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KRYTERIA DOBORU PRZEWODÓW  
W INSTALACJACH FOTOWOLTAICZNYCH 

 
 

W artykule przedstawiono najważniejsze etapy i kryteria doboru przewodów w in-
stalacjach fotowoltaicznych. Wspomniano również o wymaganiach i normach dla prze-
wodów w systemach fotowoltaicznych. Zamieszczono też przykład obliczeniowy dobo-
ru oprzewodowania w przykładowym projekcie instalacji fotowoltaicznej (PV). 
 
SŁOWA KLUCZOWE: instalacja fotowoltaiczna (PV), dobór i przekroje przewodów, 
uwagi montażowe 
 

1. WPROWADZENIE 
 

Przewody elektryczne są nieodłącznym elementem instalacji elektrycznych. 
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i minimalnych strat prze-
syłanej energii, spisano szereg kryteriów dotyczących odpowiedniego ich dobo-
ru. Muszą one spełniać wymogi w zakresie [1]: 
– wytrzymałości mechanicznej, 
– obciążalności cieplnej długotrwałej,  
– obciążalności zwarciowej, 
– dopuszczalnego spadku napięcia, 
– ochrony przeciwporażeniowej. 

Dobór przewodów pod względem dopuszczalnej obciążalności prądowej 
długotrwałej oraz ochrony przeciwporażeniowej jest znormalizowany. Opisują 
go normy, odpowiednio: PN–IEC 60364–5 523:2001P „Instalacje elektryczne  
w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obcią-
żalność prądowa długotrwała” oraz PN–HD 60364–4–41:2009 „Instalacje elek-
tryczne niskiego napięcia. Część 4–41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym” [2]. 
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2. ETAPY DOBORU PRZEWODÓW W INSTALACJACH PV 
 

Procedura doboru przewodów podczas projektowania instalacji fotowoltaicz-
nej opiera się o następujące etapy [3]: 
– wybór rodzaju izolacji przewodu (w zależności od napięcia instalacji), 
– obliczenie i wybór przekroju przewodu,  
– sprawdzenie dobranego przewodu na warunki wytrzymałości mechanicznej, 
– sprawdzenie dobranego przewodu na warunek dopuszczalnego spadku napię-

cia, 
– sprawdzenie dobranego przewodu na oddziaływanie cieplne prądu zwarcio-

wego i przetężeniowego, 
– sprawdzenie sprawności ochrony przeciwporażeniowej, 
– wybór przewodów uziemiających, ochronnych i wyrównawczych. 

Przekrój dobierany na podstawie kryterium obciążalności prądowej dopusz-
czalnej długotrwale Idd odczytywany jest z tablicy parametrów obciążeń prze-
wodów. W tabeli 1 przedstawiono jej wycinek dla przewodów jednożyłowych 
(przeznaczonych do układania w rurkach i kanałach instalacyjnych na ścianie). 
Dobór przekroju polega na odnalezieniu odpowiedniej wartości obciążalności 
dopuszczalnej i roboczej (Irob) oraz odczytaniu przypisanego jej przekroju, 
zgodnie z twierdzeniem, że Idd jest większe lub równe prądowi roboczemu insta-
lacji. 
 
Tabela 1. Parametry obciążeniowe przewodów jednożyłowych [2, 3] 

 

2 3 2 3 Liczba przewodów obciążonych 
 

Przekrój przewodów [mm2] Idd [A] Irob [A] Idd [A] Irob [A] 

1,5 18,5 16 16,5 16 

2,5 25 25 22 20 

4 34 32 30 25 

6 43 40 38 35 

10 60 50 53 50 

16 81 80 72 63 

25 107 100 94 80 

35 133 125 117 100 

50 160 160 142 125 
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Wśród norm dotyczących instalacji elektrycznych znajduje się zapis, iż 
przewody o przekroju do 10 mm2 muszą być wykonane z miedzi, której prze-
wodność właściwa wynosi około 55 1/Ω·m. Należy również zaznaczyć, że 
przewody łączące inwerter z siecią elektroenergetyczną powinny cechować się 
impedancją mniejszą od 1 Ω [3]. 
 

3. DOBÓR PRZEKROJU PRZEWODÓW STAŁOPRĄDOWEJ 
CZĘŚCI INSTALACJI 

 
Dobór przekroju przewodów stałoprądowej części instalacji fotowoltaicznej 

wykonuje się zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 2, na podstawie wzoru [2, 
3]:  

 dop%
2

MPP

UU
lP

S


           (1) 

gdzie: S – przekrój przewodu [mm2], PMPP – moc instalacji [W], U – napięcie 
obwodu [V], l – sumaryczna długość przewodu [m], γ – przewodność właściwa 
[m/Ωmm2], ΔU%dop – wartość dopuszczalnego spadku napięcia [%]. 

W oparciu o uzyskaną na drodze obliczeń wielkość przekroju przewodu, jego 
ostateczną wartość dobiera się z katalogu, równą wartości wyliczonej lub naj-
bliższej większej od niej [2].  

Zapisana w normie wartość dopuszczalnego spadku napięcia po stronie sta-
łoprądowej instalacji wynosi 3%. Podczas projektowania instalacji fotowoltaicz-
nej przyjmuje się, że wartość procentowego spadku napięcia nie powinna prze-
kraczać 1%. Stanowi to bardziej rygorystyczne kryterium, względem zapisanego 
w normie. 

Strata mocy w przewodzie nie powinna przewyższać wartości 1%. Oblicze-
nie spadku mocy przebiega zgodnie z wzorem [2,3]: 




SU
lP

S
lIP 2

22
           (2) 

gdzie: ΔP – spadek mocy [W], I – prąd płynący w obwodzie [A], l – sumaryczna 
długość przewodu [m], γ – przewodność właściwa [m/Ωmm2], S – przekrój prze-
wodu [mm2], P – moc instalacji [W], U – napięcie obwodu [V]. 

Stratę procentową mocy oblicza się na podstawie wzoru [2, 3]: 

%100
P
PP%

           (3) 

gdzie: ΔP% – procentowy spadek mocy [%], ΔP – spadek mocy [W]. 
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4. DOBÓR PRZEKROJU PRZEWODÓW  
ZMIENNOPRĄDOWEJ CZĘŚCI INSTALACJI 

 
Podstawowym kryterium doboru przekroju przewodów do zmiennoprądowej 

części instalacji fotowoltaicznej jest obciążalność prądowa dopuszczalna długo-
trwale. Ponadto, należy sprawdzić czy dobrana wartość przekroju spełnia waru-
nek maksymalnego dopuszczalnego spadku napięcia [2]. 

Dla obwodów jednofazowych prąd obciążenia oblicza się na podstawie wzoru 
(4) [2]. Zakłada się, że napięcie fazowe dla takich układów wynosi 230 V,  
a współczynnik mocy w przybliżeniu 0,95. 

cosU
PI

f
rob           (4) 

gdzie: Irob – prąd obciążenia [A], P – moc instalacji [W], Uf– napięcie fazowe 
[V], cosφ – współczynnik mocy[%]. 

W celu wyznaczenia przekroju przewodu należy skorzystać z tabeli 1, dobie-
rając wartość przypisaną obliczonej wartości prądu obciążenia lub najbliższej od 
niej większej. 

W celu sprawdzenia spełnienia warunków kryterium dopuszczalnego spadku 
napięcia dla obwodów jednofazowych, dokonuje się obliczeń na podstawie wzo-
ru 5 [2, 3]. Wartość ta nie może przekraczać 3%. 




SU
Pl200U 2%            (5) 

gdzie: ΔU% – procentowy spadek napięcia [%], P – moc instalacji [W], l – suma-
ryczna długość przewodu [m], U – napięcie obwodu [V], S – przekrój przewodu 
[mm2], γ – przewodność właściwa [m/Ωmm2]. 
 

5. PRZYKŁAD DOBORU PRZEWODÓW  
W PROJEKTOWANEJ INSTALACJI PV 

 
Przykład obliczeniowy przeprowadzono dla zaprojektowanej instalacji foto-

woltaicznej o mocy zainstalowanej 2,5 kW, zlokalizowanej domyślnie na dachu 
domu jednorodzinnego (położonego w Poznaniu, w szerokości geograficznej 
52°21'29" N). Na rozpatrywany układ składa się: 
– 10 paneli fotowoltaicznych AXITEC Energy AC–250P/156–60S o mocy  

250 W i sprawności 15,37% każdy, 
– inwerter SMA Solar Technology Sunny Boy 2.5 o mocy 2650 W i sprawno-

ści 97,2%,  
– 3 zestawy konstrukcji nośnych K2 System S-Level System 2.11, 
– 30 mb przewodu strony stałoprądowej, 
– 5 mb przewodu strony zmiennoprądowej, 
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– zabezpieczeń stało– i zmiennoprądowych typu C, 
– peszli, korytek instalacyjnych i złącz MC4. 

W projekcie zachowano bezpieczne i optymalne rozmieszczenie przestrzenne 
urządzeń i osprzętu instalacji (odległości między panelami, odległości paneli od 
krawędzi dachu). 

Przewody łączące panele z inwerterem, czyli strony stałoprądowej instalacji, 
dobiera się na podstawie schematu przedstawionego w rozdziale 3. Przekrój 
przewodu miedzianego został obliczony na podstawie wzoru 1. Wynik oblicze-
nia przedstawiono w tabeli 2. Zaprojektowana długość przewodu wynosi 30 mb, 
co zapewnia możliwość umiejscowienia inwertera w garażu domu (na parterze) 
oraz optymalne połączenie paneli, przy uniknięciu wykonania pętli indukcyjnej. 
 
Tabela 2. Wynik obliczeń wymaganego przekroju przewodu 

 
Długość 

przewodu 
 

Moc 
instalacji 

Napięcie 
obwodu 

Przewodność 
właściwa prze-

wodu 

Dopuszczalny 
spadek napię-

cia 

Obliczona war-
tość przekroju 

przewodu 

[mb] [W] [V] [m/Ωmm2] [%] [mm2] 

30 2500 37,8 55 1 0,95 
 

Uzyskaną wartość przekroju należy przybliżyć do kolejnej najmniejszej ty-
powej wartości przekroju dostępnych przewodów. Panele fotowoltaiczne posia-
dają wyprowadzone dwa przewody o średnicy 4 mm2, dlatego pomimo, iż prze-
wód 1,5 mm2 spełniałby podane kryterium, postanowiono zastosować przewód o 
przekroju 4 mm2 na całej długości strony stałoprądowej instalacji. 

Następnie obliczono, z jaką stratą mocy wiąże się zastosowanie przewodu 
o wybranym przekroju, zgodnie z wzorami 2 i 3. Wyniki przeprowadzonych 
obliczeń zestawiono w tabeli 3. 

Procentowy spadek mocy jest mniejszy od 1%, zatem dobrany przekrój prze-
wodu jest prawidłowy. Należy pamiętać, iż warunki panujące w instalacjach 
fotowoltaicznych są specyficzne. Przewód musi być odporny zarówno na 
zmienność pogody, jak i wysokie temperatury otoczenia oraz wpływ nasłonecz-
nienia. 

 
Tabela 3. Wyniki obliczeń strat mocy instalacji fotowoltaicznej w przewodzie 

 

Długość 
przewodu 

Moc insta-
lacji 

Napięcie 
obwodu 

Przekrój 
przewodu Strata mocy Procentowa 

strata mocy 

[mb] [W] [V] [mm2] [W] [%] 

30 2500 37,8 4 5,96 0,24 
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Na podstawie wszystkich wymienionych kryteriów wybrano przewód przezna-
czony specjalnie do instalacji fotowoltaicznych KBE Solar DB PV1–F 4,0. Jego 
szczegółowe parametry zamieszczono w tabeli 4. 
 
Tabela 4. Zestawienie danych technicznych przewodu KBE Solar DB PV1–F 4,0 [6] 

 

Przekrój Napięcie 
znamionowe 

Napięcie 
maksymalne 

Maksymalna tem-
peratura pracy 

Minimalna tempe-
ratura pracy 

[mm2] [V] [V] [°C] [°C] 

4,0 600 / 1000 1800 90 –40 

Grubość 
warstwy 

izolacyjnej 

Średnica 
zewnętrzna Waga Materiał  

izolacyjny 
Dodatkowe  
informacje 

[mm] [mm] [kg/m] 

0,5 5,7 60 
polietylen usie-

ciowany 

Odporność na wa-
runki atmosferycz-
ne i promieniowa-
nie ultrafioletowe 

 
Odległość pomiędzy inwerterem a rozdzielnicą główną domu wynosi 3 m. 

Przy zachowaniu zapasu, przyjęto łączną długość przewodu zmiennoprądowego 
wynoszącą 5 mb. Wymagany przekrój uzyskano na podstawie obliczenia prądu 
roboczego (z wzoru (4)) i dobraniu odpowiedniej wartości z tabeli 1. Wyniki 
obliczenia przedstawiono w tabeli 5. 

 
Tabela 5. Wynik obliczeń prądu roboczego zmiennoprądowej strony instalacji 

 

Moc instalacji Napięcie fazowe Współczynnik 
mocy Prąd obciążenia 

[W] [V] [%] [A] 

2500 230 95 11,44 

 
Zgodnie z wymaganiami mechanicznymi oraz zakresami podanymi w tabeli 

1, odczytano, iż przekrój powinien wynosić 1,5 mm2. W celu ograniczenia spad-
ku napięcia dobrano przekrój 2,5 mm2. Następnie, należało sprawdzić czy kryte-
rium napięciowe zostanie spełnione, zgodnie z wzorem 5. Wynik obliczeń 
przedstawiono w tabeli 6.  

Dobrany przekrój spełnia zatem kryterium spadku napięcia, który wynosi 
0,34%. 
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Tabela 6. Wynik obliczeń prądu roboczego zmiennoprądowej strony instalacji 
 

Moc 
instalacji 

Długość 
przewodu 

Napięcie 
obwodu 

Przekrój  
przewodu 

Przewodność 
właściwa 
przewodu 

Procentowy 
spadek  

napięcia 

[W] [m] [V] [mm2] [m/Ωmm2] [%] 

2500 5 230 2,5 55 0,34 

 
Wybrany przewód miedziany Elpar Tfk Bitner Damir YKY 3x2,5 mm2 po-

winien być ułożony w peszlu elektroizolacyjnym, pod tynkiem. Jego najważniej-
sze parametry przedstawiono w tabeli 7. 

Przewody w instalacji są układane w taki sposób, by ograniczyć możliwość 
ich uszkodzenia oraz przy zachowaniu dopuszczalnych promieni gięcia: 
– przewody strony stałoprądowej na dachu powinny być ułożone w korytkach, 
– przewody strony stałoprądowej (od dachu do inwertera w garażu) powinny 

być ułożone pod tynkiem, w ochronnym peszlu, 
– przewód strony zmiennoprądowej powinien być ułożony pod tynkiem, w 

ochronnym peszlu. 
 

Tabela 7. Zestawienie danych technicznych przewodu Elpar Tfk Bitner Damir YKY 
3x2,5 mm2 [7] 

 

Ilość żył Przekrój żył Napięcie  
znamionowe 

Maksymalna  
temperatura pracy 

[–] [mm2] [V] [°C] 

3 2,5 600 / 1000 70 

Minimalna temperatura 
pracy 

Materiał  
izolacyjny Dodatkowe informacje 

[°C] [–] 

–30 polwinit 

Dodatkowa osłona polwinitowa 
 

 
Korytka kablowe ułożone na dachu zapewnią dodatkową osłonę przed pro-

mieniami ultrafioletowymi, osłonę mechaniczną oraz wyeliminują możliwość 
uszkodzenia izolacji przez ptaki. Wybrano korytka Hager ATA122009010, wy-
konane z twardego PCV o długości 2 m, szerokości 2 cm i wysokości 1,2 cm. 

W celu zapewnienia ochrony przewodów prowadzonych pod tynkiem, po-
winno ułożyć się je w peszlu TT Plast 12x16 RKLF. Jest to rura karbowana po-
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lipropylenowa, o zakresie wytrzymałości temperaturowej od –15°C do 90°C. 
Wymiary peszlu to 1,2 cm średnicy wewnętrznej i 1,6 cm zewnętrznej. Zasto-
sowany model jest przeznaczony specjalnie do układania pod tynkiem. 

Przewody stałoprądowej strony instalacji wymagają stosowania odpowied-
nich łączeń. Najważniejsze parametry złącz MC4 zestawiono w tabeli 8. 
 
Tabela 8. Zestawienie danych technicznych złącza MC4 [8] 

 

Napięcie zna-
mionowe [V] 

Prąd znamio-
nowy [A] 

Przekrój prze-
wodu [mm2] 

Minimalna 
temperatura 
pracy [°C] 

Maksymalna 
temperatura 
pracy [°C] 

1000 20 4 85 –40 
 

6. PODSUMOWANIE 
 

Właściwy dobór przewodów każdej instalacji fotowoltaicznej pozwala na 
bezpieczną, bezawaryjną pracę systemu generującego energię elektryczną. Po-
nadto prawidłowo dobrane przewody skutkują minimalizacją strat mocy całego 
systemu PV.  

Należy pamiętać również o podstawowych wymaganiach, które muszą speł-
niać przewody, takich jak: odporność na promieniowanie UV, odporność na 
wilgoć, odporność na uszkodzenia mechaniczne (podwójna izolacja z metalową 
przegrodą między warstwami), maksymalne napięcie równe 1,8 kV, temperatu-
ra pracy w zakresie od –40 do +90°C, trwałość minimum 20 lat. Promień zgię-
cia przewodów powinien być możliwie jak największy, co ułatwia w duży stop-
niu montaż i chroni przed uszkodzeniami wewnętrznymi. Giętkość żyły powin-
na być klasy 5–tej lub 6–tej, co oznacza, że przewód jest bardzo giętki i odpor-
ny na wszelkie ruchy. 

Z uwagi na możliwość wystąpienia uszkodzenia przewodów pod wpływem 
obciążeń mechanicznych wiatru, wykonując instalację fotowoltaiczną należy 
zwrócić uwagę na właściwe jej przymocowanie do podłoża (najlepiej przewody 
umieścić w korytkach lub trasach kablowych). Dodatkowo podczas prowadze-
nia przewodów należy zwrócić uwagę na następujące elementy: ostre krawędzie 
muszą być zabezpieczone za pomocą specjalnych zabezpieczeń, należy unikać 
załamań i ostrych zagięć przewodów, przy przejściach przez ściany przewody 
należy prowadzić w odpowiednich zabezpieczeniach, z uwagi na duże prądy 
przewody po stronie DC powinny być prowadzone oddzielnie. Warto również 
zwrócić uwagę na kompatybilność i jakość stosowanych złączek [4, 5]. 

Zachowanie najważniejszych zasad opisanych powyżej pozwala wyelimi-
nować możliwość wystąpienia zwarć, łuków elektrycznych oraz pożarów, któ-
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rych zwiększone niebezpieczeństwo występuje zwłaszcza po stronie stałoprą-
dowej. 

W przykładzie obliczeniowym dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,5 kW 
wykazano, iż obliczone minimalne wartości przekrojów przewodów należy 
odnieść do warunków technicznych urządzeń oraz kryterium spadku napięcia 
i mocy. Dobór odpowiedniego przekroju przewodu zapewniło ostatecznie ogra-
niczenie spadków napięć do wartości rzędu jednej trzeciej wartości wskazywa-
nych przez procenta.  
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SELECTION CRITERIA OF WIRES IN PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS 
 

The article presents the most important stages and criteria for the selection of cables 
in photovoltaic installations. It was also mentioned about the requirements and 
installation notes for wires in PV systems. The article also contains the calculation 
example of wiring selection in the sample project installation of photovoltaic (PV). 
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