
Grounding & Safety

Pada Sistem Distribusi Daya



Pendahuluan

• Grounding atau Pembumikan adalah salah satu
pertahanan utama terhadap bahaya dari kejutan
listrik dan tegangan lebih. 

• Grounding terhadap peralatan yang baik
membantu mengurangi kemungkinan pekerja dan
masyarakat mendapatkan sengatan dari
kegagalan peralatan internal. 

• Sistem pentanahan menentukan bagaimana
beban dihubungkan dan bagaimana gangguan
line-to-ground dihilangkan



Konfigurasi Sistem Grounding

• Sistem multigrounded 4 kabel

• Sistem 3 kabel



Sistem multigrounded 4 kabel



Keuntungan multigrounded 4 kabel

• Kabel tunggal untuk beban satu fase bawah tanah

• Saluran overhead fase tunggal lebih murah

• Transformator busing tunggal

• Satu arester dan satu sekering untuk
transformator fase tunggal

• Netral dapat terletak lebih rendah di tiang

• Arester berperingkat rendah

• Diperlukan isolasi yang lebih rendah; 

• isolasi transformator dapat bertingkat



Keamanan

• Netral multigrounded memberikan manfaat
keamanan yang signifikan bagi kru dan pengguna
akhir. 

• Jika kutub-ground transformator rusak, margin 
keamanan sedikit hilang. 

• Dengan transformator yang masih terhubung ke
multigrounded neutral, masih ada jalur
impedansi rendah ke bumi, yang melindungi
terhadap gangguan internal pada transformator.



Sistem Grounding 3 Kabel



Kelebihan sistem 3 Kawat

• Biaya lebih rendah untuk muatan tiga fase

• Tegangan liar yang lebih rendah

• Deteksi kesalahan impedansi tinggi lebih mudah

• Medan magnet yang lebih rendah

• Desain distribusi Eropa biasanya sistem tiga
kawat. Semua beban terhubung tiga fase atau
fase-ke-fase, sehingga tidak perlu netral. Tetapi
tanpa netral, sistem ini harus dilakukan tanpa
landasan keselamatan multigrounded



Grounding Sistem dan Pergeseran
Netral Selama Kegagalan Ground



Dua faktor yang menghubungkan
tegangan lebih ke tegangan sistem:



• Suatu sistem “grounded secara efektif” jika
koefisien grounding kurang dari atau sama
dengan 80% (faktor gangguan pentanahan
kurang dari 138%) (ANSI / IEEE C62.92-1987). 
Hal ini dipenuhi dengan ketentuan sbb:

– X0/X1 < 3

– R0/X1 < 1



• Untuk gangguan line-to-ground tunggal pada
fase A, tegangan pada fase B dan C adalah



• Untuk gangguan double line-to-ground, tegangan
pada fase yang tidak rusak adalah

• Dalam beberapa kasus, gangguan dobel line-to-
ground menyebabkan tegangan lebih yang sedikit
lebih tinggi daripada gangguan line-to-ground 
tunggal. Tetapi karena kesalahan line-to-ground 
tunggal jauh lebih umum, kami sering merancang
untuk gangguan line-to-ground tunggal.



Maximum overvoltages in per unit for line-to-ground 
faults based on  X0/X1  and  R0/X1  (the
contours mark the threshold of voltage).



Pergeseran Netral pada Sistem
Multiground

• Pada sistem empat-kawat dengan netral
multigrounded, program perhitungan
korsleting standar menghitung tegangan lebih
secara tidak benar. 

• Masalahnya bukan komponen simetris tetapi
masalahnya adalah dengan impedansi
pengembalian





Analisa

• Lokasi Gangguan - Tegangan lebih tinggi untuk
gangguan di dekat gardu induk. 

– Ini bertentangan dengan kepercayaan umum
bahwa tegangan lebih tinggi adalah untuk
gangguan pada akhir rangkaian (berdasarkan
metode komponen simetris standar).



• Panjang pengumpan (feeder) - Tegangan lebih
tinggi pada pengumpan lebih pendek (dengan
asumsi jumlah dasar yang sama per panjang
unit, lihat Gambar 13.6). 

– Jalur balik tanah memiliki impedansi lebih tinggi
pada saluran yang lebih pendek karena ada lebih
sedikit alasan di luar lokasi gangguan.

• Ukuran netral - Netral yang lebih besar
menyediakan jalur pengembalian yang lebih
baik.





• Tahanan batang tanah dan jumlah batang
tanah - Lebih banyak batang tanah dan
resistensi batang yang lebih rendah
mengurangi tegangan lebih . 

– Tetapi hasilnya tidak terlalu sensitif terhadap nilai
resistansi batang tanah.

• Reaktor netral - Reaktor netral pada
transformator gardu induk menyebabkan
tegangan lebih tinggi, terutama untuk
gangguan di dekat stasiun.







Reaktor Netral

• Sebuah reaktor yang terhubung antara titik
netral transformator gardu induk dan gardu
induk mengurangi arus gangguan pentanahan. 

• Hal ini membatasi tugas pada peralatan, tetapi
mengurangi efektivitas sistem pentanahan. 

• Selama gangguan line-to-ground, tegangan
pada fase yang tidak rusak lebih tinggi.



• Sebuah reaktor netral X menambahkan
3jX  ke impedansi urutan-nol. 

• Tegangan lebih besar untuk gangguan di dekat
gardu induk. Melampaui beberapa mil, saluran
yang mendominasi impedansi.

• Gambar berikut, menunjukkan contoh
pertukaran antara arus gangguan pada bus 
gardu induk dan impedansi reaktor netral
pada sistem 12,47-kV. 





• Reaktor 0,5 W meningkatkan rasio Z0 / Z1

menjadi 3,1, yang mengurangi arus gangguan
di bawah 6 kA di bus gardu sambil tetap
menjaga tegangan lebih di bawah 130%. 

• Sebuah reaktor yang lebih besar dari ini harus
dipertimbangkan dengan hati-hati untuk
menghindari arester oksida logam dan beban
pelanggan , untuk menghindari overvoltage.

• Grafik tersebut merupakan penyederhanaan
dari persamaan overvoltage





Overvoltage pada sistem Bawah Tanah

• Banyak sistem distribusi yang lebih tua tidak
digrounding, biasanya beroperasi pada 2400 atau
4800 V.

• Meskipun sistem ungrounded tidak memiliki
ground yang disengaja, mereka di-ground-kan
melalui kapasitansi jalur.

• Dalam kondisi normal, tegangan fase-ke-tanah
sama dengan tegangan fase-ke-fase dibagi
dengan jika total kapasitansi saluran-ke-tanah
pada setiap fase adalah sama.





Sistem bawah tanah mungkin memiliki voltase
ekstra tinggi di bawah kondisi tertentu

• Resonansi - Kapasitansi line-to-ground dapat
beresonansi denganreaktansi sistem.

• Arcing ground faults - Kesalahan pembatasa
grounding dapat menciptakan tegangan line-
to-ground yang signifikan.



Skema sistem Grounding


