
Aplikasi Kapasitor pada Sistem
Distribusi Daya



Manfaat

• Mengurangi rugi-rugi dan Meningkatkan kapasitas
– Membatalkan daya reaktif ke motor dan beban lain dengan

faktor daya yang rendah, kapasitor dapat menurunkan
arus. 

– Mengurangi arus, meningkatkan kapasitas, jaringan bisa
melayani lebih banyak beban

– Penurunan arus secara signifikan menurunkan rugi-rugi
I2R.

• Mengurangi drop tegangan
– Voltage boost
– Membatalkan bagian-bagian yang menyebabkan drop
– Switching capasitor untuk mengatur tegangan dalam

rangkaian



Komponen Kapasitor

Elemen kapasitor memiliki
lembaran film polipropilena, 
(TEBAL < 1 mm), terjepit di 
antara lembaran aluminium foil.
Kapasitor dielektrik harus tahan
pada orde 2000 V / mil (78 kV / 
mm).
Kapasitor pada sistem yang 
sama memiliki pemisahan
insulasi hanya 0,004 inci (0,1 
mm), sedang kabel bawah tanah
tebal insulasi min 4,4 mm, 



Instalasi Kapasitor overhead line



Kapasitor GI dan Kapasitor Penyulang



Rating Kapasitor

• 135% dari papan nama kvar

• 110% tegangan rms rating, dan tegangan
puncak tidak melebihi 1,2 2 dari tegangan
rms yang dinilai, termasuk harmonisa tapi
tidak termasuk transien

• 135% arus rms nominal berdasarkan nilai kvar
dan rating voltase











Released Capacity



Mengurangi Rugi Rugi Saluran





Voltage Support
• Kapasitor adalah perangkat impedansi konstan. Pada

tegangan yang lebih tinggi, kapasitor menarik lebih
banyak arus dan menghasilkan lebih banyak daya
reaktif

• Kapasitor memberikan peningkatan tegangan hampir
tetap. Arus reaktif melalui impedansi sistem
menyebabkan kenaikan tegangan dalam persen
adalah :



Ekstra Kapasitas sebagai fungsi dari
ukuran kapasitor



Ekstra Kapasitas sebagai fungsi dari
ukuran kapasitor



Keterangan Rumus

• Meskipun persamaan ini sangat baik untuk
sebagian besar aplikasi, hal ini tidak tepat karena
arus kapasitif berubah sebanding dengan
tegangan. Pada tegangan operasi yang lebih
tinggi, kapasitor menciptakan kenaikan tegangan
lebih dari yang diprediksi oleh persamaan tsb.



Profil Tegangan Setelah Penmbahan
Capasitor Bank



Mereduksi Rugi-Rugi Saluran



Contoh Penempatan lokasi optimal 
1200-kvar banks

•





Swithed Bank

• Mengurangi Rugi-Rugi
– Karena pemuatan reaktif pada sirkuit berubah, 

kami mengurangi kerugian dengan mengaktifkan
dan menonaktifkan kapasitor bank untuk melacak
perubahan ini

• Membatasi Tegangan
– Jika kapasitor bank diterapkan secara optimal di 

bawah skenario pemuatan rata-rata menyebabkan
tegangan berlebihan di bawah beban ringan, maka
gunakan bank yang diaktifkan



Contoh profil daya nyata dan reaktif pada pengumpan perumahan
pada hari puncak musim panas dengan AC 95%. (Data dari East Central 

Oklahoma Electric Cooperative, Inc. [RUS 1724D-112, 2001)


