalam sel batere adalah 1.190 gr/cm3 dan pada suhu

temperatur 15 ºC (59º F).

b) Larutan alkali potassium - hydroxyde ( KOH )

Elektrolit yang digunakan pada batere alkali adalah potassium-

hydroxyde ( KOH ) yang berbentuk kristal keras dan berwarna putih, bahan

ini dapat larut dengan cepat kedalam air murni. Cairan elektrolit ini dapat

ditambahkan Lithium hydroxide, yang berfungsi untuk mencegah suatu

perubahan dalam susunan atau struktur material-material aktif pada pelat-

pelat positif pada kondisi temperatur tinggi.
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Dengan demikian mempertinggi pemeliharaan dari karakteristik kapasitas

batere. Barat jenis cairan elektrolit batere setelah terisi penuh adalah 1,8 ±

0,02 gr/cm3 pada temperatur suhu sekitar 20° C dan dapat dikatakan 19 – 21

% adalah berat KOH.

2. Air Suling

Air untuk mengisi batere adalah air sulingan yang murni yang

memenuhi beberapa persyaratan kimiawi antara lain harus bebas dari Cu, Mn

dan As. Oleh karena persyaratan tersebut maka janganlah menyimpan air

sulingan dalam tempat yang terbuat dari logam. Tempat untuk menyimpan air

sulingan biasanya terbuat dari kaca atau plastik.

3. Pencampuran Larutan Elektrolit

Pertama kita sediakan air batere atau air yang telah diionisasi (air

destilasi) dalam suatu bejana yang terbuat dai kaca atau plastik yang bersih.

Kemudian masukan postanium hydroksida kedalam bejana, selanjutnya

masukan air batere tesebut sambil diaduk sampai benar-benar tercampur

sempurna. Setelah pencampuran tersebut maka usahakan berat jenis elektrolit

menjadi 1,20 gr/cm3 pada tmperatur suhu 200C.

4. Pengukuran Berat Jenis

Untuk pengukuran berat jenis cairan elektrolit digunakan alat ukur

Hydrometer. Hydrometer terdiri dari sebuah silinder gelas kaca, di bagian

atas dilengkapi dengan pompa karet yang berbentuk bola dan mulut pipa karet

yang berfungsi untuk menghisap cairan elektrolit. Di dalam silinder diisi

dengan sebuah aerometer apung umumnya terdiri-dari 2 macam :
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a) Aerometer yang bertuliskan angka - angka (penunjukan berat jenis

secara langsung ) dalam satuan Kg/cm3.

b) Aerometer yang berisi dengan warna-warna, yang berarti :

Merah  : batere sudah mati (Dead battery)

Biru   : Batere mempunyai tenaga 50% (Half Battery)

Kuning  : Batere mempunyai tenaga listrik 90 – 100 % (Full Charge)

Pembacaan berat jenis cairan elektrolit dipengaruhi oleh perubahan

cairan elektrolit sehingga diperlukan koreksi pembacaan berat jenis cairan

elektrolit tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Batere Timah Hitam :

001,0
5,1

)15()( xtshsBDBD −
+=

Keterangan :

 BD = harga berat jenis asam belerang yang sebenarnya (gr/cm3).

 BD(hs) = Pembacaan  berat jenis asam belerang yang  sebenarnya (gr/cm3)

 ts   = temperatur larutan asam belerang (°C)

b) Batere Alkali :

001,0
5,1

)15()( xtahaBDBD −
+=

Keterangan :

  BD = harga berat jenis larutan alkali yang sebenarnya (gr/cm3)

  BD(ha)  = Pembacaan  berat jenis larutan alkali yang sebenarnya (gr/cm3)

 ta   = temperatur larutan Alkali (°C)
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Jenis Batere  Kondisi Elektrolit

(Temperatur 20 C)

Berat Jenis

(gr/cm3)

Alkali

Asam

Elektrolit Baru

Kondisi terisi penuh

Berat jenis minimum

Elektrolit Baru

Kondisi terisi penuh

Berat jenis minimum

1,20

1,18

1,16

1,19

1,2

1,16

Table 2.2   : Standar Berat Jenis Elektrolit

Berat jenis elektrolit akan mempengaruhi kapasitas suatu batere,

semakin tinggi berat jenis elektrolit maka elektrolit mempunyai tahanan

listrik yang rendah, sehingga tegangan terminal sel batere dapat

dipertahankan lebih baik. Dalam perencanaan batere, perbedaan berat jenis

akan memberikan data kapasitas yang berbeda, tergantung dari type batere

tersebut. Dengan berubahnya berat jenis dari sel batere akan memberikan

pengaruh terhadap batere tersebut sebagai berikut :

Berat jenis tinggi

1) Kapasitas bertambah besar

2) Umur lebih panjang

3) Arus pengosongan lebih besar

4) sedikit perubahan dalam operasi

secara terapung

Berat jenis rendah

1) Kapasitas berkurang

2) Umur lebih pendek

3) Arus pengosongan lebih kecil

4) Lebih banyak perubahan

dalam operasi secara terapung

Table 2.3   : Perbandingan Berat Jenis Elektrolit
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D. Karakteristik Batere

1. Tegangan

Besarnya tegangan dari suatu sel batere ditentukan oleh material pelat-

pelat positif dan pelat - pelat negatif, cairan elektrolit, dan system elektrolit

yang digunakan. Jadi besarnya tengangan sel batere tidak ditentukan oleh

ukuran dan banyaknya pelat-pelat dalam suatu sel batere.

Jenis Batere Tegangan Per Sel

Timah Hitam

1. Lead antimony
2. Lead calcium

Alkali

1. Nicel kandium
2. Nicel irion

2,0 Volt
2,0 Volt

1,2 Volt
1,2 vollt

Table 2.4   : Tegangan Per Sel Pada Masing-Masing Jenis Batere

Pada sel batere timah hitam, besarnya tegangan sel batere bervariasi

dengan berat jenisnya. Semakin tinggi berat jenis elektrolit dalam sel batere

maka semakin besar tegangannya. Besarnya tengangan sel batere timah hitam

dalam keadaan sel batere “open circuit” pada temeratur 250 C dapat

dinyatakan sebagai berikut :

  Vpc = BD + 0,84

        Dimana :

  Vpc = Tegangan sel batere (Volt)

  BD = Berat jenis elektrolit (gr/cm2)
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Untuk sel batere timah hitam yang terisi penuh (Full Chargeed) dengan berat

jenis 1,215 gr/cm3 maka tegangannya dapat diketahui :

Vpc = 1.215 + 0,84 = 2,055 Volt

2. Harga Pengosongan (Discharge rate).

Semakin besar arus pengosongan akan mengakibatkan turunya

tegangan sel batere sehingga membatasi kapasitas sel batere. Hubungan

antara kapasitas pengosongan dengan lamanya pengosongan sel batere timah

hitam dengan tegangan akhir 1,75 Volt/sel pada keadaan pengosongan batere

terhubung ke sumber pengisian. Sedangkan pada batere alkali hubungan

antara arus pengosongan dengan kapasitas batere dengan tegangan akhir

tertentu pada temperatur 20 °C.

Pengosongan sendiri

Terjadinya pengosongan sendiri pada suatu sel batere adalah

merupakan suatu kerugian kapasitas batere, oleh karena terjadi raksi - reaksi

pada pelat - pelat positif dan pelat - pelat negaif. Besarnya harga pengosongan

sendiri tergantung pada temperature elektrolit, semakin tinggi temperature

elektrolit maka semakin tinggi pula harga pengosongan sendiri.

Besarnya pengososngan sendiri batere Alkali nikel kandium ± 50%

dari kapasitas nominal batere per tahun. Sedangkan pada batere Alkali Niker

Iron jauh lebih besar dari pada nikel kandium.
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3. Temperatur.

Proses reaksi kimia akan bertambah besar pada temperatur yang

tinggi. Juga tahanan dalam sel batere dan viscositas dari elektrolit akan

berkurang sehingga rugi tegangan dalam batere akan kecil dan kerugian daya

juga berkurang. Oleh karena itu bila temperatur batere naik, maka kapsitas

batere akan bertambah, tetapi umur batere akan berkurang.

4. Kapasitas Batere

Kapasitas suatu batere adalah menyatakan besar arus listrik (Amper)

batere yang dapat disuplay atau dialirkan ke suatu rangkaian luar atau beban

dalam jangka waktu (Jam) tertentu, untuk memberikan tegangan tertentu.

Kapasitas dinyatakan sebagai berikut :

C = I x t

Keterangan :

C = Kapasitas

I  = Arus (A)

t  = Waktu (Jam)

Pada batere alkali (Nickel Cadmium), kapasitas batere dinyatakan

dalam C5 atau C10. C5 atau C10menyatakan besarnya kapasitas batere dalam

(Ah) yang tersedia selama 5 jam (untuk C5) atau 10 jam (untuk C10)

pengosongan dengan arus mengalir sebesar 0,2 . C5 A denagn tegangan akhir

tertentu (misalkan 1,10 Volt/sel), dari pengisian sel batere selama 7 jam pada

arus konstan sebesar 0,2 . C5 A denagn toleransi 5 %. Sedangkan pada batere

timah hitam kapasitas batere yang tersedia adalah selama 8 atau 10 jam.
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5. Efisiensi Batere

Efisiensi suatu batere didefinisikan sebagai prosentase ratio atau

perbandingan dari kapasitas pengosongan terhadap kapasitas pengisian.

Dirumuskan :

Keterangan :

η = Efisiensi (%).

Cd = Kapasitas discharger /Uji.

Cc = Kapasitas charger Batere.

E. Pengisian Batere (Charging)

Suatu batere yang telah dikosongkan sebesar kapasitas dalam Amper-

Jam harus diisi kembali, sebesar :

1,4 x C = 1,4 x I x t

Dimana :

1,4 = Koefisien pengisian

I = Arus pengisian

t = Waktu pengisian

Setiap kejadian dimana tingkat pengisian tidak dapat ditentukan secara

tepat, maka dianjurkan besar kapasitas batere yang ditentukan dalam sirkit

dengan efisiensi sebesar 0,715 atau sama dengan 40 % diatas pengisian.

%100x
Cc
Cd

=η



32

Besar arus pengisian dengan arus konstan pada harga normal untuk

pengisian kembali selama 7 jam, setelah suatu pengosongan sempurna

didefinisikan 1/5 dari kapasitas batere atau sama dengan :

In = 0,2 x C (A)

Dimana :

In   = Arus pengisian

C   = Kapasitas batere

 Sebagai contoh, arus pengisian suatu batere dengan kapasitas 100 Ah

adalah sebesar 0,2 x 100 = 20 A, selama 7 Jam. Atau dapat juga diisi dengan

arus sebesar 7 A selama 20 Jam. Sedangkan besar arus pengisian dibatasi

pada harga :

a) Maximum : 0,5 x C

0,5 x 100 = 50 A, selama 2,8 jam

b) Minimum : 0,1 x C

0,1 x 100 = 10 A, selama 14 Jam

1. Metode Pengisian

Metode pengisian terdiri-dari 3 metode yaitu  :

a) Arus Kontsant (Metode I).

Metode pengisian dengan arus konstant, adalah arus pengisian dijaga

konstan selama pengisian berlangsung. Lamanya waktu yang dibutuhkan

untuk pengisian tersebut tergantung pada besar arus pengisian. Batere telah

terisi penuh, jika tegangan batere telah konstant.
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b) Tegangan Konstant (Metode V)

Metode ini adalah metode pengisian dengan arus konstant, adalah

tegangan pada terminal-terminal batere dijaga konstant selama pengisian

berlangsung.

c) Kombinasi arus konstant dan tegangan konstant (Metode VI)

Pada metode ini adalah tegangan pada terminal-terminal batere dijaga

konstant dengan arus dibatasi selama pengisian berlangsung. Biasanya

pemilihan salah satu diantara metode-metode pengisian tersebut tergantung

dari kondisi kerjanya :

1) Waktu pengisian

2) Perbedaan tegangan (antara tegangan tertinggi pada akhir pengisian

dan tegangan terendah pada akhir pengosongan).

3) Beban yang kontinyu.

Pada keadaan lainya kemungkinan pengisian secara otomatis, adalah :

1) Tegangan

2) Arus

3) Waktu

4) Kapasitas

2. Jenis pengisian

a. Pengisian Pertama (Baru)

Setelah pemasangan instalasi batere, maka sebelum dioperasikan

batere tersebut dilakukan pengisian baru ( Commisioning charge/initial

charge) dengan harga tinggi (high rate).
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1) Pada batere Timah Hitam.

Pada batere timah hitam pada umumnya pengisian dilakukan dengan arus

konstan (metode I). Arus pengisian terdiri-dari 2 tahap :

Tahap pertama  : I1 = (0,07- 0,14) x C

Tahap kedua (freshening) :I2 = 0,07 x C

Dimana :

I1 = arus pengisian tahap pertama

I2 = Arus pengisian tahap kedua

 C = Kapasitas batere pada 15 °C

Lama pengisian 36 – 74 jam apabila tegangan tiap sel batere

mencapai 2,3 V dituriunkan ke pengisian tahap kedua. Pengisian tahap

kedua dihentikan setelah tegangan tiapsel batere 2,65 – 2,70 V

temperatur 38 °C

2) Pada batere Alkali

Pada batere alkali pengisian dapat dilakukan dengan metode I sebesar 0,2

x Cselama 10 – 15 Jam jika tiap sel tegangan mencapai 1,65 V maka

pengisian dihentikan. Dapat juga menggunakan engan metode V sebesar

1,65 V/sel selama 20 jam dibatasi 0,2 x C temperatur 45 °C.

b. Pengisian Cepat ( Fast Charge)

Pengisian secara cepat dilakukan untuk mengisi kembali batere setelah

pengosongan. Hal ini diisi kembali sekurang-kurangnya 80% dari kapasitas

batere. Basar arus dan tegangan ialah :
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Metode pengisian Timah Hitam Alkali

I

V

VI

0,2 x C (A)

2,35-2,40

2,35-2,40 V/sel dan

0,2 x C (A)

0,2 x C (A)

1,45-1,65 V/sel

1,45-1,65 V/sel dan

0,2 x C (A)

Table 2.5   : Metode Pengisian Cepat ( Fast Charge)

c. Pengisian pemeliharaan ( Maintenane Charge ).

Pengisian pemeliharaan bertujuan untuk menjaga tegangan konstan

dari batere, mengatasi kerugian dalam batere dan selalu dalam keadaan

pengisian penuh adalah konstant. Pada pengisian pemeliharaan ini dimana

batere secara teru - menerus tersambung kerangkaian AC, alat pengisi batere

dan beban.dan terdiri dari 2 pengisian yaitu :

i. Pengisian terapung (floating charge)

ii. Pengisian persamaan (equalizing charge).

1) Pada batere Timah Hitam.

Pada pengisian terapung (floating charge) besar arus dan tegangan

pengisian adalah :

Arus konstan (metode I)  : 0,5 – 1,0 mA/Ah

Tegangan konstant (metode V)

Lead antimony : 2,15 – 2,20 V/sel

Lead calcium  : 2,20 – 2,25 V/sel

Pada pengisian persamaan (equalizing charge) besar tegangan

konstant adalah : 2,33 V/sel
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Nom Floating Equal Boost Initial Char Akhir Disc
Alkali
Saft 1,2 1,4 - 1,42 1,5 - 1,55 1,7 1,65 - 1,7 1,7
Nife 1,2 1,4 - 1,42 1,55 1,7 1,7 1,7
Hoppecke/FNC 1,2 1,4 - 1,45 1,55 - 1,56 1,7 1,7 1,7
Friwo 1,2 1,4 - 1,42 1,7 1,7 1,7
Alcad 1,2 1,4 - 1,47 1,5 - 1,6 1,7 1,7 1,7
Furukawa 1,2 1,4 - 1,42 1,7 1,7
Yuasa 1,2 1,4 - 1,42 1,5 - 1,6 1,7 1,7
Emisa 1,2 1,4 - 1,45 1,5 - 1,6 1,5 - 1,8 1,5 - 1,8 1,7
Asam
Rocket 2 2,3 2,4 2,4 1,8
Saft Nife 2 2,3 2,4 1,8
Flam 2 2,3 2,4 1,8
Furukawa 2 2,3 2,4 1,8
Yuasa 2 2,3 2,4 1,8
Gould 2 2,3 2,4 1,8
Fulmen 2 2,3 2,4 2,4 1,8

Jenis / merk
Batere

Tegangan

2) Pada batere Alkali.

Pada pengisian terapung (floating charge) besar arus dan tegangan

pengisian adalah :

Arus konstan (Metode I)   : 0,5 – 1,0 mA/Ah

Tegangan konstant (metode V) : 1,40 – 1,42 mA/Ah

Metode (VI)   : 0,5 – 1,0mA/Ah dan

  1,40 – 1,42 V/sel

Table 2.6   : Standar Tegangan Per Sel
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F. Instalasi batere

1. Ventilasi

Bilamana pemasangan suatu batere dilaksanakan dalam ruangan

tertutup, untuk menjamin sirkulasi udara yang cukup pada ruangan betere

tersebut harus di lengkapai dengan lubang sirkulasi udara atau ventilasi serta

di utamakan terpasamhi kipas angin untuk memperbaik sirkulasi udara yang

ada di dalam ruangan tersebut. Keadaan ventilasi di sekeliling ruangan harus

normal dan baik untuk mengeluarkan gas-gas yang dihasilkan selama

pengisian (Charger). Pada batere alkali, suhu ruangan batere tidak boleh lebih

dari 400 C dan untuk batere timah hitam tidak boleh lebih dari 380 C.

Ventilasi atau volume uadara yang mengalir dalam ruangan batere dapat

dirancang sesuai standar DIN 0510 adalah ;

  Q   =   55   X   n   X   I

Ketrangan ;

 Q  = Volume udara (Liter/jam)

 n   = Jumlah sel batere

 I   = Arus pengisian keadaan floating (I = 0,01  x  C)

Bila betere akan dilakukan pemeriksaan ataupun prawatan maka semua pintu

jendela dan pintu harus dibuka agar udara lebih banyak yang masuk.

2. Pemasangan Batere

Batere dibagi beberapa unit yang terdiri-dari 2 sampai 10 sel dan

tergantung dari ukuran sel tersebut. Batere tidak boleh ditempatkan langsung

dilantai dan harus dipisahkan antara batere asam dan batere Alkali,
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sehingga dalam melakukan pemeliharaan batere akan lebih mudah dan tidak

akan terdapat kotoran antara sel batere dan jangan memasang batere pada

tempat yang mudah karatan dan banyak gas atau asap atau polusi serta nyala

api. Penempatan batere dibagi menjadi 2 macam sesuai bejana (container) sel

batere tersebut dibuat yaitu :

a) Steel Container

Sel batere dengan bejana terbuat dari steel yang ditempatkan dalam

kotak atau besi dengan jarak isolasi secukupnya diantara kotak-kotak

tersebut.

Setiap kotak-kotak tersebut disusun menyamping secara paralel yang

ditumpangkan suatu bangku atau kuda - kuda dari kayu, dimana kaki -

kakinya terletak pada isolator porselin. Sehingga dengan demikian

memudahkan untuk pemeriksaan batas tinggi permukaan cairan elektrolit

batere dan pemeriksaan lainya.

Gambar 2.4 : Penempatan Sel Batere Untuk Steel Container
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b) Plastic Container

Sel batere dengan bejana (container) terbuat dari plastik yang

dihubungkan seri dalam blok - blok dengan suatu plastik “Botton Plate”. Blok

- blok tersebut disusun memanjang 1 blok - blok ditempatkan diatas papan

atau diatas rak - rak dan kakinya terletak pada isolator porselin Sehingga

batas tinggi cairan elektrolit dapat diperiksa dengan cepat secara visual

melalui sel batere tersebut.

Gambar 2.5 : Penempatan Sel Batere Plastik Container.

3. Ukuran kabel

Bagian penting dalam pemasangan instalasi batere ialah diperolehnya

sambungan kabel yang terpendek mungkin untuk mendapatkan rugi - rugi

tegangan yang sekecil mungkin serta dicapai segi ekonomis. Ukuran kabel

disesuiakan dengan besarnya arus yang mengalir, dalam hal ini adalah saat

arus pengosongan harga tertnggi. Rugi - rugi tegangan per unit panjang dari

kabel tembaga dapat kita hitung adalah ;

  u  =   0,018   x  
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  u  =   0,018   x  
 

 Keterangan :

  u   = Rugi - rugi tegangan siggel konduktor  (V/meter)

  I  = Arus pengkosongan (Amper)

  A  = Penampang kabel (mm2)

Gambar 2.6 : Susunan Terminal Dan Conter Dalam Unit Sel Batere

4. Terminal dan penghubung Batere

Setiap sel batere dalam kotak atau blok dihubungkan dengan

penghubung (Conector) berbentuk dari plat dari nickel-plated steel atau

cooper. Sedangkan penghubung antara kotak-kotak juga berbentuk pelat

darinickel plated steel atau dengan kabel yang terisolasi dan ukuran dari

kekerasan dari mur penghubung harus disesuiakan menurut petunjuk pabrik

batere tersebut.
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Terminal-terminal ujung sel batere secara normal digunakan sebagai terminal

output batere.

a. Jumlah sel genap      b. jumlah sel ganjil
Gambar 2.7 : Susunan Terminal Pada Unit Sel Batere

Gambar 2.8 : Susunan Penghubung (Konektor) Batere

+ _
+

_
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5. Rangkaian Batere

a. Rangkaian 1 unit Batere

Gambar 2.9 : Rangkaian 1 unit batere

b. Rangkaian 2 unit Batere

Gambar 2.10 : rangkaian batere 2 unit
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian untuk menyusun Tugas Akhir ini dilaksanakan di

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kudus yang beralamat di

jalan Jl. Agil kusumadia 152 Kudus dan pada Gardu Induk (GI) Jekulo.

Penelitian dilaksanakan pada 16 - 17 Juli 2007.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengukuran nilai efesiensi batere

komunikasi 48 pada perawatan tahunan periode tahun 2007.

C. Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, metode penelitian diartikan sebagai cara

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.

metode yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara atau sering disebut juga dengan interviu adalah sebuah

dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi

dari terwawancara.
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2. Observasi

Dalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut juga

pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek

dengan menggunakan seluruh alat indra. Termasuk dalam proses observasi

ini adalah dengan cara mengukur langsung objek yang diteliti dengan

menggunakan alat ukur.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah dengan menggunakan tulisan sebagai

sumber penelitian, misalnya buku – buku penunjang, dokumen, dan

sebagainya.

D. Perolehan Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mengamati secara

langsung dilapangan atau tanya jawab langsung

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan perusahaan dan

kepustakaan.

E. Objek Penelitian

 Dalam penelitian ini mengambil sampel Gardu Induk yaitu : Gardu

Induk Jekulo. Pada jenis pengerjaan pemeliharaan tahunan dan objek

penelitian pada batere komunikasi jenis batere Alkali Nickel Candium

(Alkali Ni-Cd) 48 Volt
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F. Alat yang digunakan

1. AVO Meter Digital.

AVO meter digital merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur

tegangan pada sel.

2. Hydrometer

Hydrometer adalah alat untuk mengukur berat jenis elektrolit batere

bentuk fisiknya seperti tabung panjang yang diatasnya ada penyedot yang

terbuat dari karet.

Gambar 3.1 : Bagian-bagian Hydrometer

3. Termometer

Termometer adalah alat untuk mengukur suhu disini digunakan untuk

mengukur suhu ruangan batere.
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4. Masker

Masker adalah alat untuk menutupi hidung atau pengaman indra

penciuman agar terlindungi dari aroma atau bau elektrolit batere.

5. Charger

Charger atau rectifier sering disebut Converter adalah suatu rangkaian alat

listrik untuk mengubah arus listrik bolak-balik (AC) menjadi arus searah

(DC) berfungsi untuk pasokan DC dan mengisi batere agar tetap terjaga

kapasitasnya.

Gambar 3.2 :  Charger Batere 48 Volt DC

6. Sarung tangan

Sarung tangan yang terbuat dari plastik. Berfungsi sebagai pelindung

tangan dari cairan elektrolit batere.

7. BCT 2000

BCT 2000 adalah alat penguji kapasitas batere dengan cara pengosongan

batere dan alat tersebut dihubungkan ke batere.
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Gambar 3.3: Alat Penguji Batere (BTC)

Cara penggunaanya adalah dengan menghubungkan output positif dan

negatif batere ke BCT 2000 kemudian menghidupkan powernya dan amati

setiap 15 menit dan catat hasilnya.

G. Pelaksanaan pemeliharaan  batere

1. Bersihkan ruangan batere.

2. Periksa isolator dudukan dan rak batere.

3. Periksa konektor batere.

4. Batere dibebaskan dari system

a. Masukan NFB ke rel DC unit 2

b. Keluarkan NFB incoming unit 1

c. Off-kan Rectifier unit 1

d. Membuka fuse batere

e. Melepas kabel pada terminal positif dan negatif batere
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5. Pengosongan (Discharger)

a. Memeriksa seluruh level cairan elektrolit batere

b. Penyambungan alat uji ke batere BCT 2000

c. Ukur suhu pada sample sel batere secara random

d. Ukur tegangan per sel dan tegangan keseluruhan

e. Catat hasil pengukuran tegangan, dan kapasitas

6. Pelepasan batere

a. Lepaskan kabel konektor batere

b. Lepaskan konektor antar sel batere

c. Pindahkan sel-sel batere untuk pembersihan sel batere

7. Pembersihan sel batere

a. Buka tutup batere bersihkan

b. Balikan sel batere agar cairan di dalam keluar semua

c. Isi dengan air sulingan kemudian buang lagi diulang 2 kali

8. Pengisian arus

a. Siapkan tang Amper

b. Posisikan tang Amper untuk pengukuran arus searah

c. Ukur kabel rectifier ke batere

d. Ukur kabel konektor pada rak batere

e. Catat hasil penunjukan

f. Cocokan hasil penunjukan dengan arus pada Amper meter yang

terpasang pada rectifier
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9. Pengosongan (Discharger)

a. Memeriksa seluruh level cairan elektrolit batere

b. Penyambungan alat uji ke batere BCT 2000

c. Ukur suhu pada sample sel batere secara random

d. Ukur tegangan per sel dan tegangan keseluruhan

e. Catat hasil pengukuran tegangan, dan kapasitas

10. Pengisian arus

a. Siapkan tang Amper

b. Posisikan tang Amper untuk pengukuran arus searah

c. Ukur kabel rectifier ke batere

d. Ukur kabel konektor pada rak batere

e. Catat hasil penunjukan

f. Cocokan hasil penunjukan dengan arus pada Amper meter yang

terpasang pada rectifier.

Gambar 3.4 : Pengujian batere dengan 2 unit batere
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Pada gambar tersebut merupakan pemindahan pasokan sumber DC dengan

bergantian dengan langkah sebagai berikut :

1. Masukan NFB rel DC

2. Keluarkan NFB out going unit 1

3. Keluarkan NFB incoming unit 1

4. OFF kan rectifier unit 1

5. Membuka fuse batere

6. Melepas terminal positif dan negatife batere

7. Memeriksa level cairan elektrolit batere

8. Penyambungan alat uji ke batere
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BAB IV

ANALISA DAN PERHITUNGAN

A. Hasil Perolehan Data

1. Data batere

Merek Type Kapasitas
1 Berga TP 140 140 Ah 5 Jam 28 A
2 Berga TP 200 200 Ah 5 Jam 40 A
3 Hoppecke FNC.308.L 266 Ah 5 Jam 53,2 A

8 Jam 33 A
4 Hoppecke FNC.209.L 180 Ah 5 Jam 36 A
5 Hoppecke FNC.207.L 140 Ah 5 Jam 28 A
6 Varta TP 230 230 Ah 5 Jam 46 A
7 Nife L.406 258 Ah 5 Jam 51,6 A

8 Jam 32,8 A
8 Nife L.308 272 Ah 5 Jam 54,4 A

8 Jam 34,7 A
9 Nife L.305 170 Ah 5 Jam 34 A
10 Nife L.405 215 Ah 5 Jam 43 A
11 Nife L.410 204 Ah 5 Jam 40,8 A
12 Friwo HKP.20 205 Ah 5 Jam 41 A

8 Jam 36,4 A
13 Friwo TS.275 275 Ah 5 Jam 57,2 A
14 SAFT SNM 110 100 Ah 5 Jam 22 A
15 Saft-Nife SBL.102 102 Ah 5 Jam 20,4 A
16 Saft-Nife SBL.131 131 Ah 5 Jam 26,2 A
17 Saft-Nife SBL.167 167 Ah 5 Jam 33,4 A

8 Jam 32,5 A
18 Saft-Nife SBL.256 256 Ah 5 Jam 51,2 A
19 Nica NAM.215 215 Ah 5 Jam 43 A
20 Emisa LP.200 200 Ah 5 Jam 40 A

Data BatereNo Waktu Arus
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2. Data pengukuran tegangan dan berat jenis persel pada saat kondisi Charge

ON dan OFF

O N O F F
1 1,42 1,3 1 ,17 27° C
2 1,4 1,3 1 ,17 5 27° C
3 1,41 1,31 1 ,17 27° C
4 1,42 1,29 1 ,18 27° C
5 1,41 1,3 1 ,18 27° C
6 1,39 1,3 1 ,18 27° C
7 1,4 1,31 1 ,18 27° C
8 1,39 1,3 1 ,17 27° C
9 1,6 1,3 1 ,17 27° C

1 0 1,41 1,3 1 ,18 27° C
1 1 1,39 1,3 1 ,17 5 27° C
1 2 1,42 1,3 1 ,17 27° C
1 3 1,41 1,31 1 ,16 5 27° C
1 4 1,41 1,3 1 ,17 27° C
1 5 1,6 1,3 1 ,17 27° C
1 6 1,39 1,29 1 ,65 27° C
1 7 1,41 1,3 1 ,17 5 27° C
1 8 1,42 1,3 1 ,18 27° C
1 9 1,42 1,3 1 ,18 27° C
2 0 1,42 1,31 1 ,17 5 27° C
2 1 1,42 1,3 1 ,17 5 27° C
2 2 1,43 1,3 1 ,18 27° C
2 3 1,41 1,3 1 ,18 27° C
2 4 1,4 1,3 1 ,18 27° C
2 5 1,41 1,3 1 ,18 27° C
2 6 1,42 1,3 1 ,18 27° C
2 7 1,41 1,29 1 ,17 27° C
2 8 1,41 1,3 1 ,18 27° C
2 9 1,39 1,3 1 ,18 27° C
3 0 1,4 1,31 1 ,17 5 27° C
3 1 1,4 1,3 1 ,17 27° C
3 2 1,6 1,3 1 ,17 5 27° C
3 3 1,4 1,29 1 ,18 27° C
3 4 1,42 1,31 1 ,17 5 27° C
3 5 1,41 1,3 1 ,16 5 27° C
3 6 1,39 1,3 1 ,18 27° C
3 7 1,42 1,3 1 ,18 27° C
3 8 1,42 1,31 1 ,17 5 27° C
3 9 1,39 1,3 1 ,17 27° C
4 0 1,4 1,3 1 ,18 27° C

T ega ng an (V )N o S e l Be ra t  Je n is S uhu
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Elektrolit Ruang
0,00 58 22 A 0 30°C 28°C
0,15 51,1 22 A 5,6 30°C 28°C
0,30 49,3 22 A 11 30°C 28°C
0,45 48,4 22 A 16,5 30°C 28°C
1,00 48 22 A 22 30°C 28°C
1,15 47,7 22 A 27,5 30°C 28°C
1,30 47,4 22 A 33 30°C 28°C
1,45 47,3 22 A 38,5 30°C 28°C
2,00 47,1 22 A 44 30°C 28°C
2,15 47 22 A 49,6 30°C 28°C
2,30 46,9 22 A 55,4 30°C 28°C
2,45 46,9 22 A 60,5 30°C 28°C
3,00 46,8 22 A 66 30°C 28°C
3,15 46,7 22 A 71,4 30°C 28°C
3,30 46,7 22 A 76,9 30°C 28°C
3,45 46,6 22 A 82,4 30°C 28°C
4,00 46,6 22 A 87,9 30°C 28°C
4,15 46,5 22 A 93,4 30°C 28°C
4,30 46,4 22 A 99,2 30°C 28°C
4,45 46,2 22 A 104 30°C 28°C
5,00 46,4 22 A 109 30°C 28°C

Suhu (°C)
Jam ke Tegangan

(V) Arus (A) Kapasitas
(Ah)

3. Hasil pengukuran kapasitas batere

4. Pengukuran tegangan total batere pengisian Floating

 Titik Pengukuran Charger ON Charger OFF

Positif  –  Negatif 56,1   Volt 54,1   Volt

Positif  -  Ground 4,8     Volt 0,62   Volt

Negatif  -  Ground 51,2   Volt 54      Volt
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5. Pengukuran tegangan tiap sel saat tes kapasitas

0 1 2 3 4 5
1 1,43 1,21 1,18 1,18 1,17 1,16
2 1,45 1,21 1,19 1,18 1,18 1,17
3 1,44 1,21 1,19 1,18 1,17 1,17
4 1,45 1,21 1,19 1,18 1,18 1,17
5 1,46 1,21 1,18 1,18 1,17 1,16
6 1,45 1,21 1,19 1,18 1,18 1,17
7 1,46 1,21 1,19 1,18 1,17 1.16
8 1,45 1,22 1,19 1,18 1,18 1,17
9 1,45 1,21 1,19 1,18 1,17 1.16

10 1,45 1,21 1,19 1,17 1,18 1.16
11 1,45 1,21 1,19 1,17 1,17 1,17
12 1,45 1,21 1,19 1,18 1,18 1,17
13 1,46 1,21 1,19 1,18 1,17 1,17
14 1,46 1,21 1,19 1,18 1,18 1.16
15 1,45 1,21 1,19 1,18 1,17 1,17
16 1,45 1,21 1,19 1,18 1,18 1.16
17 1,46 1,21 1,19 1,18 1,17 1.16
18 1,45 1,21 1,19 1,18 1,17 1.16
19 1,45 1,21 1,18 1,18 1,17 1,17
20 1,46 1,21 1,19 1,18 1,18 1.16
21 1,45 1,21 1,19 1,18 1,18 1.16
22 1,45 1,21 1,19 1,18 1,17 1,17
23 1,46 1,21 1,19 1,18 1,18 1.16
24 1,45 1,21 1,19 1,18 1,17 1,17
25 1,44 1,21 1,19 1,18 1,17 1.16
26 1,43 1,21 1,18 1,18 1,17 1.16
27 1,44 1,21 1,19 1,18 1,18 1.16
28 1,45 1,21 1,18 1,18 1,17 1,17
29 1,45 1,21 1,19 1,18 1,18 1.16
30 1,45 1,21 1,18 1,18 1,17 1,17
31 1,43 1,21 1,19 1,18 1,16 1.16
32 1,45 1,22 1,19 1,18 1,18 1,17
33 1,45 1,21 1,19 1,18 1,17 1.16
34 1,46 1,22 1,19 1,18 1,18 1.16
35 1,45 1,21 1,18 1,18 1,17 1.16
36 1,42 1,2 1,19 1,18 1,17 1.16
37 1,45 1,21 1,19 1,18 1,17 0,99
38 1,41 1,2 1,19 1,18 1,17 1,05
39 1,45 1,22 1,19 1,18 1,17 1,45
40 1,45 1,21 1,19 1,18 1,17 1,11

No
sel

Pengukuran jam ke :
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B. Perhitungan  dan Analisis Data

1) Data Pabrikan Batere

Merk batere : Saft  Type SNM 110

Jemis Batere : Alkali

Jumlah Sel  : 40 Sel batere

Teg tiap sel : Charger on 1,40 V

  Charger off 1,35 V

Kapasitas Batere : 110 Ah

2) Pengisian (Charger)

Metode pengisian I

Yaitu pengisian dengan arus konstan,besarnya arus dapat dihitung dengan

menggunakan rumusan :

   I  =     0,2   x   C

  Maka  I  =     0,2   x    110 Ah

   I  =   22 Amper

Metode Pengisian V

Yaitu pengisian dengan tegangan konstan, besarnya tegangan yang

dibutuhkan sebesar 1,7 Volt/Sel. Hal ini karena untuk mencapai tegangan

minimum perselnya 1,4 Volt dengan tegangan total batere 58 Volt

3) Pengosongan (Discharge)

Pengosongan dalm uji kapasitas batere ini menggunakan peralatan BTC

2000 (Swaden Charger and Discharger) dengan kapasitas 100 Amper dan

tegangan 48/110 Volt.
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Setingan pengosongan betere

Waktu pengosongan  : 5 jam (Type batere C5)

Tegangan Per Sel  : 1 Volt

Tegangan Total Minimum : 1 Volt   x  40 Sel  = 40 Volt

Arus pengosongan  : 22 Ampere (Konstan)

Diperoleh dari   I  =     0,2   x   C   Atau C  =    I  x   t

  Maka  I  =     0,2   x    110 Ah   I  =

   I  =     22 Amper

      I    =   22 Ampere

Uji kapasitas  C = I x t

Pada jam ke 0 (t = 0)

Tegangan Total = 58 Volt

 C =    22    x    0

  =    0 Ah

Pada jam ke 1 (t = 1)

Tegangan Total = 48 Volt

 C =    22    x    1

  =    22 Ah

Pada jam ke 2 (t = 2)

Tegangan Total = 47,1 Volt

 C =    22    x    2

  =    44 Ah

5
110

=I
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%09,99

%100
110
109

=

=

η

η x

Pada jam ke 3 (t = 3)

 Tegangan Total = 46,8 Volt

C =    22    x    3

  =    66 Ah

Pada jam ke 4 (t = 4)

 Tegangan Total = 46,6 Volt

C =    22    x    4

  =   88 Ah (Data pengukuran lapangan 87,9 Ah)

Pada jam ke 5 (t = 5)

Tegangan Total = 45,4 Volt

 C =    22    x    5

  =    110 Ah (Data pengukuran lapangan 109 Ah)

 Maka efesiensi batere :

%100
arg_

arg__ x
erChKapasitas

erDischKapasitasbatereEfisiensi =

Kapasitas  Discharger (Cd) :  109 Ah

Kapasitas Charger (Cc)  :   110 Ah

Maka :

Jadi Efisiensi batere adalah : 99,09%

%100x
Cc
Cd

=η
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C. Uraian Pembahasan

1) Data temlet batere

Dari beberapa jenis dan merek yang ada, pada GI Jekulo

mengunakan batere komunikasi merek SAFT dan bertype SNM 110

sebagai batere komunikasi 48. Pada perawatan tahunan dan uji kapasitaas,

GI Jekulo mengunakan batere asam sebagai pengganti dan mensuplai

tegangan selama pelaksanaan perawatan dan uji kapasitas berlangsung.

Hal ini dikarenakan hanya ada satu unit batere kounikasi yang ada di GI

Jekulo.

Pabrik/merk  : SAFT

Type   : SNM 110

Jenis   : Alkali

Jumlah unit  : 1 unit

Tegangan  : 48 Volt

Jumlah sel batere : 40 buah

Tegangan per sel : 1,4 Volt

Waktu Discarge : 5 Jam

Kapasitas  : 110 Ah

Penggunaan  : Batere Komunikasi (PLC)

Terpasang  : GI Jekulo

Tanggal oprasi  : 01 Februari 2005

Tanggal pengujian : 17 juli 2007

Efesiens tahun 2007 : 99,09 %
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2) Pengukuran tegangan

Tegangan output dari charge digunakan untuk mensuplai beban DC dan

juga digunakan untuk pengisian betere. Pada rangkaian control charge di

lengkapi dengan rangkaian sensor arus dan tegangan yang akan

mendeteksi arus pengisian dan tegangan output.

Pengukuran tegangan dan arus dilakukan pada titik –titik terminal

batere dan terminal beban atau output dropper. Pada pengujian kapasitas

dan pemeliharaan tahunan 2007 ini GI Jekulo menggunakan pengisian

secara floating, adapun pelaksanaan pengukuran dilakukan pada saat

rectifier tidak berbeban.

  Hasi pengukuran tegangan output sangat berbeda dan tergantung

pada type dan merek batere yang digunakan. Adapun standar yang

digunakan dan sesuai dengan IEC 623 atau buku manual adalah sebagai

berikut ;

  Merek   : SAFT

  Type   : SNM 110

  Jenis   : Alkali

  Tegangan nom. : 1,2 Volt

  Tegangan Floatig : 1,4 Volt

  Tegangan akhir : 1,7 Volt

Pada data hasil pengukuran floating (Charger on), maka haya beberapa sel

bater saja yang dibawah standar tegangan foating, yaitu pada sel 6, 8, 11,

16, 29 dan 36
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3) Pengukuran suhu

Tujuan dari pengukuran suhu elektrolit adalah untuk mengetahui kondisi

elektrolit batere ketika batere sedang diisi (Charge) maupun ketika sedang

kondisi tidak normal. Melihat entingnya dan pengaruh yang sangat besar

terhadap oprasional dan kinerja batere maka sangat diperlukan pengukuran

suhu pada tiap sel batere.

  Adapun standar suhu elektrolit pada batere alkali maupun asam

yaitu pada suhu maksimum pada oprasi normal 25oC - 35oC sedangkan

pada saat pengisian dan pengosongan 45oC. Suhu  ruangan tempat

penyimpanan batere dalam kondisi oprasi yaitu 25oC – 35oC.

4) Pengukuran berat jenis elektrolit

Pengukuran berat jenis elektrolit bertujuan untuk mengetahui

kondisi larutan elektrolit yang beroprasi. Hal ini sangat penting karena

elektrolit pada batere berfungsi sebagai konduktor atau media perpindahan

elektron. Dengan demikian maka perlu dilakukan pengukuran dab

pemeriksaan agar proses kimia yang berlangsung pada elektrolit dapat

bekerja dengan optimal dan baik.

Standar berat jenis elektrolit jenis batere Alakali

Elektrolit baru  : 1,20 gr/cm2

Kondisi terisi penuh :  1,18 gr/cm2

Berat jenis minimum : 1,16 gr/cm2
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5) Pengisian (Charger)

Suatu batere yang telah dikosongkan sebesar kapasitas dalam

Amper-Jam maka selanjutnya batere diisi kembali. Adapun dalam

pengisian batere ini menggunakan metode kombinasi VI yaitu dengan arus

dan tegangan konstan (Metode pengisian I dan V) adapun besarnya arus

dan tegangan pengisian dapat ditentukan sebagai berikut.

Metode pengisian I

   I  =     0,2   x   C

  Maka  I  =     0,2   x    110 Ah

   I  =   22 Amper

Metode Pengisian V

Yaitu pengisian dengan tegangan konstan, besarnya tegangan yang

dibutuhkan sebesar 1,7 Volt/Sel. Hal ini karena untuk mencapai tegangan

minimum perselnya 1,4 Volt dengan tegangan total batere 58 Volt

4) Pengosongan (Discharge)

Dalam pengosongan batere menggunakan alat BTC 2000 (Swaden

Charger and Discharger) dengan kapasitas 100 Amper dan tegangan

48/110 Volt. Batere yang sudah diisi penuh dan siap untuk uji kapasitas

disambungkan ke alat tersebut. Sebelum memulai pengosongan terlebih

dahulu kita mensetting input dan output BTC, settingan tersebut meliputi

arus, tegangan, kapasitas dan waktu yang dibtuhkan selama

pengosongan.adapun Setingan pengosongan betere sebagai berikut :
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Waktu pengosongan  : 5 jam (Type batere C5)

Tegangan Per Sel  : 1 Volt

Tegangan Total Minimum : 1 Volt   x  40 Sel  = 40 Volt

Arus pengosongan  : 22 Ampere (Konstan)

Diperoleh dari   I  =     0,2   x   C   Atau C  =    I  x   t

  Maka  I  =     0,2   x    110 Ah   I  =

   I  =     22 Amper

      I    =   22 Ampere

Batere yang dugunakan adalah jenis batere Alkali SAFT SNM 110

C5, maka setingan waktu yang diguanakan adalah 5 jam. Adapun tegangan

akhir per selnya mengabil batas minimum 1 Volt / sel, maka setingan

tegangan mimimum total adalah 40 Volt. Pada arus pengosongan dibuat

konstan setelah dari perhitungan yaitu sebesar 22 amper.

Uji kapasitas  C = I x t

a. Pada jam ke 0 (t = 0), C = 0 Ah

Tegangan Total = 58 Volt

b. Pada jam ke 1 (t = 1), C = 22 Ah

Tegangan Total = 48 Volt

c. Pada jam ke 2 (t = 2) C =  44 Ah

Tegangan Total = 47,1 Volt

d. Pada jam ke 3 (t = 3), C = 66 Ah

  Tegangan Total = 46,8 Volt

5
110

=I
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e. Pada jam ke 4 (t = 4), C =   88 Ah

(Data pengukuran lapangan C = 87,9 Ah)

 Tegangan Total = 46,6 Volt

f. Pada jam ke 5 (t = 5), C = 110 Ah

(Data pengukuran lapangan C = 109 Ah)

Tegangan Total = 45,4 Volt

5)  Efesiensi Batere

%100
arg_

arg__ x
erChKapasitas

erDischKapasitasbatereEfisiensi =

Kapasitas  Discharger (Cd) :  109 Ah

Kapasitas Charger (Cc)  :   110 Ah

Maka :

Jadi Efisiensi batere adalah : 99,09%

%100x
Cc
Cd

=η
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis hasil dari perawatan tahunan dan uji

kapasitas batere komunikasi 48 pada Gardu Induk Jekulo, dapat disimpulkan

bahwa:

1. Batere komunikasi di Gardu Induk jekulo, baik sekali karena efisiensinya

99,09% sedangkan menurut standart SE032 kategori baik efisiensi 80%.

2. Dari table investasi batere Gardu Induk Jekuo hanya mempunyai 1 unit

batere komunikasi yaitu : batere SAFT SNM 110 dengan jumlah sel 40

buah dan kapasitas batere 110 Ah.

3. Batere komunikasi pada Gardu Induk (GI) Jekulo dengan beban yang

dimiliki (6 amper dan 56 Volt per hari ) maka batere saat terjadi ganguan

tegangan dari PLN, batre mampu mensuplay  beban selam 5 jam.

B. Saran

Sebaiknya untuk dapat meningkatkan kualitas komunikasi di

Gardu Induk harus memperhatikan standart yang sudah ditetapkan karena

dalam menjaga kualitas untuk mencegah adanya gangguan di Gardu

Induk. Terutama pada penyediaan unit batere yang setandarnya ada 2 buah

unit batere komunikasi dan batere proteksi. Kemudian pada saat uji

kapasitas, sebaiknya batere cadangan yang digunakan tetap menggunakan

batere  yang sama yaitu batere Alkali. Akan tetapi pada lapangan

menggunakan betere jenis timah hitam atau batere asam.
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