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Streszczenie: Przedstawiono zasady ochrony odgromowej paneli 
fotowoltaicznych zainstalowanych na płaskim dachu budynku z 
wykorzystaniem przewodów o izolacji wysokonapięciowej z 
ekranem półprzewodzącym jako zwodów. Taki układ gwarantuje 
istotne ograniczenie wartości prądu pioruna przepływającego przez 
elementy chronione oraz radykalne zmniejszenie przepięć 
indukowanych w układach wewnętrznych obiektu. Przewody 
izolowane umożliwiają łatwe uzyskanie bezpiecznych odstępów 
izolacyjnych w obiekcie chronionym. 

 
Słowa kluczowe: izolowane przewody odprowadzające, izolowane 
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1. WPROWADZENIE  
 
 Obiekty budowlane są narażone na działanie 
wyładowań atmosferycznych, a więc powinny być 
wyposażone w urządzenie piorunochronne, a dokładniej w 
odpowiedni system ochrony odgromowej (LPS - Lightning 
Protection System), którego zadaniem jest skuteczna 
ochrona przed negatywnymi skutkami działania wyładowań 
na obiekt i jego wyposażenie. Zasadniczą wielkością 
decydującą o konieczności zainstalowania LPS na obiekcie 
jest ryzyko szkód piorunowych R – jego wartość zależną od 
wielu parametrów technicznych budynku, rodzaju jego 
przeznaczenia i wyposażenia, wyznacza się w 
obowiązkowej, co pośrednio wynika z rozporządzenia [5], 
analizie ryzyka zgodnie ze znormalizowaną procedurą [7]. 
Wyznaczoną wartość ryzyka można radykalnie obniżyć, do 
poziomu jego wartości tolerowanej lub nawet poniżej, jeżeli 
w chronionym budynku zainstalujemy odpowiednie środki 
techniczne zapewniające skuteczną ochronę obiektu i jego 
wyposażenia przed skutkami wyładowań atmosferycznych.  
 Panele fotowoltaiczne (PV) zainstalowane na dachu 
obiektu budowlanego wymagają szczególnie starannego 
doboru systemu LPS. Musimy bowiem wykluczyć 
możliwość wpłynięcia prądu piorunowego lub jego części do 
konstrukcji wsporczej PV nie tylko w wyniku bezpośrednich 
wyładowań atmosferycznych, ale również działania iskier 
wtórnych [1, 2]. W projektowanej konstrukcji należy więc 
zapewnić odpowiednio duże odstępy izolacyjne między 
zastosowanymi elementami LPS i konstrukcją wsporczą PV. 
Ważnym problemem dla tego systemu urządzeń jest również 
eliminacja cieniowania modułów PV przez zainstalowane 
elementy LPS, czyli wykluczenie redukowania sprawności 
zbudowanego systemu. Wskazane problemy techniczne są 
szczególnie istotne w przypadku rozbudowanych systemów 

PV instalowanych na płaskich dachach budynków, gdzie z 
reguły mamy do czynienia z koniecznością montażu 
rozległej konstrukcji PV na ograniczonej powierzchni w 
sąsiedztwie innych zainstalowanych urządzeń oraz części 
obiektu. 
 Nowym rozwiązaniem znacznie ułatwiającym 
opracowanie właściwej konstrukcji i zwiększającym 
skuteczność projektowanego LPS jest zastosowanie w 
systemie ochronnym przewodów o izolacji 
wysokonapięciowej, które można wykorzystać do 
wykonania przewodów odprowadzających lub zwodów ze 
stosunkowo łatwą możliwością  uzyskania wymaganych 
odstępów izolacyjnych.  
 
2. WARUNKI SKUTECZNO ŚCI LPS 
 
 Zaprojektowanie i wykonanie LPS, o określonej 
skuteczności wynikającej z przyjętego do realizacji poziomu 
ochrony odgromowej i klasy urządzenia według normy [6], 
na konkretnym obiekcie budowlanym wiąże się ze 
spełnieniem trzech podstawowych warunków: 
• każde uderzenie pioruna powinno być przejęte w 

bezpieczny sposób przez zwody urządzenia LPS, 
• odprowadzanie prądu piorunowego do uziemienia 

obiektu musi zapewniać jak najmniejszy poziom 
przepięć indukowanych w istniejących w budynku 
pętlach tworzonych przez elementy przewodzące, a 
więc brak iskier wtórnych w przestrzeni chronionej 
przez LPS, 

• konstrukcja instalacji LPS powinna, w miarę 
możliwości, eliminować wprowadzanie części prądu 
piorunowego do wnętrza budynku. 
Spełnienie pierwszego warunku jest stosunkowo proste. 

Należy zastosować znane zasady wyznaczania stref 
ochronnych metodami wskazanymi przez normę [8] – 
oczkową, kąta ochronnego lub toczącej się kuli zależnie od 
rodzaju obiektu budowlanego. Wybór właściwej metody 
projektowania powinien być zgodny z zaleceniami normy 
[8]. Można przyjąć ogólnie, że dla obiektów o większych 
wysokościach lub skomplikowanej architekturze dachu 
właściwe jest zastosowanie metody toczącej się kuli, jako 
bardziej uniwersalnej i dokładniejszej niż pozostałe.  

Spełnienie drugiego warunku – bardzo istotne z uwagi 
na możliwe skutki działania iskier wtórnych, jest związane z 
koniecznością zapewnienia w projektowanym LPS 
wymaganych odstępów izolacyjnych s [8]. Inaczej mówiąc, 
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każdy niebezpieczny odstęp (zbliżenie) między dowolnym 
elementem LPS a przewodzącą częścią budynku/ 
wyposażenia musi być większy niż wyznaczony dla obiektu 
wymagany odstęp s.  

Spełnienie trzeciego warunku zapewnia skuteczną 
ochronę budynkowi oraz tym zainstalowanym w nim 
urządzeniom czy instalacjom technicznym, które wymagają 
takiej ochrony, przed możliwością uszkodzenia w wyniku 
przepływu części prądu piorunowego lub działania przepięć 
wzbudzanych tym prądem. 
 Norma [8] dość precyzyjnie określa zasady obliczania 
wymaganego odstępu izolacyjnego s. Odstęp s w metrach w 
przypadku prostych konstrukcji LPS można obliczyć z 
zależności (1) definiującej pojęcie odstępu izolacyjnego:  
 

                                            (1) 
 
  
 Wartości współczynników występujących w zależności 
(1) podaje norma [8]: 
• ki – zależy od wybranej klasy LPS, i tak dla klasy I jest 

równy 0,08, dla II 0,06, a dla III i IV 0,04, 
• kc – zależy od wartości prądu płynącego w elementach 

LPS składających się na odcinek instalacji o długości l, 
• km – zależy od rodzaju materiału izolacyjnego w 

odstępie d, 
• l – długość (w metrach) należy mierzyć wzdłuż 

zwodu/przewodu odprowadzającego od punktu, w 
którym jest rozpatrywane niebezpieczne zbliżenie d, do 
punktu najbliższego połączenia wyrównawczego. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Rys. 1. Ilustracja zasad obliczania odstępu izolacyjnego s, d –
odległość między urządzeniem chronionym a zwodem chroniącym 

urządzenie (d1 – odległość w powietrzu, d2 – odległość między 
osiami zwodu i urządzenia w materiałach nieprzewodzących 

stałych), α – kąt ochrony 
 

 Rozpatrując zbliżenia d występujące w konkretnym 
przypadku należy zwrócić uwagę na ich konstrukcję, 
albowiem wartość współczynnika km zależy od rodzaju 
materiału izolacyjnego w odstępie d. W przypadku 
wyłącznie powietrza wartość km wynosi 1,0, a jeżeli jest 
tylko materiał stały (np. beton, cegły, itp.) to 0,5. Jeżeli w 
odstępie występuje szeregowo kilka różnych materiałów, to 
należy przyjąć wartość mniejszą. W typowym przypadku 
urządzenia zamontowanego na powierzchni dachu i   
chronionego zwodem pionowym, pokazanym schematycznie 
na rysunku 1., mamy do czynienia z dwoma różnymi 
zbliżeniami. Zbliżeniem powietrznym, które reprezentuje 
odległość d1 oraz zbliżeniem mierzonym wewnątrz 
elementów stałych składających się na dach obiektu o 
dwukrotnie większej wartości. 
 Właściwe wyznaczenie wartości współczynnika kc 
może sprawiać pewne problemy. W normie [8] podano 

wprawdzie wskazówki dotyczące określania wartości 
współczynnika kc w przypadku budynków o prostym 
kształcie, ale możliwość dokładnego obliczenia wartości 
odstępu s staje się w miarę komplikowania układu 
geometrycznego urządzenia LPS coraz bardziej 
problematyczna. Jest to szczególnie widoczne w przypadku 
obiektów budowlanych o płaskim dachu mających rozległą 
sieć LPS z wieloma węzłami, dającą rozpływ prądu pioruna 
na wiele równoległych dróg, czyli obiektów, które są 
predystynowane do montażu rozbudowanych układów 
fotowoltaicznych. Pomocny w rozwiązaniu tego problemu 
może być szacunkowy sposób obliczania odstępu s opisany 
przez Sowę w pracy [3]. 

Podsumowując omawiany problem określania odstępu 
izolacyjnego s należy zauważyć, że uzyskanie wymaganej 
wartości tego odstępu wyłącznie przez odsunięcie 
elementów LPS od przewodzących części obiektu 
chronionego (lub odwrotnie) na wystarczająco dużą 
odległość jest niekiedy praktycznie niemożliwe z uwagi na 
ograniczenia architektoniczne lub inne przyczyny 
techniczne, które mogą występować w budynku. W takim 
przypadku należy według normy [8] zewrzeć niebezpieczne 
zbliżenie specjalnym bezpośrednim przewodem 
wyrównawczym, czyli wyeliminować bardziej 
niebezpieczną w skutkach możliwość rozwoju iskier 
wtórnych, nie dopuszczając tym samym do powstania 
negatywnych efektów z nimi związanych, ale jednocześnie 
świadomie wprowadzając część prądu piorunowego do 
wnętrza obiektu chronionego. Projekt LPS powinien 
oczywiście rozwiązywać prawidłowo powstające nowe 
zagrożenie i jego skutki. 

Inną możliwością konstrukcyjną zalecaną w sposób 
bardzo ogólny przez normę [8] oraz proponowaną przez 
firmę DEHN w postaci fabrycznych systemów 
odgromowych [9, 10, 11] jest zastosowanie w projektowanej 
instalacji odgromowej zwodów i/lub przewodów 
odprowadzających o izolacji wysokonapięciowej, korzystnie 
zwiększających wytrzymałość elektryczną udarową układów 
izolacyjnych w miejscach niebezpiecznych zbliżeń.  
 
3. PRZEPIĘCIA INDUKOWANE 

 
Wykorzystując rozważania Szpora w monografii [1] 

dotyczące przepięć indukowanych oraz iskier wtórnych w 
instalacjach piorunochronnych można analizować rolę 
przepięć indukowanych w LPS, w których zastosowano 
przewody o izolacji wysokonapięciowej jako zwody i/lub 
przewody odprowadzające i wskazać uzyskane korzyści z 
takiego rozwiązania. 

Jeżeli dla uproszczenia analizę ograniczymy tylko do 
przypadku najprostszego – czyli przepięć powstających w 
układzie pojedynczego przewodu z prądem piorunowym 
oraz pętli przewodzącej połączonej z tym przewodem w 
jednym punkcie, to do obliczeń można wykorzystać 
uproszczone schematy zastępcze pokazane na rysunku 2. W 
takim LPS można wskazać dwa zasadnicze rodzaje przepięć 
indukowanych: 
1. określone zależnościami (2), powstające na 

indukcyjności własnej L przewodu izolowanego Po o 
średnicy d żyły roboczej z prądem piorunowym ip, i 
działające w pętli o wymiarach a x l utworzonej przez 
przewodzące elementy obiektu chronionego, połączonej 
galwanicznie z przewodem w jednym punkcie (rys. 2a): 
 

                  (2) 
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2. określone zależnościami (3), indukowane w pętli 
utworzonej przez przewodzące elementy obiektu 
chronionego, połączonej galwanicznie z przewodem w 
jednym punkcie, przez które nie przepływa prąd 
piorunowy, znajdującej się w odległości g od przewodu 
o izolacji wysokonapięciowej z prądem piorunowym ip 
(rys. 2b) i sprzężonej magnetycznie z tym przewodem: 

 

               (3) 

 
Rys. 2. Uproszczone schematy zastępcze do analizy roli przepięć 

indukowanych [1] w instalacji LPS w przypadku pętli o wymiarach 
a lub b x l połączonych w jednym punkcie z przewodem 

izolowanym Po z prądem piorunowym ip, pozostałe oznaczenia w 
tekście 

 
Zasadnicze znaczenie dla wartości wskazanych przepięć 

indukowanych ma konstrukcja izolowanego przewodu. 
Teoretycznie można brać pod uwagę zastosowanie 
przewodów o izolacji wysokonapięciowej: 
• bez ekranu zewnętrznego,  
• z ekranem przewodzącym lub  
• z ekranem półprzewodzącym.  

W przypadku przewodu o izolacji wysokonapięciowej 
bez ekranu (rys. 2a) miejsce niebezpiecznego zbliżenia X 
jest uwarstwionym szeregowo układem izolacji przewodu i 
powietrza. Jeżeli dla oszacowania wartości przepięcia 
przyjmiemy przykładowe wymiary elementów: d  = 8 mm 
(przekrój 50 mm2) i a = 1 m, to możemy obliczyć, że 
indukcyjność jednostkowa przewodu L’  = 1,1 µH/m, co przy 
długości pętli np. l = 3 m i stromości prądu piorunowego 
dip/dt = 150 kA/µs (odpowiadającej III lub IV klasie LPS) 
prowadzi do przepięcia o wartości UL = 495 kV. Praktycznie 
cała wartość tego napięcia będzie przypadać na warstwę 
powietrza – co na pewno przy X < s doprowadzi do 
przeskoku w powietrzu i następnie do rozwoju wyładowań 
ślizgowych po powierzchni izolacji wzdłuż przewodu. 
Wykluczenie wskazanego zagrożenia iskrą wtórną jest 
praktycznie niemożliwe.  
 Z kolei pętle tworzone w obiekcie chronionym przez 
LPS z przewodem o izolacji wysokonapięciowej z 
ekranem przewodzącym, odpowiadają schematowi z 
rysunku 2b. Ekran E i żyła robocza przewodu 
odprowadzającego Po są przyłączone do wspólnego 
uziemienia odgromowego obiektu. Można założyć, że prąd 
piorunowy ip będzie płynął wyłącznie żyłą przewodu, jeżeli 
w jej górnym końcu połączonym ze zwodem bez izolacji 
wysokonapięciowej, zastosuje się odpowiednią głowicę 
sterującą rozkładem pola elektrycznego, zabezpieczającą 
układ przed przeskokiem wyładowania powierzchniowego 
od ekranu przewodu do zwodu (rys. 3.). Wystąpienie takiego 
przeskoku przy braku głowicy jest praktycznie pewne, z 

uwagi na bardzo niekorzystny rozkład pola elektrycznego 
(typu przepustowego [2]) występującego w rejonie 
zakończenia przewodu. Taki rozkład pola jest wynikiem 
różnych długości elektrod układu – żyły roboczej 3 i ekranu 
5 oraz pojemności jednostkowych skrośnej Cs’ i 
powierzchniowej Cp’. Umożliwia to łatwe formowanie się w 
miejscu 6 i szybkie wydłużanie wyładowań ślizgowych na 
powierzchni izolacji w wyniku ich zasilania poprzez duże 
pojemności Cs’. Mechanizm powstawania takich wyładowań 
ilustruje rysunek 3. Dodatkowym czynnikiem wskazującym 
konieczność zainstalowania głowicy jest możliwość 
zanieczyszczenia odsłoniętej powierzchni izolacji przewodu, 
co sprzyja również zmniejszeniu wytrzymałości elektrycznej 
zakończenia i może prowadzić do wystąpienia wyładowań 
elektrycznych powierzchniowych [2]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 3. Formowanie się wyładowań ślizgowych na zakończeniu 
izolowanego przewodu z ekranem półprzewodzącym; 1 – zwód bez 
izolacji, 2 – połączenie ze zwodem, 3 – żyła robocza przewodu, 4 – 
izolacja wysokonapięciowa, 5 – półprzewodzący ekran, 6 – miejsce 

formowania się iskier ślizgowych, Cs’, Cp’ – pojemności 
jednostkowe izolacji odpowiednio skrośna i powierzchniowa 

 
 W analizowanym układzie (rys. 2b) niebezpieczne 
zbliżenie narażone na iskry wtórne, występuje w miejscu X2. 
Natomiast odstęp X1 jest grubością g izolacji przewodu. 
Jeżeli dla oszacowania wartości przepięcia przyjmiemy 
wymiary układu jak poprzednio, czyli b = a, natomiast g = 6 
mm (np. według [9]), to otrzymamy, że indukcyjności 
jednostkowe są równe L’ = 0,08 µH/m oraz M’ = 1,02 µH/m, 
co prowadzi do przepięć o wartościach UL = 36 kV i UM = 
459 kV. Wobec tego izolacja przewodu (miejsce X1) na 
pewno nie będzie zagrożona przebiciem. Natomiast odstęp 
powietrzny X2 jest narażony na działanie napięcia o znacznej 
wartości, podobnie jak w przykładzie poprzednim. Eliminuje 
to korzyści z zastosowania izolowanego przewodu. Można 
oczywiście zwierać zbliżenia X2 w obiekcie, łącząc instalacje 
wewnętrzne z ekranem kabla – nie będzie iskier wtórnych, 
ale znaczna część prądu piorunowego ip wpłynie do 
przewodzących instalacji wewnętrznych obiektu – 
praktycznie taka sama jak w przypadku zastosowania 
nieizolowanego przewodu odprowadzającego i zwarcia 
zbliżenia przewodem wyrównawczym. Stosowanie takiego 
rozwiązania jest więc całkowicie pozbawione korzyści.  
 Przepięcia indukowane powstające w pętlach 
utworzonych w obiekcie chronionym przez LPS z 
przewodem o izolacji wysokonapięciowej z ekranem 
półprzewodzącym można analizować za pomocą schematu 
z rysunku 4., w którym uwzględniono zmiany w układzie 
wynikające z zastosowania przewodu z ekranem 
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półprzewodzącym, wprowadzone do schematu z rysunku 2b. 
 Jeżeli w obliczeniach przepięć indukowanych dla tego 
przypadku przyjmiemy te same wymiary układu jak w 
przykładach poprzednich, to otrzymamy dla analizowanej 
pętli identyczne wartości jednostkowych indukcyjności 
własnej i wzajemnej. Jednak napięcie na izolacji przewodu 
(odstęp X1) będzie znacznie niższe na skutek występowania 
spadku napięcia na rezystancji R ekranu (na długości l), 
wynikającego z prądu ładującego pojemności jednostkowe 
C’ przewodu. Jeżeli z kolei przyjmiemy do obliczeń typowe 
parametry jednostkowe przewodu o izolacji 
wysokonapięciowej o wartości C’ = 100 pF/m i R’ = 10 
kΩ/m, to stała czasowa ładowania pojemności przewodu o 
długości kilku metrów wypada rzędu kilku mikrosekund, 
czyli jest porównywalna z czasem czoła prądu piorunowego 
o kształcie 10/350 µs. Tak więc, w czasie czoła udaru 
prądowego praktycznie całe napięcie wystąpi na rezystancji 
ekranu wzdłuż przewodu dodając się do napięcia 
występującego na odstępie X2, czyli w efekcie napięcie 
występujące na tym odstępie będzie takie jak w przypadku 
LPS z przewodem nieizolowanym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 4. Uproszczony schemat zastępczy do analizy przepięć 
indukowanych w instalacji LPS z izolowanym przewodem o 

pojemności jednostkowej C’, z żyłą Żp i ekranem półprzewodzącym 
E o rezystancji jednostkowej R’, pozostałe oznaczenia w tekście 

 
 Eliminacja iskier wtórnych w tym układzie wymaga 
więc zwarcia odstępu X2, całe przepięcie indukowane 
wystąpi wtedy na izolacji przewodu (odstępie X1), tak jak w 
przypadku przewodu z ekranem przewodzącym, ale wartości 
prądów i in wpływających do wnętrza obiektu w obu 
przypadkach będą wyraźnie różne. W układzie przewodem z 
ekranem półprzewodzącym (rys. 5.) prąd i in będzie 
ograniczony przez rezystancję R ekranu (występującą na 
odcinku l ekranu włączonym w analizowaną pętlę), a stopień 
ograniczenia będzie tym większy im większą rezystancję 
jednostkową będzie miał zastosowany na przewodzie ekran. 
Przy rezystancji ekranu co najmniej 1 kΩ/m i przyjętych w 
poprzednich obliczeniach danych obliczeniowych można 
liczyć na ograniczenie prądu udarowego i in do poziomu 
zaledwie kilkudziesięciu amperów, czyli poziomu o wartości 
niegroźnej dla większości eksploatowanych urządzeń 
elektronicznych. 
 Zastosowanie w przewodzie półprzewodzącego ekranu 
daje również istotne ograniczenie skłonności do rozwoju 
iskier ślizgowych na powierzchni izolacji przewodu, 
ponieważ działanie rezystancji ekranu półprzewodzącego 
powoduje wyrównanie osiowego rozkładu napięcia w 
miejscach uziemienia ekranu – chociaż ze względów 
oczywistych (rys. 3.) na górnym zakończeniu przewodu w 
miejscu jego połączenia z nieizolowanym zwodem 

konieczne jest instalowanie głowicy sterującej rozkładem 
pola elektrycznego. 

Przewody o izolacji wysokonapięciowej z uziemionym 
ekranem półprzewodzącym pozwalają na ograniczenie 
wartości przepięć indukowanych w analizowanym LPS i 
układach wewnętrznych chronionego budynku. Dalsze 
ograniczenie przepięć indukowanych wynika z zastosowania 
w konstrukcji LPS kilku równoległych przewodów 
odprowadzających, gdyż daje to istotne zmniejszenie 
wartości prądu piorunowego działającego na pętlę 
indukcyjną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 5. Uproszczony schemat zastępczy do analizy prądu 
indukowanego i in w instalacji LPS z izolowanym przewodem 

odprowadzającym z żyłą roboczą Żp i ekranem półprzewodzącym E 
o rezystancji jednostkowej R’, pozostałe oznaczenia w tekście 

 
4. LPS Z PRZEWODAMI O IZOLACJI 
         WYSOKONAPIĘCIOWEJ  

 
Dach budynku, szczególnie płaski, o znacznej liczbie 

urządzeń technicznych wymagających ochrony przed 
bezpośrednim uderzeniem pioruna jest miejscem gdzie 
występuje poważny problem prawidłowego zapewnienia 
skutecznej ochrony urządzeniom oraz budynkowi i jego 
instalacjom wewnętrznym. Zagrożenie to wynika z 
możliwości wystąpienia iskier wtórnych na niebezpiecznych 
zbliżeniach między elementami LPS a urządzeniami czy 
obiektem. Prawidłowe rozwiązanie tego zagadnienia 
sprowadza się do zapewnienia urządzeniom czy elementom 
budynku właściwego odstępu izolacyjnego s do części 
systemu LPS. Wielkość wymaganego minimalnego odstępu 
s dla warunków występujących w konkretnym chronionym 
budynku oblicza się zgodnie z zasadami podanymi w normie 
[8] omówionymi wcześniej. Jeżeli jednak ograniczona 
powierzchnia dachu lub inne przyczyny techniczne 
wykluczają możliwość zapewnienia wystarczająco dużych 
odstępów izolacyjnych, to należy zastosować w instalacji 
LPS zwody i/lub przewody odprowadzające o izolacji 
wysokonapięciowej z ekranem półprzewodzącym, które jak 
wykazano korzystnie zwiększają wytrzymałość elektryczną 
udarową układów izolacyjnych występujących w miejscach 
niebezpiecznych zbliżeń.  

Wytrzymałość udarowa rzędu kilkudziesięciu 
kilowoltów na milimetr izolacji produkowanych aktualnie 
[9, 10] takich przewodów wydaje się wystarczająca. Słabymi 
punktami takiej instalacji są zakończenia przewodów 
izolowanych z uwagi na występujące tam znaczne wartości 
natężenia pola elektrycznego i skłonność do rozwoju 
wyładowań ślizgowych. Niezbędne w tych miejscach są 
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odpowiednie wysokonapięciowe głowice sterujące 
likwidujące takie niebezpieczeństwo.  

Firma DEHN oferuje aktualnie trzy rodzaje przewodów 
o izolacji wysokonapięciowej z ekranem półprzewodzącym 
o różnych wytrzymałościach udarowych [10], pozwalające 
zastąpić odstępy izolacyjne powietrzne s ≤ 0,45 m, 0,75 m 
oraz 0,90 m lub dwukrotnie większe odstępy s w materiale 
stałym – (patrz p. 2.). Dodatkowe korzystne efekty w 
projektowanej konstrukcji LPS można osiągnąć stosując 
jednocześnie z przewodami o izolacji wysokonapięciowej 
izolacyjne elementy dystansowe do mocowania przewodów. 
Mogą to być pręty pozwalające umieścić przewód w 
wymaganej odległości od innego elementu, bądź izolacyjne 
rury o znacznej wytrzymałości mechanicznej (odporne na 
działanie wiatru), które można wykorzystać do mocowania 
przewodu na zewnątrz lub wewnątrz takiej rury.  

Rys. 6. Przykład wykorzystania w konstrukcji LPS zwodów 
poziomych z przewodów o izolacji wysokonapięciowej z ekranem 

półprzewodzącym [11], oznaczenia w tekście 
 
Przykład wykorzystania wymienionych elementów do 

wykonania LPS na płaskim dachu z rozległym układem PV 
pokazano na rysunku 6. Panele PV są chronione przed 
bezpośrednim uderzeniem pioruna za pomocą układu 
zwodów, pionowego (1) zamontowanego na izolacyjnym 
maszcie oraz pionowych (2) rozmieszczonych tak, aby 
wszystkie elementy paneli PV znajdowały się w strefie 
ochronnej zainstalowanych zwodów pionowych. Wzajemne 
połączenia zwodów pionowych z pozostałymi elementami 
LPS, czyli zwodami poziomymi (4) – np. attyką budynku 
oraz przewodami odprowadzającymi (5) zapewniają zwody 
poziome (3) wykonane z przewodów o izolacji 
wysokonapięciowej, zainstalowane na dachu zgodnie z 
zasadami omówionymi wcześniej. Zastosowane tutaj zwody 
poziome (3) oraz pionowy (1) o opisanej konstrukcji z 
wykorzystaniem izolacji wysokonapięciowej, pozwalają 
łatwo osiągnąć na dachu obiektu wymagane odstępy 
izolacyjne.  

Inny przykład wykorzystania przewodów o izolacji 
wysokonapięciowej z ekranem półprzewodzącym do 
wykonania LPS pokazano na rysunku 7. Na dachu budynku 
jest urządzenie (10) wymagające ochrony przed 
bezpośrednim uderzeniem pioruna chronione za pomocą 
zwodu pionowego (2). W projekcie zdecydowano 
zastosować przewód o izolacji wysokonapięciowej (1) z 
ekranem półprzewodzącym jako zwód i zarazem przewód 
odprowadzający, co pozwoliło osiągnąć wymagane w 
instalacji odstępy izolacyjne s2, s3 i s4. Zwód pionowy (2) 
umocowano na szczycie  izolacyjnego  wspornika  rurowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Przykład wykorzystania w konstrukcji LPS izolowanego 
przewodu odprowadzającego z ekranem półprzewodzącym, 

oznaczenia w tekście 
 

(3) mocowanego do chronionego urządzenia (10) za pomocą 
uchwytów montażowych (4), podobne uchwyty służą do 
mocowania na wsporniku przewodu o izolacji 
wysokonapięciowej (innym rozwiązaniem może być 
umieszczenie tego przewodu wewnątrz wspornika). Dolny 
koniec zwodu pionowego umieszczono na takiej wysokości, 
aby spełnione były wymagania co do odstępu izolacyjnego 
s1. Zacisk (5) służy do połączenia żyły roboczej przewodu ze 
zwodem pionowym. Na górnym zakończeniu przewodu o 
izolacji wysokonapięciowej zamontowano głowicę sterującą 
(6), a na dolnym zaciski probierczy (8) i do połączenia z 
uziomem (9) budynku. W odpowiednich miejscach na 
przewodzie zamontowano zaciski połączeń wyrównania 
potencjału (7), łączące półprzewodzący ekran przewodu ze 
szczytem i podstawą metalowej obudowy urządzenia 
chronionego oraz attyką budynku. 

 
5. PODSUMOWANIE  
 

Analiza zastosowania w ochronie odgromowej paneli 
PV urządzenia piorunochronnego ze zwodami/przewodami 
odprowadzającymi o izolacji wysokonapięciowej pozwala na 
sformułowanie następujących wniosków: 
1. LPS z przewodami o izolacji wysokonapięciowej z 

ekranem półprzewodzącym daje znaczne ograniczenie 
przepięć indukowanych na przewodzących instalacjach 
wewnątrz budynku oraz zapewnia stosunkowo łatwą 
realizację wymaganych odstępów izolacyjnych 
eliminujących możliwość wystąpienia w układzie iskier 
wtórnych. Izolacja przewodów powinna mieć 
odpowiednio dobraną wytrzymałość udarową, a ekran 
rezystancję jednostkową równą co najmniej kilka 
kiloomometrów na metr. Miejsca zbliżeń przewodu 
izolowanego do przewodzących elementów budynku 
lub jego instalacji wewnętrznych należy połączyć 
bezpośrednimi przewodami wyrównawczymi z ekranem 
zastosowanych przewodów izolowanych. 

2. Na górnych zakończeniach przewodów o izolacji 
wysokonapięciowej  należy zainstalować odpowiednie 
wysokonapięciowe głowice sterujące o wytrzymałości 
udarowej dobranej do wytrzymałości izolacji 
przewodów. Podobne głowice należy zamontować na 
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drugim końcu przewodu izolowanego, jeżeli jest on 
tylko fragmentem instalacji i łączy się ponownie z 
przewodem gołym. 

3. Wartość częściowego prądu piorunowego 
wpływającego do wnętrza chronionego budynku przez 
połączenia wyrównawcze ekranu półprzewodzącego z 
elementami budynku jest znacznie ograniczona przez 
rezystancję ekranu i nie zagraża chronionym 
urządzeniom.  
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HIGH VOLTAGE INSULATED CABLES IN LIGHTNING PROTECTI ON OF PV PANELS 
 

Abstract:  The paper discusses principles of the lightning protection of the photovoltaic panels installed on the flat roof of the 
building using the high voltage insulated cables with the semi-conductive screen as air terminals. This arrangement provides 
significant reduction of the part of lightning current flowing through the elements of the object and significant reduction of 
induced surge in the internal systems of the building. Insulated cables make it easy to obtain the secure separation distances in 
the protected object. 
 
Keywords: insulated down conductor, insulated air-termination conductor, separation distance, lightning protection system. 
 
 
 


