STUDY ANALISA GANGGUAN HUBUNG SINGKAT
SATU FASA KETANAH AKIBAT SAMBARAN PETIR
PADA SALURAN TRANSMISI

Abstrak
Setiap kesalahan dalam suatu rangkaian yang menyebabkan terganggunya
aliran arus yang normal disebut gangguan. Sebagian besar dari gangguangangguan yang terjadi pada saluran transmisi bertegangan 115 KV atau lebih
disebabkan oleh petir, yang menyebabkan terjadinya percikan bunga api
(flashover) pada isolator. Tegangan tinggi yang ada diantara penghantar dan
menara atau tiang penyangga yang diketanahkan (grounded) menyebabkan
terjadinya ionisasi. Ini memberikan jalan bagi muatan listrik yang diinduksi
(diimbas) oleh petir mengalir ke tanah. Dengan terbentuknya jalur ionisasi ini,
impedansi ketanah menjadi rendah. Ini memungkinkan mengalirnya arus fasa dari
penghantar ke tanah dan melalui tanah menuju “netralnya”. Gangguan langsung
dari fasa ke fasa tanpa melalui tanah jarang terjadi. Angka pengalaman
menunjukkan bahwa kira-kira 70 % dan 80 % dari gangguan saluran transmisi
adalah gangguan tunggal dari saluran ke tanah yang terjadi karena flashover dari
satu saluran saja ke menara dan tanah.
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