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Bezpieczeƒstwo po˝arowe
a funkcja AFCI w falownikach FoxESS
Bezpieczeƒstwo po˝arowe instalacji fotowoltaicznych stało si´ bardzo istotnym tematem w momencie pojawienia si´ nowelizacji prawa budowlanego,
która miała miejsce we wrzeÊniu 2020 r. Od tej chwili obowiàzkiem jest
uzgadnianie z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeƒ przeciwpo˝arowych projektów mikroinstalacji o mocy przyłàczeniowej powy˝ej 6,5 kWp.
Od samego poczàtku wiadomym było, ˝e temat bezpieczeƒstwa po˝arowego nie mo˝e zostaç pomini´ty. Wynikało to z podstawowych wymagaƒ Prawa budowlanego, którego art. 5 brzmi: „Obiekt budowlany jako całoÊç oraz
jego poszczególne cz´Êci, wraz ze zwiàzanymi z nim urzàdzeniami budowlanymi nale˝y, bioràc pod uwag´ przewidywany okres u˝ytkowania, projektowaç i budowaç w sposób okreÊlony w przepisach, w tym techniczno -budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajàc: (...)
1) spełnienie podstawowych wymagaƒ (...) b) bezpieczeƒstwa po˝arowego”.
Z racji braku szczegółowych przepisów krajowych nale˝ało korzystaç z zasad
wiedzy technicznej, jakimi były normy, standardy krajowe i zagraniczne,
podr´czniki dobrych praktyk opracowane przez producentów czy stowarzyszenia (jedno z pierwszych takich opracowaƒ wydało SBF Polska PV).
Stało si´ jasne, ˝e spojrzenie na bezpieczeƒstwo po˝arowe instalacji fotowoltaicznych jest zagadnieniem znacznie szerszym,
poniewa˝ znalazły si´ równie˝ zagadnienia
wykraczajàce poza zasady wiedzy technicznej, a zwiàzane z przepisami krajowymi – do ty czà ce cho cia˝ by sto so wa nia
w obiektach przeciwpo˝arowych wyłàczników pràdu i problematyki zwiàzanej z koniecznoÊcià odcinania w budynku zasilania
po stronie DC.
Obecnie bran˝a ochrony przeciwpo˝arowej musi zmierzyç si´ z kolejnym wyzwaniem: rosnàcà liczbà po˝arów instalacji fotowoltaicznych. Jak zauwa˝yli autorzy „najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeƒstwa
po ˝a ro we go (...)”, opra co wa nych m.in.
przez Wydział In˝ynierii Làdowej Uniwersytetu Putra w Malezji, po˝ary instalacji PV
wy st´ pu jà z cz´ sto tli wo Êcià na po zio mie 0,029 po˝aru na 1 MW. Przy bardzo
du ˝ym wzro Êcie licz by mi kro in sta la cji
w Polsce (na koniec 2021 r. było to 4,9
GW) takich po˝arów nale˝y po prostu si´
spodziewaç. Według aktualnych Êwiatowych statystyk, zebranych zresztà we wspomnianym opracowaniu, jednà z najcz´stszych przyczyn po˝aru jest wystàpienie łuku
elektrycznego pràdu stałego elementów
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wchodzàcych w skład instalacji PV. Łuk
elektryczny jest mniej niebezpieczny w systemie pràdu przemiennego, poniewa˝ bezpieczeƒstwo urzàdzeƒ AC znacznie rozwin´ło si´ w ciàgu ostatnich stuleci. Ponadto łuk
elektryczny w systemie pràdu przemiennego

Artykuł reklamowy

ma tendencj´ do samowygaszania si´,
w przeciwieƒstwie do łuku pràdu stałego,
który utrzymuje si´ w sposób ciàgły.
Łuk elektryczny to zjawisko wyładowania elektrycznego pràdu o wysokim nat´˝eniu przepływajàcego przez luk´ powietrznà
mi´dzy dwoma przewodnikami umieszczonymi blisko siebie. Dochodzi wówczas
do jonizacji czàsteczek gazów, czego efektem jest powstajàca plazma o temperaturze kilku tysi´cy stopni. Ju˝ kilka chwil
działania łuku elektrycznego na palne elementy dachu wystarczy, aby spowodowaç
zapłon, a w konsekwencji po˝ar.
Przyczyn powstawania łuków elektrycznych mo˝e byç bardzo wiele. Do najcz´stszych nale˝à uszkodzenia przewodów DC,
gdzie dochodzi do przerwania obwodu elektrycznego. Takie sytuacje mogà byç zwiàzane z monta˝em instalacji fotowoltaicznej
niezgodnie ze sztukà budowlanà czy dobrà
praktykà instalatorskà. Zalicza si´ do nich

Rys. 1. Schemat obwodu DC z miejscem wyst´powania łuku
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niewłaÊciwie prowadzone trasy kablowe,
które w póêniejszym okresie eksploatacji
doprowadzajà do uszkodzenia powłok izolacyjnych przewodów, êle zamontowane konektory DC czy te˝ łàczenie złàczek ró˝nych
producentów.
Na le ˝y tu taj zwró ciç uwa g´, ˝e ju˝
na etapie projektu instalacji fotowoltaicznej
je ste Êmy w sta nie zna czà co wpły nàç
na bezpieczeƒstwo jej póêniejszej pracy, poczàwszy od prawidłowego doboru komponentów po prawidłowy monta˝.
Strona stałopràdowa instalacji fotowoltaicznej jest tak skonstruowana, ˝e napi´cie
wyst´puje na przewodach przez cały czas,

kiedy moduły oÊwietlane sà promieniami
słonecznymi. Napi´cie to mo˝e si´gaç nawet 1000 V. Wyjàtkiem sà instalacje wyposa ˝o ne w sys tem ob ni ˝e nia na pi´ cia
po stronie pràdu stałego do napi´cia bezpiecznego, który mo˝e byç dołàczony do instalacji PV lub wbudowany w modułach fotowoltaicznych w postaci optymalizatorów
mocy. W przypadku takiego rozwiàzania
znaczàco zwi´ksza si´ jednak liczba połàczeƒ w okablowaniu DC, co z drugiej strony
podnosi ryzyko awaryjnoÊci instalacji. Ograniczajàc liczb´ połàczeƒ po stronie DC
do minimum, wpływamy na zmniejszenie
ryzyka powstanie potencjalnych punktów
zapalnych. Pozwala to zachowaç pełnà
kompaktowoÊç instalacji PV.

Ochrona AFCI w falownikach
FoxESS
AFCI – czyli z j´zyka angielskiego Arc-Fault
Circuit Interrupter – to funkcja wykrywania
łuków elektrycznych w obwodach pràdu
stałego.
Ka˝dy falownik nowej serii trójfazowej
FoxESS oznaczonej jako T-G3 ma w standardowym wyposa˝eniu funkcj´ AFCI. Jej
działanie polega na wykrywaniu wystàpienia łuku w układzie i jego natychmiastowym
wygaszeniu oraz jednoczesnej sygnalizacji
bł´du na wyÊwietlaczu falownika i w platformie monitorujàcej FoxCloud. Po wyelimino wa niu bł´ du fa low nik au to ma tycz nie
wznawia prac´.
Na rys. 1 przedstawiony został schemat
obwodu fotowoltaicznego, w którym wyst´puje łuk elektryczny. W systemach fotowoltaicznych wyró˝niamy łuki szeregowe, równoległe oraz doziemne. Z uwagi na topologi´ wykonania instalacji to łuki szeregowe
wyst´pujà najcz´Êciej. Z powodu du˝ej liczby konektorów i połàczeƒ kablowych w typowej instalacji fotowoltaicznej ryzyko wystàpienia łuku elektrycznego jest stosunkowo wysokie.

Rys. 2. Wykres napi´cia i nat´˝enia pràdu w momencie wystàpienia łuku elektrycznego

W jaki sposób mo˝emy wykryç wystàpienie
łuku?
W przypadku poprawnego połàczenia kablowego, wartoÊci napi´cia i nat´˝enia pràdu sà stałe, gdy łuk elektryczny nie wyst´puje. Pojawienie si´ łuku mi´dzy dwoma
stykami powoduje gwałtowny wzrost napi´cia, a w odczycie pràdowym falownika powstaje du˝e zaszumienie, uwidaczniajàce
zwi´kszenie emisji energii w szerokim spektrum cz´stotliwoÊci – tak jak pokazuje
rys. 2 i 3. Istnieje wyraêna ró˝nica w pomiarze obwodu elektrycznego, który pracuje poprawnie i tego, w którym powstaje łuk
elektryczny.
Jak wspomniano wczeÊniej, w instalacji
fotowoltaicznej wyst´puje bardzo du˝o połàczeƒ elektrycznych, a co za tym idzie –
trud no na bie ˝à co mo ni to ro waç ka˝ de
połàczenie osobno. Ekonomiczniej i sprawniej jest mo ni to ro waç ca łà in sta la cj´
pod kàtem wyst´powania łuku gdziekolwiek
w jej obr´bie.

Rys. 3. Wykres spektrum pràdowego w obwodzie, w którym wyst´puje łuk elektryczny oraz działajàcym poprawnie
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W ten właÊnie sposób działa wykrywanie
łuku elektrycznego w falownikach FoxESS. ¯
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działania AFCI oraz r´czne usuni´cie sygnalizowanego na urzàdzeniu bł´du.

Podsumowanie i wnioski
Bezpieczeƒstwo instalacji fotowoltaicznych
stanowi priorytet w kontekÊcie ich coraz
szer szej po pu lar no Êci. W szcze gól no Êci
istot ne jest bez pie czeƒ stwo po ˝a ro we
obiektów. Oprócz dokładnego i profesjonalnego monta˝u szczególnà uwag´ nale˝y poÊwi´ciç doborowi komponentów składowych, od elementów łàczeniowych, tj. przewodów czy złàczek, po elementy bazowe,
takie jak serce ka˝dej instalacji, czyli falownik.

Rys. 4. Przykład wykresu cz´stotliwoÊci z zaznaczonym obszarem wykrywania anomalii

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

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

Rys. 5. Układ wykrywania i gaszenia łuku elektrycznego (AFCI) w falowniku FoxESS

Fa low nik mo ni to ru je krzy we prà do we
na wejÊciu pràdu DC, przeszukujàc je w poszukiwaniu odchyleƒ AC w spektrum od 1
kHz do 250 kHz. System AFCI wykrywa
nieliniowe zaburzenia w krzywej pràdowej
w przyłàczonych łaƒcuchach PV, jednoczeÊnie ignorujàc wystàpienie zaburzeƒ pràdowych spowodowanych uruchomieniem instalacji czy włàczeniem falownika. JeÊli zaburzenie pokrywa si´ z widmem wykresu
pràdowego wskazujàcym na wystàpienie łuku i przekracza zaprogramowane granice
pomiarowe, falownik rozpoczyna sprawdzanie czy łuk wystàpił i czy wymagane jest
wstrzymanie produkcji energii. JeÊli algo-

32

rytm wykrywania łuku zdecyduje, ˝e łuk
elektryczny wyst´puje, falownik zostanie
zatrzymany w ciàgu 2,5 s.

Nale˝y przeanalizowaç funkcjonalnoÊci jakie oferujà producenci komponentów oraz
ich faktyczny wpływ na zwi´kszone bezpieczeƒstwo i monitorowanie instalacji pod kàtem bezpieczeƒstwa. Z całà pewnoÊcià system AFCI w falownikach marki FoxESS nale˝y do takich funkcjonalnoÊci. Układ wykrywania i gaszenia łuku poprzez zatrzymanie
pracy falownika stanowi prosty i skuteczny
sposób ograniczajàcy ryzyko po˝aru. Dodatkowo system weryfikuje poprawny monta˝
instalacji mi´dzy innymi przez sprawdzenie
trasy kablowej DC i wyÊwietlenie omawianego komunikatu o zarejestrowaniu łuku elektrycznego.
Wybierajàc falownik marki FoxESS, nie
mamy wi´c koniecznoÊci stosowania dodatkowych elementów elektronicznych, takich
jak np. optymalizatory mocy oraz zewn´trzne urzàdzenia do przerywania łuku. Rozwiàzania zastosowane w tych falownikach
znaczàco obni˝ajà ryzyko wystàpienia awarii w instalacji fotowoltaicznej mogàcych
stworzyç zagro˝enie po˝arowe.
9
mgr in˝. Damian St´pieƒ
– in˝ynier wsparcia technicznego

Logika działania tego układu w falownikach FoxESS zakłada zadziałanie funkcji
AFCI podczas wykrycia łuku elektrycznego
oraz wyÊwietlenie komunikatu na ekranie falownika. Po upływie 5 min falownik spróbuje wznowiç prac´. JeÊli ponownie wykryje
problem, ponownie zatrzyma prac´. Powtórzy si´ to pi´ciokrotnie, po czym falownik
wejdzie na stałe w tryb awaryjny. W takiej
sytuacji konieczne b´dzie sprawdzenie instalacji pod kàtem wyst´powania przyczyny za-
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