
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD)

Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  (PLTD)  ialah  Pembangkit  listrik  yang

menggunakan  mesin  diesel  sebagai  prime  mover.   Prime  mover  merupakan

peralatan yang mempunyai fungsi menghasilkan energi mekanis yang diperlukan

untuk memutar  rotor generator. 

PLTD merupakan suatu instalasi pemabangkit listrik yang terdiri dari suatu unit

pembangkit  dan  sarana  pembangkitan.  Pada  mesin  Diesel  Energi  Bahan bakar

diubah menjadi energi mekanik dengan proses pembakaran di dalam mesin itu

sendiri. 

Gambar 2.1 Pembangkit Tenaga Diesel
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2.2 Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD)

Pembangkit  Listrik  Tenaga  Diesel  biasanya  digunakan  untuk  memenuhi

kebutuhan listrik dalam jumlah beban kecil, terutama untuk daera terpencil atau

untuk listrik pedesaan dan untuk memasok kebutuhan listrik suatu pabrik. 

2.3    Bentuk dan Bagian Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD)

Perhatikan gambar 2.2 Dibawah ini:

Dari  gambar 2.2 di atas dapat kita lihat bagian-bagian dari Pembangkit  Listrik

Tenaga Diesel, yaitu :

1.Tangki penyimpanan bahan baker.

2.Penyaring bahan bakar.

3.Tangki penyimpanan bahan bakar sementara

4.Pengabut.

5.Mesin diesel.

6.Turbo charger.

7.Penyaring gas pembuangan.

8.Tempat pembuangan gas (bahan bakar yang disaring).

9.Generator.

10. Trafo.

11. Saluran transmisi
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2.4   Masalah Utama Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD)

Prinsip PLTD menghasilkan listrik dengan mengkonversi energi primer menjadi

energi  mekanik  penggerak  generator  yang  selanjutnya  energi  mekanik  ini

dikonversi oleh generator menjadi tenaga listrik. Proses demikian menimbulkan

masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penyediaan energi primer.
2. Penyediaan air pendingin.
3. Masalah limbah.
4. Masalah kebisingan.
5. Operasi.
6. Pemeliharaan.
7. Gangguan dan kerusakan.

8. Pengembangan pembangkit.

9. Perkembangan teknologi pembangkit.

2.5    Prinsip Kerja Mesin Diesel

PLTD adalah suatu stasiun pembangkit tenaga . sedangkan penggerak mulanya

adalah  sebuah mesin  diesel  yang mendapat  energi  dari  bahan bakar  cair  yang

dikenal  sebagai  minyak  solar,  dan  merubah  energi  tersebut  menjadi  energi

mekanik dan dikopel dengan sebuah generator untuk mengubah energi mekanik

dari mesin diesel menjadi energi listrik.

2.6 Proses Kerja Mesin 4 Langkah

Mesin Diesel merupakan mesin yang proses penyalaan bahan bakarnya terbakar

sendiri  tanpa  bantuan  alat  untuk  penyalaan. Proses  ini  terjadi  akibat  tekanan

kompresi  yang tinggi,  sehingga temperatur  dalam ruang bakar  naik,  kemudian

bahan  bakar  dikabutkan,  dan  bahan  bakar  mudah  menyala  dengan  sendirinya.

Mesin  diesel disebut   compression  ignition  engine (motor  dengan bahan bakar

penyalaan sendiri).
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Gambar 2.3 proses mesin 4 langkah

1. Langkah Hisap

a. Piston bergerak dari TMA ke TMB.

b. Katup hisap terbuka.

c. Katup buang tertutup.

d. Terjadi kevakuman dalam silinder, yang menyebabkan udara murni masuk ke

dalam silinder.

2. Langkah Kompresi

a. Piston bergerak dari TMB ke TMA.

b. Katup hisap tertutup.

c. Katup buang tertutup.

d. Udara dikompresikan sampai tekanan dan suhunya menjadi 30 kg/cm2 dan

500°C.

3. Langkah Usaha

a. Katup hisap tertutup.

b. Katup buang tertutup.

c. Injektor  menyemprotkan  bahan  bakar  sehingga  terjadi  pembakaran  yang

menyebabkan piston bergerak dari TMA ke TMB.

4. Langkah buang

a. Piston bergerak dari TMB ke TMA.

b. Katup hisap tertutup.
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c. Katup buang terbuka.

d. Piston mendorong gas sisa pembakaran keluar.

2.7    Ciri- Ciri Motor Diesel

Keuntungan dan kerugian Motor Diesel bila dibandingkan dengan motor 

bensin adalah sebagai berikut ;

Keuntungan Motor Diesel :

1. Bahan bakar lebih murah, sehingga menghemat dalam hal biaya operasi

disamping itu daya guna panas lebih baik

2. Bahaya kebakaran agak kurang disebabkan titik nyala solar 800C.

3. Gas buang tidak beracun.

4. Tenaga yang dihasilkan lebih besar disebabkan perbandingan kompresi 

lebih tinggi.

Kerugian Motor Diesel

1. Pompa penekan bahan bakar harganya mahal dan memerlukan 

pemeliharaan yang teliti.

2. Sistem pengabut memerlukan pemeliharaan yang teratur.

3. Getaran mesin lebih besar sebab tekanan pembakaran maximum dua 

kali lebih besar dari pada motor bensin.

4. Karena tekanan kompresi yang tinggi maka dibutuhkan tenaga starter 

yang lebih besar agar dapat memutarlkan motor.

5. Biaya pemeliharaan mesin lebih mahal dibandingkan motor bensin.

2.8   Generator Sinkron

Konversi  energi  elektromagnetik  yaitu  merubah   energi   dari   bentuk

mekanik  ke  bentuk  listrik  dan  bentuk  listrik  ke  bentuk  mekanik.  Generator

sinkron  (altenator)  merupakan  jenis  mesin  listrik  yang  berfungsi  untuk

menghasilkan  tegangan  bolak-balik  dengan  cara  mengubah  energi  mekanis

menjadi energi  listrik.  
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Generator arus bolak – balik dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Generator arus bolak – balik 1  fasa

b. Generator arus bolak – balik 3  fasa

Gambar diagram kedua bentuk generator arus bolak – balik 

tersebut dapat dilihat dari Gambar 2.1 berikut.

              
A                                       B

Generator 1  fasa                Generator  3  fasa

Generator  sinkron  sering  dijumpai  pada  pusat-pusat  pembangkit   tenaga

listrik (dengan kapasitas yang relative besar). Misalnya pada PLTA, PLTU, PLTD

dan  lain-lain.  Ataupun generator  dengan  kapasitas  yang  relatif  kecil,  misalnya

generator  yang   digunakan   untuk   penerangan  darurat  yang  sering  disebut

GENSET.

2.9  Konstruksi Generator Sinkron

Generator  sinkron  mengkonversi  energi  mekanik  menjadi  energi  listrik

bolak-balik secara elektromagnetik. Energi mekanik berasal dari penggerak mula

yang  memutar  rotor,  sedangkan  energi  listrik  dihasilkan  dari  proses  induksi

elektromagnetik yang terjadi pada kumparan-kumparan stator.

Pada bagian ini akan dibahas mengenai konstruksi generator sinkron secara 
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garis besar. Bagian – bagian generator yang dibahas pada bagian ini antara lain :

2.9.1  Stator

Stator  (armature)  adalah  bagian  yang  berfungsi  sebagai  tempat  untuk

menerima  induksi  magnet  dari  rotor.  Komponen  ini  berbentuk  sebuah  rangka

silinder dengan lilitan kawat konduktor yang sangat banyak.  Stator terdiri  dari

beberapa komponen utama, yaitu:

a. Rangka stator

Rangka stator merupakan rumah (kerangka)  yang  menyangga  inti jangkar

generator.

b. Inti Stator

Inti stator terbuat dari laminasi-laminasi baja campuran atau  besi magnetic

khusus terpasang ke rangka stator.

c. Alur (slot) dan Gigi

Alur dan gigi merupakan tempat meletakkan kumparan stator. Ada  3 (tiga)

bentuk  alur  stator  yaitu  terbuka,  setengah  terbuka,  dan  tertutup  seperti  pada

gambar 2.3 berikut :

 

                        

              A                                       B                                        C
   ( Alur Terbuka )        (Alur Setengah Terbuka)             (Alur Tertutup)
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d. Kumparan Stator (Kumparan Jangkar)

Kumparan jangkar biasanya terbuat dari tembaga. Kumparan ini merupakan 

tempat timbulnya ggl induksi.

2.9.2   Rotor

Rotor terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

a. Slip Ring

Slip  ring  merupakan  cincin  logam  yang  melingkari  poros  rotor  tetapi

dipisahkan oleh isolasi tertentu. Terminal kumparan rotor dipasang ke  slip

ring  ini  kemudian dihubungkan ke sumber arus searah melalui sikat (brush)

yang  letaknya menempel pada slip ring.

b. Kumparan Rotor (Kumparan Medan)

Kumparan medan merupakan unsur yang memegang peranan utama

dalam menghasilkan medan magnet. Kumparan ini mendapat arus searah dari

sumber eksitasi tertentu.

c. Poros Rotor

Poros rotor merupakan tempat meletakkan kumparan medan, dimana

pada poros rotor tersebut telah dibentuk slot-slot secara parallel terhadap

poros rotor.
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2.10 Prinsip Kerja Generator Sinkron

Adapun prinsip  kerja dari suatu generator sinkron  adalah

1. Kumparan medan  yang  terdapat pada rotor dihubungkan dengan  sumber

eksitasi  tertentu  yang  akan  mensuplai  arus  searah  terhadap  kumparan

medan.  Dengan  adanya  arus  searah  yang  mengalir  melalui  kumparan

medan   maka   akan  menimbulkan  fluks  yang  besarnya  terhadap  waktu

adalah tetap.

2. Penggerak mula (Prime Mover)  yang  sudah terkopel dengan rotor segera

dioperasikan sehingga rotor akan berputar pada kecepatan nominalnya

3. Perputaran  rotor  tersebut  sekaligus  akan  memutar  medan  magnet   yang

dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putar yang dihasilkan  pada  rotor

akan diinduksikan pada kumparan jangkar sehingga pada kumparan jangkar

yang terletak di  stator  akan menghasilkan fluks  magnetik  yang berubah-

ubah besarnya terhadap waktu. 

Untuk generator sinkron tiga fasa, digunakan tiga kumparan jangkar yang

ditempatkan  di  stator  yang  disusun  dalam  bentuk  tertentu,  sehingga  susunan

kumparan jangkar yang sedemikian akan membangkitkan tegangan induksi pada
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ketiga kumparan jangkar yang besarnya sama tapi berbeda fasa 1200 satu sama

lain.  Setelah  itu  ketiga  terminal  kumparan  jangkar  siap  dioperasikan  untuk

menghasilkan energi listrik.

 

2.11    Spesifikasi Bahan Bakar 
Spesifikasi bahan bakar solar 

Destiny Of Fuel : 0,87 kg/m 3

Cetane Number : 45

Viscosity Kinematik : 5,8 ( 37,7 0 C )

Flash Point ( 0 C ) : 66

Pour Point ( 0 C ) : 18,5

Nilai Kalor Bawah ( kj/kg ) : 42793 kJ/kg

Massa Jenis ( gr / cm 3  ) : 0,835

Menurut  V.L.  MALEEV  spesifikasi  bahan  bakar  sangat  penting  karena

mempengaruhi kinerja mesin diesel , ada 10 sifat minyak bahan bakar yang masuk

dalam spesifikasi bahan bakar , antara lain :

(1) Pengguapan (Volatility)

(2) Residu karbon

(3) Viskositas

(4) Kandungan Belerang

(5) Abu

(6) Air dan Endapan
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(7) Titik nyala (flash point )

(8) Titik Tuang (pour point)

(9) Sifat Korosif

(10) Mutu Penyalaan  

2.12     Sistem Pembakaran

Gambar 2.4 sistem pembakaran mesin Diesel

pada  motor  diesel  proses  siklus  pembakaran  diawali  seperti  yang  telah

dijelaskan  di  atas  dan  proses  masuknya  bahan  bakar  terjadi  pada  langkah

kompresi dimana bahan bakar tersebut sudah berubah menjadi kabut karena suatu

proses yang disebut  proses  pengabutan dan pada akhir  dari  proses pengabutan

bahan bakar yang telah berubah menjadi kabut tidak langsung di suplai ke ruang

bakar melainkan berkumpul di ruang muka barulah kemudian menuju ke ruang

bakar. Bahan bakar yang telah berubah menjadi kabut dapat terbakar akibat dari

proses udara bakar. Oleh karena itu sistem pembakaran yang terjadi dinamakan

sistem pembakaran tidak langsung yang garis besarnya bahan bakar yang sudah
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menjadi kabut tidak langsung disemprotkan ke ruang bakar melainkan disuplai

keruang muka terlebih dahulu.

2.13    Performansi Motor Diesel

Motor  diesel  adalah  jenis  khusus  dari  mesin  pembakaran  dalam.

Karakteristik  utama dari  mesin  diesel  yang membedakannya  dari  motor  bakar

yang lain terletak pada metode penyalaan bahan bakarnya. Dalam mesin diesel

bahan bakar diinjeksikan kedalam silinder  yang  berisi  udara bertekanan tinggi.

Selama  proses  pengkompresian  udara  dalam  silinder  mesin,  suhu  udara

meningkat,  sehingga  ketika  bahan  bakar  yang  berbentuk  kabut  halus

bersinggungan dengan udara panas  ini,  maka bahan bakar akan menyala dengan

sendirinya tanpa bantuan alat penyala  lain.  Karena alasan ini mesin diesel  juga

disebut mesin penyalaan kompresi 

Motor  diesel  memiliki  perbandingan  kompresi  sekitar  11:1  hingga  26:1,

jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  motor  bakar  bensin  yang  hanya  berkisar  6:1

sampai 9:1. Konsumsi bahan bakar spesifik mesin diesel lebih rendah (kira-kira

25  %)  dibanding  mesin  bensin  namun  perbandingan  kompresinya  yang  lebih

tinggi menjadikan tekanan kerjanya juga tinggi. (8)

2.14  Efisiensi 

Indikator kinerja efesiensi terdiri dari

 Faktor kapasitas (capacity factor)

 Faktor oproduktivitas (out put factor)

 Faktor beban (load factor)

 Konsumsi bahan bakar spesifik (specificfuel oil consumption)

 Faktor konsumsi minyak pelumas (specific lub oil consumption)

 Efisiensi thermal (thermal efficiency)

 Biaya pemeliharaan spesifik

 Faktor waktu pemeliharaan

Setiap  indikator  kinerja  tersebut  dalam   periode   tertentu   ditentukan
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besarnya target  yang  akan  dicapai.  Dalam  menentukan  capaian  target  faktor

-faktor tersebut, haruslah sesuai kondisi yang ada di  pembangkit, karena faktor

-   faktor  pembangkit  tersebut  hanya  dapat  mendukung  operasi  sesuai

kemampuan.  Berdasarkan  faktor  -  faktor  efisiensi  kita  dapat  mengambil

keputusan bahwa suatu PLTD / SPD akan di operasikan atau tidak dengan nilai

efisiensi yang ada.

Namun  terkadang  meskipun  efesiensi  dari  pembangkit  tersebut

menunjukkan  hasil  yang  kurang  baik  tetap  juga  dioperasikan  .  Hal  ini  dibuat

demikan karena ada pertimbangan lain misalnya :

 Untuk menghindari pemadaman karena daya cadangan tidak ada, 

sedangkan unit lain ada yang sedang mengalami pemeliharaan.

 Untuk mengembangkan suatu daerah seperti listrik pedesaan yang 

unitnya terbatas

 Untuk menjaga keandalan sistem bila ada acara - acara penting contoh

seperti misalnya PLTD Senayan untuk mensuplai energi listrik kantor 

DPR bila ada acara penting / sidang.

2.14.1 Faktor Kapasitas (Capacity Factor)

Faktor kapasitas ( Capacity Factor disingkat  CF) adalah nilai atau angka

hasil  perbandingan atau pembagian antara tenaga listrik  yang diproduksi bruto

dengan kapasitas daya terpasang dan jumlah jam pada periode tertentu.

Faktor  kapasitas  merupakan  tolok  ukur  besarnya  pemanfaatan  unit

pembangkit untuk  memproduksi  tenaga listrik secara keseluruhan dalam kurun

waktu tertentu berdasarkan daya yang tersedia.

Produksi bruto Energi listrik per periode

CF = -------------------------------------------------- x 100 %

Kapasitas unit terpasang x jam periode

Faktor kapasitas standard PLN untuk PLTD berkisar antara 55 - 65 %.
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2.14.2 Faktor Produktivitas (Out put Factor)

Faktor  produktivitas  adalah  hasil  perbandingan  antara  produksi  tenaga

(KWh)  yang  dibangkitkan  generator  dalam  kurun  waktu  tertentu  (perperiode)

dengan, kapasitas / daya terpasang dan jam kerjanya.

Jadi  faktor  produktivitas  merupakan  kemampuan  memproduksi  tenaga

listrik  dari  suatu  SPD  dalam periode  tertentu  dengan  daya yang  tersedia. Data

hasil produksi diambil dari catatan - catatan operasi atau dari  laporan  -  laporan

hasil   operasi  yang dihasilkan oleh generator dan dijumlah dalam periode

tertentu.

Faktor produktivitas secara normal antara 65 - 85 % dalam waktu operasi

KWh Produksi 
Faktor Produktivitas = ------------------------------------------ x 100 %
(Out put Factor ) Kapasitas terpasang x jam kerja

Atau

Jumlah MWH dibangkitkan

Faktor Produktivitas = ----------------------------------------- x 100 %

(Out put Factor ) Daya terpasang x jam pelayanan
2.14.3 Faktor Beban (Load Faktor)

Faktor  beban  merupakan  tolok  ukur  pemanfaatan  daya  pada  saat  beban

tertinggi / beban puncak (peak load) dalam memproduksi tenaga listrik (KWh)

semaksimal mungkin.

Jadi faktor beban merupakan nilai atau angka perbandingan  /  pembagian

antara produksi tenaga listrik (KWh) seluruh (bruto) dan beban tertinggi selama

periode kali jam selama per priode (1 tahun / 8760 jam).

                KWh Produksi bruto per periode

Load Factor = ----------------------------------- x 100 %

        Beban tertinggi per periode x jam periode

Secara normal faktor beban antara 55 - 74 % dalam periode (1 tahun / 8760 jam).
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2.14.4 Konsumsi Bahan Bakar Spesifik (Specific Fuel Oil Consumption)

Konsumsi / pemakaian bahan bakar spesifik adalah pemakaian bahan bakar

yang digunakan untuk membangkitkan / memproduksi setiap satu satuan tenaga

listrik (KWh).

Pemakaian  bahan  bakar  spesifik  adalah  untuk  mengetahui  tingkat

pemakaian bahan bakar pada suatu unit pembangkit tenaga listrik/PLTD, apakah

unit  tersebut  masih berada  pada  tingkat  yang wajar  sehingga  menguntungkan

atau seba liknya. Sebagai tolok ukur (pedoman) besamya nilai konsumsi bahan

bakar spesifik mengacu pada standard PLN (SPLN. 79 : 1987). Pemakaian bahan

bakar spesifik (Specific Fuel Oil Consumption) ini disingkat

Pemakaian b.bakar per periode

SFC  = ---------------------------------------------  (Lt / KWh)

KWh produksi  per periode

Pemakaian bahan bakar perlu mendapat perhatian serius , mengingat biaya

operasi  yang  terbesar  ±  60 %  adalah pemakaian bahan bakar, maka bila suatu

SPD  angka  pemakaian  bahan  bakar  spesifik  tersebut  terlalu  besar  melebihi

standard SPD tersebut perlu perbaikan / pemeliharaan khusus.

2.14.5    Konsumsi Minyak Pelumas Spesifik

Pemakaian  minyak  pelumas  spesifik  prinsipnya  sama dengan  pemakaian

bahan  bakar  spesifik  yaitu  pemakaian  minyak  pelumas  yang  digunakan

sebenarnya   selama memproduksi setiap satuan tenaga listrik (KWh) yang

dibangkitkan.

Pemakaian minyak pelumas spesifik merupakan nilai  perbandingan  atau

pembagian  antara  pemakaian  minyak  pelumas  sebenarnya selama operasi dan

hasil  produksi  tenaga  listrik  bruto  secara  keseluruhan  yang  dihasilkan  oleh

generator dalam satuan liter / KWh

Besarnya pemakaian minyak pelumas dapat kita lihat seperti pada SPL \ 79 :

1987. Pemakaian minyak pelumas spesifik  (Specific  lub oil  consumption)  atau
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disingkat SLC dapat ditulis menjadi :

Pemakaian minyak pelumas per periode

SLC  = ---------------------------------------------( Ltr/Kwh )

KWh Produksi  per periode

Pemakaian  minyak  pelumas  spesifik  penting  untuk  mengetahui  tingkat

efisiensi  maupun  kondisi  pada  bagian-bagian  yang   mendapatkan   pelumasan

terutama dengan adanya  gangguan  kebocoran,  clearance  (celah) pada bearing -

bearing, keausan ring piston

2.14.6    Biaya Pemeliharaan Spesifik

Biaya  pemeliharaan  adalah  biaya  yang  dikeluarkan  /  digunakan  untuk

mempertahankan unjuk kerja suatu SPD agar SPD tersebut dapat di operasikan

secara normal dan aman.

Ada  beberapa  macam  biaya  pemeliharaan  bila  dilihat  dari  jenis

pemeliharaan seperti :

1. Biaya pemeliharaan rutin.

2. Biaya pemeliharaaa tahunan (overhaul).

3. Biaya perbaikan (adanya kerusakan).

4. Biaya modifikasi (untuk penyempurnaan operasi).

Biaya  pemeliharaan  spesifik  merupakan  biaya  keseluruhan   yang

digunakan untuk melakukan pemeliharaan setiap satuan daya (kW) atau satuan

tenaga  listrik yang diproduksi (kWh).

Biaya total pemeliharaan

Biaya pemeliharaan spesifik  = ---------------------------------- (Rp/kW).

Kapasitas (daya) terpasang
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Atau

Biaya total pemeliharaan

Biaya  pemeliharaan  = -------------------------------   (Rp/kWh)

Produksi bruto periode

Nilai biaya pemeliharaan spesifik biasanya tergantung kondisi seperti

 Cara pengoperasian SPD

 Sistem metode pemeliharaan yang dilakukan untuk material (spare

part) yang dipakai

 Cara pembebanan

 Tingkat profesionalisme pelaksana operasi dan pemeliharaan

 Mutu jaringan / pengaturan tenaga listrik / dan lingkungannya.

 Umur dari SPD.

2.11.7   Faktor Waktu Pemeliharaan

Yang dimaksud waktu pemeliharaan adalah jumlah waktu secara komulatif

yang  digunakan  untuk  bermacam-macam  /  jenis  pemeliharaan  terhadap  SPD

selama periode pemeliharaan dengan tujuan mempertahankan unjuk  kerja  agar

SP D dapat beroperasi secara optimal dan aman.

Bermacam-macam pemeliharaan SPD seperti yang telah disebutkan diatas

diantaranya ialah :

1. Pemeliharaan rutin berdasarkan jam kerja

2. Pemeliharaan tahunan setiap 6000 jam kerja (TO,SO dan WO).

3. Pemeliharaan koreksi, adanya perlu modifikasi (penyempurnaan) guna

menaikan unjuk kerja.

4. Pemeliharaan perbaikan adanya kerusakanakibat gangguan.
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 Gangguan dari dalam ( G D.D)

 Gangguan dari luar biasanya karena jaringan maupun petir.

Faktor  waktu  pemeliharaan  adalah  nilai  perbandingan  atau  pembagian

antara jumlah realisasi waktu yang digunakan untuk semua macam pemeliharaan

terhadap  SPD  dan  waktu  pemeliharaan  yang  telah  direncanakan  dalam  suatu

periode kali 100 %.

Realisasi Pemeliharaan

Faktor waktu Pemeliharaan  = ---------------------------------- (Rp/kW).

Rencana Pemeliharaan

Adapun  besarnya  faktor  waktu  pemeliharaan  menurut  standard  PLN

(SPLN  1l1   -   4  -  1995)  adalah  antara  8  - 100  %.  Bilamana  faktor  waktu

pemeliharaan  kurang  dari  standard  kemungkinan  ada  faktorfaktor  lain  di

antaranya .

o Penundaan pemeliharaan untuk menghindari dari  pemadaman  karena ada

SPD lain sedang dalam pemeliharaan, sedang cadangan daya tidak ada.

o Untuk menjaga keandalan karena  pada  hari  /  acara penting nasional  atau

ada kunjungan pejabat ke unit kerja.

o Kemungkinan material / spare part belum cukup tersedia
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