
30 OCHRONA PRZECIWPO˚AROWA l marzec 2022

TECHNICZNE ÂRODKI OCHRONY PRZECIWPO˚AROWEJ

Sta ło si´ ja sne, ˝e spoj rze nie na bez pie -
czeƒ stwo po ̋ a ro we in sta la cji fo to wol ta icz -
nych jest za gad nie niem znacz nie szer szym,
po nie wa˝ zna la zły si´ rów nie˝ za gad nie nia
wy kra cza jà ce po za za sa dy wie dzy tech nicz -
nej, a zwià za ne z prze pi sa mi kra jo wy -
mi – do ty czà ce cho cia˝ by sto so wa nia
w obiek tach prze ciw po ̋ a ro wych wy łàcz ni -
ków prà du i pro ble ma ty ki zwià za nej z ko -
niecz no Êcià od ci na nia w bu dyn ku za si la nia
po stro nie DC. 

Obec nie bran ̋ a ochro ny prze ciw po ̋ a ro -
wej mu si zmie rzyç si´ z ko lej nym wy zwa -
niem: ro snà cà licz bà po ̋ a rów in sta la cji fo -
to wol ta icz nych. Jak za uwa ̋ y li au to rzy „naj -
lep szych prak tyk w za kre sie bez pie czeƒ stwa
po ̋ a ro we go (...)”, opra co wa nych m.in.
przez Wy dział In ̋ y nie rii Là do wej Uni wer sy -
te tu Pu tra w Ma le zji, po ̋ a ry in sta la cji PV
wy st´ pu jà z cz´ sto tli wo Êcià na po zio -
mie 0,029 po ̋ a ru na 1 MW. Przy bar dzo
du ̋ ym wzro Êcie licz by mi kro in sta la cji
w Pol sce (na ko niec 2021 r. by ło to 4,9
GW) ta kich po ̋ a rów na le ̋ y po pro stu si´
spo dzie waç. We dług ak tu al nych Êwia to -
wych sta ty styk, ze bra nych zresz tà we wspo -
mnia nym opra co wa niu, jed nà z naj cz´st -
szych przy czyn po ̋ a ru jest wy stà pie nie łu ku
elek trycz ne go prà du sta łe go ele men tów

wcho dzà cych w skład in sta la cji PV. Łuk
elek trycz ny jest mniej nie bez piecz ny w sys -
te mie prà du prze mien ne go, po nie wa˝ bez -
pie czeƒ stwo urzà dzeƒ AC znacz nie roz wi n´ -
ło si´ w cià gu ostat nich stu le ci. Po nad to łuk
elek trycz ny w sys te mie prà du prze mien ne go

ma ten den cj´ do sa mo wy ga sza nia si´,
w prze ci wieƒ stwie do łu ku prà du sta łe go,
któ ry utrzy mu je si´ w spo sób cià gły.

Łuk elek trycz ny to zja wi sko wy ła do wa -
nia elek trycz ne go prà du o wy so kim na t´ ̋ e -
niu prze pły wa jà ce go przez lu k´ po wietrz nà
mi´ dzy dwo ma prze wod ni ka mi umiesz czo -
ny mi bli sko sie bie. Do cho dzi wów czas
do jo ni za cji czà ste czek ga zów, cze go efek -
tem jest po wsta jà ca pla zma o tem pe ra tu -
rze kil ku ty si´ cy stop ni. Ju˝ kil ka chwil
dzia ła nia łu ku elek trycz ne go na pal ne ele -
men ty da chu wy star czy, aby spo wo do waç
za płon, a w kon se kwen cji po ̋ ar.

Przy czyn po wsta wa nia łu ków elek trycz -
nych mo ̋ e byç bar dzo wie le. Do naj cz´st -
szych na le ̋ à uszko dze nia prze wo dów DC,
gdzie do cho dzi do prze rwa nia ob wo du elek -
trycz ne go. Ta kie sy tu acje mo gà byç zwià za -
ne z mon ta ̋ em in sta la cji fo to wol ta icz nej
nie zgod nie ze sztu kà bu dow la nà czy do brà
prak ty kà in sta la tor skà. Za li cza si´ do nich

Bezpieczeƒstwo po˝arowe
a funkcja AFCI w falownikach FoxESS

Artykuł reklamowy

Bez pie czeƒ stwo po ̋ a ro we in sta la cji fo to wol ta icz nych sta ło si´ bar dzo istot -
nym te ma tem w mo men cie po ja wie nia si´ no we li za cji pra wa bu dow la ne go,
któ ra mia ła miej sce we wrze Êniu 2020 r. Od tej chwi li obo wiàz kiem jest
uzgad nia nie z rze czo znaw ca mi ds. za bez pie czeƒ prze ciw po ̋ a ro wych pro jek -
tów mi kro in sta la cji o mo cy przy łà cze nio wej po wy ̋ ej 6,5 kWp. 
Od sa me go po czàt ku wia do mym by ło, ˝e te mat bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we -
go nie mo ̋ e zo staç po mi ni´ ty. Wy ni ka ło to z pod sta wo wych wy ma gaƒ Pra -
wa bu dow la ne go, któ re go art. 5 brzmi: „Obiekt bu dow la ny ja ko ca łoÊç oraz
je go po szcze gól ne cz´ Êci, wraz ze zwià za ny mi z nim urzà dze nia mi bu dow -
la ny mi na le ̋ y, bio ràc pod uwa g´ prze wi dy wa ny okres u˝yt ko wa nia, pro jek -
to waç i bu do waç w spo sób okre Êlo ny w prze pi sach, w tym tech nicz no -bu -
dow la nych, oraz zgod nie z za sa da mi wie dzy tech nicz nej, za pew nia jàc: (...) 
1) spełnienie podstawowych wymagaƒ (...) b) bez pie czeƒ stwa po ̋ a ro we go”.
Z ra cji bra ku szcze gó ło wych prze pi sów kra jo wych na le ̋ a ło ko rzy staç z za sad
wie dzy tech nicz nej, ja ki mi by ły nor my, stan dar dy kra jo we i za gra nicz ne,
pod r´cz ni ki do brych prak tyk opra co wa ne przez pro du cen tów czy sto wa rzy -
sze nia (jed no z pierw szych ta kich opra co waƒ wy da ło SBF Pol ska PV). 

Rys. 1. Sche mat ob wo du DC z miej scem wy st´ po wa nia łu ku
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nie wła Êci wie pro wa dzo ne tra sy ka blo we,
któ re w póê niej szym okre sie eks plo ata cji
do pro wa dza jà do uszko dze nia po włok izo la -
cyj nych prze wo dów, êle za mon to wa ne ko -
nek to ry DC czy te˝ łà cze nie złà czek ró˝ nych
pro du cen tów.

Na le ̋ y tu taj zwró ciç uwa g´, ˝e ju˝
na eta pie pro jek tu in sta la cji fo to wol ta icz nej
je ste Êmy w sta nie zna czà co wpły nàç
na bez pie czeƒ stwo jej póê niej szej pra cy, po -
czàw szy od pra wi dło we go do bo ru kom po -
nen tów po pra wi dło wy mon ta˝. 

Stro na sta ło prà do wa in sta la cji fo to wol ta -
icz nej jest tak skon stru owa na, ˝e na pi´ cie
wy st´ pu je na prze wo dach przez ca ły czas,

kie dy mo du ły oÊwie tla ne sà pro mie nia mi
sło necz ny mi. Na pi´ cie to mo ̋ e si´ gaç na -
wet 1000 V. Wy jàt kiem sà in sta la cje wy po -
sa ̋ o ne w sys tem ob ni ̋ e nia na pi´ cia
po stro nie prà du sta łe go do na pi´ cia bez -
piecz ne go, któ ry mo ̋ e byç do łà czo ny do in -
sta la cji PV lub wbu do wa ny w mo du łach fo -
to wol ta icz nych w po sta ci opty ma li za to rów
mo cy. W przy pad ku ta kie go roz wià za nia
zna czà co zwi´k sza si´ jed nak licz ba po łà -
czeƒ w oka blo wa niu DC, co z dru giej stro ny
pod no si ry zy ko awa ryj no Êci in sta la cji. Ogra -
ni cza jàc licz b´ po łà czeƒ po stro nie DC
do mi ni mum, wpły wa my na zmniej sze nie
ry zy ka po wsta nie po ten cjal nych punk tów
za pal nych. Po zwa la to za cho waç peł nà
kom pak to woÊç in sta la cji PV.

Ochro na AFCI w fa low ni kach
FoxESS

AFCI – czy li z j´ zy ka an giel skie go Arc -Fault
Cir cu it In ter rup ter – to funk cja wy kry wa nia
łu ków elek trycz nych w ob wo dach prà du
sta łe go.
Ka˝ dy fa low nik no wej se rii trój fa zo wej

FoxESS ozna czo nej ja ko T -G3 ma w stan -
dar do wym wy po sa ̋ e niu funk cj´ AFCI. Jej
dzia ła nie po le ga na wy kry wa niu wy stà pie -
nia łu ku w ukła dzie i je go na tych mia sto wym
wy ga sze niu oraz jed no cze snej sy gna li za cji
bł´ du na wy Êwie tla czu fa low ni ka i w plat -
for mie mo ni to ru jà cej FoxCloud. Po wy eli mi -
no wa niu bł´ du fa low nik au to ma tycz nie
wzna wia pra c´.

Na rys. 1 przed sta wio ny zo stał sche mat
ob wo du fo to wol ta icz ne go, w któ rym wy st´ -
pu je łuk elek trycz ny. W sys te mach fo to wol -
ta icz nych wy ró˝ nia my łu ki sze re go we, rów -
no le głe oraz do ziem ne. Z uwa gi na to po lo -
gi´ wy ko na nia in sta la cji to łu ki sze re go we
wy st´ pu jà naj cz´ Êciej. Z po wo du du ̋ ej licz -
by ko nek to rów i po łà czeƒ ka blo wych w ty -
po wej in sta la cji fo to wol ta icz nej ry zy ko wy -
stà pie nia łu ku elek trycz ne go jest sto sun ko -
wo wy so kie. 

W ja ki spo sób mo ̋ e my wy kryç wy stà pie nie
łu ku?
W przy pad ku po praw ne go po łà cze nia ka -
blo we go, war to Êci na pi´ cia i na t´ ̋ e nia prà -
du sà sta łe, gdy łuk elek trycz ny nie wy st´ -
pu je. Po ja wie nie si´ łu ku mi´ dzy dwo ma
sty ka mi po wo du je gwał tow ny wzrost na pi´ -
cia, a w od czy cie prà do wym fa low ni ka po -
wsta je du ̋ e za szu mie nie, uwi dacz nia jà ce
zwi´k sze nie emi sji ener gii w sze ro kim spek -
trum cz´ sto tli wo Êci – tak jak po ka zu je
rys. 2 i 3. Istnieje wy raê na ró˝ ni ca w po -
mia rze ob wo du elek trycz ne go, któ ry pra cu -
je po praw nie i te go, w któ rym powstaje łuk
elek trycz ny.

Jak wspo mnia no wcze Êniej, w in sta la cji
fo to wol ta icz nej wy st´ pu je bar dzo du ̋ o po -
łà czeƒ elek trycz nych, a co za tym idzie – 
trud no na bie ̋ à co mo ni to ro waç ka˝ de 
po łà cze nie osob no. Eko no micz niej i spraw -
niej jest mo ni to ro waç ca łà in sta la cj´
pod kà tem wy st´ po wa nia łu ku gdzie kol wiek
w jej ob r´ bie. 

W ten właÊnie spo sób dzia ła wy kry wa nie
łu ku elek trycz ne go w fa low ni kach FoxESS.

Rys. 2. Wy kres na pi´ cia i na t´ ̋ e nia prà du w mo men cie wy stà pie nia łu ku elek trycz ne go

Rys. 3. Wy kres spek trum prà do we go w ob wo dzie, w któ rym wy st´ pu je łuk elek trycz ny oraz dzia ła jà cym po praw nie ¯
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Fa low nik mo ni to ru je krzy we prà do we
na wej Êciu prà du DC, prze szu ku jàc je w po -
szu ki wa niu od chy leƒ AC w spek trum od 1
kHz do 250 kHz. Sys tem AFCI wy kry wa
nie li nio we za bu rze nia w krzy wej prà do wej
w przy łà czo nych łaƒcuchach PV, jed no cze -
Ênie igno ru jàc wy stà pie nie za bu rzeƒ prà do -
wych spo wo do wa nych uru cho mie niem in -
sta la cji czy włà cze niem fa low ni ka. Je Êli za -
bu rze nie po kry wa si´ z wid mem wy kre su
prà do we go wska zu jà cym na wy stà pie nie łu -
ku i prze kra cza za pro gra mo wa ne gra ni ce
po mia ro we, fa low nik roz po czy na spraw dza -
nie czy łuk wy stà pił i czy wy ma ga ne jest
wstrzy ma nie pro duk cji ener gii. Je Êli al go -

rytm wy kry wa nia łu ku zde cy du je, ˝e łuk
elek trycz ny wy st´ pu je, fa low nik zo sta nie
za trzy ma ny w cià gu 2,5 s. 

Lo gi ka dzia ła nia te go ukła du w fa low ni -
kach FoxESS za kła da za dzia ła nie funk cji
AFCI pod czas wy kry cia łu ku elek trycz ne go
oraz wy Êwie tle nie ko mu ni ka tu na ekra nie fa -
low ni ka. Po upły wie 5 min fa low nik spró bu -
je wzno wiç pra c´. Je Êli po now nie wy kry je
pro blem, po now nie za trzy ma pra c´. Po wtó -
rzy si´ to pi´ cio krot nie, po czym fa low nik
wej dzie na sta łe w tryb awa ryj ny. W ta kiej
sy tu acji ko niecz ne b´ dzie spraw dze nie in sta -
la cji pod kà tem wy st´ po wa nia przy czy ny za -

dzia ła nia AFCI oraz r´cz ne usu ni´ cie sy gna -
li zo wa ne go na urzà dze niu bł´ du.

Pod su mo wa nie i wnio ski
Bez pie czeƒ stwo in sta la cji fo to wol ta icz nych
sta no wi prio ry tet w kon tek Êcie ich co raz
szer szej po pu lar no Êci. W szcze gól no Êci
istot ne jest bez pie czeƒ stwo po ̋ a ro we
obiek tów. Oprócz do kład ne go i pro fe sjo nal -
ne go mon ta ̋ u szcze gól nà uwa g´ na le ̋ y po -
Êwi´ ciç do bo ro wi kom po nen tów skła do -
wych, od ele men tów łà cze nio wych, tj. prze -
wo dów czy złà czek, po ele men ty ba zo we,
ta kie jak ser ce ka˝ dej in sta la cji, czy li fa low -
nik. 

Na le ̋ y prze ana li zo waç funk cjo nal no Êci ja -
kie ofe ru jà pro du cen ci kom po nen tów oraz
ich fak tycz ny wpływ na zwi´k szo ne bez pie -
czeƒ stwo i mo ni to ro wa nie in sta la cji pod kà -
tem bez pie czeƒ stwa. Z ca łà pew no Êcià sys -
tem AFCI w fa low ni kach mar ki FoxESS na le -
˝y do ta kich funk cjo nal no Êci. Układ wy kry -
wa nia i ga sze nia łu ku po przez za trzy ma nie
pra cy fa low ni ka sta no wi pro sty i sku tecz ny
spo sób ogra ni cza jà cy ry zy ko po ̋ a ru. Do dat -
ko wo sys tem we ry fi ku je po praw ny mon ta˝
in sta la cji mi´ dzy in ny mi przez spraw dze nie
tra sy ka blo wej DC i wy Êwie tle nie oma wia ne -
go ko mu ni ka tu o za re je stro wa niu łu ku elek -
trycz ne go. 

Wy bie ra jàc fa low nik mar ki FoxESS, nie
mamy wi´c ko niecz no Êci sto so wa nia do dat -
ko wych ele men tów elek tro nicz nych, ta kich
jak np. opty ma li za to ry mo cy oraz ze wn´trz -
ne urzà dze nia do prze ry wa nia łu ku. Roz -
wià za nia za sto so wa ne w tych fa low ni kach
zna czà co ob ni ̋ a jà ry zy ko wy stà pie nia awa -
rii w in sta la cji fo to wol ta icz nej mo gà cych
stwo rzyç za gro ̋ e nie po ̋ a ro we. 
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Rys. 4. Przy kład wy kre su cz´ sto tli wo Êci z za zna czo nym ob sza rem wy kry wa nia ano ma lii

Rys. 5. Układ wy kry wa nia i ga sze nia łu ku elek trycz ne go (AFCI) w fa low ni ku FoxESS

Za analiz´ danych i wyliczenie
przebiegów pràdowych
odpowiada osobny układ DSP 

Do analizy pràdowej i
wykrywania anomalii AC
w pràdzie stałym FoxESS
stosuje dwa przekładniki
pràdowe


