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Wstęp 

 
Elementy urządzenia piorunochronnego powinny zapewnić odprowadzenie prądu piorunowego 
do uziomu bez możliwości jego niekontrolowanego rozpływu w instalacji elektrycznej oraz 
obwodach sygnałowych ułożonych na dachu, ścianach bocznych oraz wewnątrz obiektu 
budowlanego. Spełniając powyższe zalecenie należy zapewnić ochronę wszelkiego rodzaju 
nadbudówek dachowych, anten oraz instalacji przed bezpośrednim oddziaływaniem 
rozpływającego się prądu piorunowego. Chronione urządzenia powinny być umieszczone w 
przestrzeniach chronionych tworzonych przez naturalne elementy konstrukcji obiektu lub 
elementy urządzenia piorunochronnego. Tworząc przestrzenie chronione należy zachować 
odstęp izolacyjny pomiędzy chronionym urządzeniem lub instalacją a elementami 
wykorzystywanymi do ochrony odgromowej. 
W miejscach, w których występują niedostateczne odstępy izolacyjne pomiędzy urządzeniami 
lub instalacjami a elementami urządzenia piorunochronnego można próbować zastosować osłony 
izolacyjne, izolowane elementy wsporcze lub dystansujące oraz specjalnie wykonane do tego 
celów ochrony odgromowej przewody o izolacji wysokonapięciowej, której wytrzymałość 
udarowa przewyższającej wytrzymałość analizowanego odstępu izolacyjnego.  
 

Przewody o izolacji wysokonapięciowej 
 
W typowych przewodach o izolacji wysokonapięciowej po przyłożeniu napięcia udarowego, 
linie natężenia pola elektrycznego przebiegają w izolacji przewodu oraz w powietrzu. Schemat 
zastępczy takiego układu przedstawiono na rys.1. 
Różnice w wartościach przenikalności dielektrycznej powietrza i izolacji przewodu powodują, że 
C1 « C i przeważa składowa normalna natężenie pola elektrycznego. W przedstawionym 
układzie pojemności przyłożenie napięcia udarowego o stosunkowo niskiej wartości szczytowej 
powoduje rozwój wyładowań niezupełnych od uziemionego elementu do miejsca doprowadzenia 
wysokiego napięcia (rys. 1b).  
Powstające wyładowania, charakteryzujące się dużym natężeniem prądu, w porównaniu z 
innymi formami wyładowań elektrycznych, oraz przemieszczaniem się po powierzchni izolacji 
przewodu, nazwano wyładowaniami ślizgowymi. W wyładowaniach ślizgowych rezystancje 
silnie zjonizowanych kanałów są niewielkie i występujące na nich spadki napięć są również 
niewielkie.   
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C, C1- odpowiednio pojemność dielektryka stałego oraz elementu powierzchniowego, 
R, R1 – rezystancje skrośna dielektryka i powierzchniowa 
 
Rys. 1. Wyładowania ślizgowe w układzie przewód o izolacji wysokonapięciowej  – uziemiony 

element a) schemat zastępczy, b) wyładowanie ślizgowe w układzie  
 
Taki rozwój wyładowania umożliwia przenoszenia dużych wartości natężenia pola 
elektrycznego na znaczne odległości i w konsekwencji dalsze wydłużanie iskier. Praktycznie w 
wielu przypadkach osiągniecie napięcia początkowego powstawania wyładowań ślizgowych jest 
równoważne w osiągnięciem napięcia przeskoku w układzie.   
Występowanie wyładowań ślizgowych znacznie obniża wartości napięć przeskoków na 
powierzchni izolacji przewodu w porównaniu z wartościami napięć przeskoków po powierzchni 
samej izolacji (bez przewodu).  
W celu przedstawienia występujących różnic na rys.2 porównano wartości napięć przeskoków 
rozwijających się po powierzchni izolatora wsporczego i przepustowego [4, 5]. 
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Rys. 2. Napięcia przeskoku w układach izolatora wsporczego i przepustowego 



 

Porównanie wartości otrzymanych przy napięciu udarowym 1/50 µs obu biegunowości wskazuje 
na: 

• znacznie niższe poziomy napięć przeskoków dla przewodu pokrytego izolacją w 
porównaniu z napięciami przeskoków na samej izolacji, 

• możliwości wystąpienia przy niskim napięciu udarowym przeskoków na znaczne odległości 
po izolacji pokrywającej przewód.   

Zastosowanie do celów ochrony odgromowej przewodu o izolacji wysokonapięciowej wymaga 
stworzenia warunków ograniczających lub eliminujących występowaniu wyładowań ślizgowych.  

Można to osiągnąć: 

• podwyższając napięcie początkowe wyładowań ślizgowych, (np. zwiększenie grubości 
izolacji przewodu), 

• stosując ekrany w izolacji przewodu (np. cienkie folie metalowe wewnątrz izolacji). 

• zmieniając rozkład natężenia pola elektrycznego w miejscu wystąpienia wyładowań 
ślizgowych. 

Dwie pierwsze metody zapobiegania wyładowaniom ślizgowym nie znalazły praktycznego 
zastosowania w ochronie odgromowej. 

 
Przewody o izolacji wysokonapięciowej elementem urządzenia 

piorunochronnego 
 
W przypadku metody trzeciej, poprawę rozkładu pola elektrycznego w miejscu powstawania 
wyładowań ślizgowych można osiągnąć stosując przewody w izolacji wysokonapięciowej z 
pokryciem przewodzącym lub półprzewodzącym (rys. 3). 
 

 

 
 

 
Rys. 3. Przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pokrytej warstwą materiału 

półprzewodzącego [6] 
 

Takie przewody mogą być stosowane, jeśli jest konieczne układanie zwodów lub przewodów 
odprowadzających obok uziemionych instalacji i urządzeń. Można również rozważyć 
możliwości ich zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.  

Badanie laboratoryjne przewodów 
Określenie zakresu stosowania przewodów o izolacji wysokonapięciowej z pokryciem 
półprzewodzącym oraz wyznaczenie ich właściwości wymaga przeprowadzenia badań 
laboratoryjnych. Niestety obecnie brak informacji o zakresie takich badań i sposobach ich 
prowadzenia. Fakt ten może spowodować, że pojawią się wyroby wątpliwej jakości, których 



 

stosowanie nie zapewni deklarowanej przez producenta ochrony. Problem rozwiążą zalecenia 
zawarte w opracowywanej obecnie normie dotyczącej przewodów o izolacji wysokonapięciowej 
stosowanych do celów ochrony odgromowej [3].  
Ze względu na różnorodne kształty napięć wywołujących przeskoki iskrowe można przyjąć, że 
izolacja takich przewodów oraz ich odporność na wyładowania ślizgowe powinny być badane na 
napięcia udarowe 1,2/50 µs oraz udary ucięte o czasach do ucięcia wynoszących 2 - 3 µs lub 
ukośne o czasach trwania wynoszących kilkaset nanosekund [6]. 
Uwzględniając powyższe fakty do oceny właściwości przewodów można wykorzystać wyniki 
badań w następującym układzie pomiarowym (rys. 4): 

• do jednego z końców przewodu o izolacji wysokonapięciowej doprowadzane jest napięcie 
udarowe, a drugi koniec przewodu jest połączony z izolowaną poprzeczką, 

• w określonej odległości od izolowanej poprzeczki, do której badanym przewodem 
doprowadzano napięcie udarowe, umieszczono poprzeczkę uziemioną, 

• w kilku miejscach na badany przewód należy nałożyć uziemione obejmy. 
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Rys. 4. Badanie właściwości przewodów o izolacji wysokonapięciowej przeznaczonych do 

stosowania w ochronie odgromowe; a) układ połączeń, b) widok ogólny laboratorium 
[6 ]  



 

 
Do przewodu doprowadzano napięcie udarowe o wzrastającej wartości szczytowej oraz czasach 
czoła zmieniających się w zakresie 0,35 - 0,45 µs [  ]. Przykładowy przebieg napięcia udarowego 
doprowadzanego do przewodu przedstawiono na rys. 5. 
 
 

 
  
Rys. 5. Kształt napięcia doprowadzonego do badanego przewodu 
 
Zwiększanie wartości szczytowej napięć udarowych, doprowadzające do wystąpienia 
przeskoków iskrowych między poprzeczkami, umożliwia przeprowadzenie badań właściwości 
izolacji przewodu przy występowaniu szybkozmiennych napięć uciętych symulujących 
przepięcia wywołane przez prądy kolejnego wyładowania piorunowego w kanale.  
Przykładowe przebiegi napięć badających właściwości przewodów o izolacji 
wysokonapięciowej z pokryciem półprzewodzącym przedstawiono na rys. 6. 
 
 

      
 
 
Rys. 6. Przebiegi napięć badających właściwości przewodu o izolacji wysokonapięciowej 
 
Opisane przewody znajdują zastosowanie tam, gdzie jest niemożliwe lub nieekonomiczne 
stosowanie klasycznych rozwiązań ochrony odgromowej lub tworzenie przestrzeni chronionych 
wymaga zastosowania zwodów o znacznych wysokościach.  
Stosując przewody o izolacji wysokonapięciowej należy przestrzegać zaleceń producenta 
dotyczących zasad montażu przewodu oraz rozmieszczania obejm wyrównawczych.  
Przykładowe zastosowanie przewodów o izolacji wysokonapięciowej do ochrony odgromowej 
ogniw fotowoltaicznych oraz anten przedstawiono na rys. 7 i 8.  
 
 



 

 
 
Rys. 7. Ochrona odgromowa baterii ogniw fotowoltaicznych [6] 
 

 
 
Rys. 8. Wykorzystanie przewodu o izolacji wysokonapięciowej do ochrony odgromowej anten [6]  
 
Przewody o izolacji wysokonapięciowej można również wykorzystać do przed porażeniem przy 
dotknięciu przewodu odprowadzającego.  
Stosowana izolacja powinna wytrzymać napięcie udarowe o wartości szczytowej nie mniejszej 
niż 100 kV o kształcie 1,2/50 µs [2]. 
Należy zauważyć, że ochroną przed porażeniem mogą być objęte również zwierzęta (rys. 9).  
 
 



 

 
 
Rys. 9. Przewody odprowadzające o izolacji wysokonapięciowej do ochrony zwierząt przed 
porażeniem [6] 

Podsumowanie 
 
Izolowanie elementów urządzenia piorunochronnego od urządzeń i instalacji wymaga 
zachowania odstępów izolacyjnych. W przypadku niemożliwości ich zachowania można 
zastosować przewody o izolacji wysokonapięciowej z pokryciem półprzewodzącym.  
Przewody o izolacji wysokonapięciowej, która wytrzymuje badania napięciem udarowym o 
wartości szczytowej nie mniejszej niż 100 kV o kształcie 1,2/50 µs, znajdują również 
zastosowania do ochrony istot żywych przez napięciami dotykowymi.   
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