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Eliminacja przeskoków
iskrowych – przewody
izolowane HVI firmy Dehn
Krzysztof Wincencik

WysokonapiÍciowe udary powodujπ przeskoki iskrowe na powierzchniach materia≥Ûw izolacyjnych, o ile nie zosta≥y zastosowane øadne dodatkowe zabezpieczenia. Efekt taki nazywany jest
wy≥adowaniem úlizgowym. Przekroczenie przez udar wartoúci napiÍcia poczπtkowego wy≥adowania úlizgowego spowoduje wy≥adowanie powierzchniowe, ktÛre moøe rozciπgnπÊ siÍ na d≥ugoúci nawet kilku metrÛw. Artyku≥ prezentuje system przewodÛw izolowanych HVI oferowanych
przez firmÍ Dehn, o parametrach pozwalajπcych wyeliminowaÊ powyøsze zjawiska.

Z

astosowanie do ochrony odgromowej przewodu w izolacji wysokonapiÍciowej wymaga stworzenia
warunkÛw zapobiegajπcych wystÍpowaniu
wy≥adowaÒ úlizgowych. Moøna to osiπgnπÊ zmieniajπc rozk≥ad natÍøenia pola
elektrycznego w miejscu wystπpienia wy≥adowaÒ úlizgowych. PoprawÍ rozk≥adu
pola elektrycznego w miejscu powstawania wy≥adowaÒ úlizgowych uzyskuje siÍ
stosujπc przewody w izolacji wysokonapiÍciowej z pokryciem przewodzπcym lub
pÛ≥przewodzπcym. Taki w≥aúnie sposÛb

Rys. 1.
Wy≥adowanie
úlizgowe
w uk≥adzie
przewÛd
w izolacji
ñ uziemiony
element.
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ochrony przed wy≥adowaniami úlizgowymi zastosowano w przewodach HVI (High
Voltage Insulated Conductor) produkowanych przez firmÍ Dehn.

Ekran pÛ≥przewodzπcy
Aby uniknπÊ wy≥adowaÒ úlizgowych,
przewÛd w izolacji HVI posiada pÛ≥prze-

Rys. 2. PrzewÛd HVI ñ trzy podstawowe typy oferowane przez firmÍ Dehn
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Zastosowanie
Przewody HVI posiadajπce izolacjÍ wysokonapiÍciowπ pokrytπ warstwπ pÛ≥przewodzπcπ moøna stosowaÊ w przypadku koniecznoúci uk≥adania przewodÛw odgromowych obok uziemionych, przewodzπcych instalacji lub urzπdzeÒ. Zastosowanie takich przewodÛw eliminuje wymÛg zachowania odstÍpÛw bezpiecznych wynoszπcych:
Tablica 1. Podstawowe parametry przewodu HVI
Parametr

WartoúÊ

rÛwnowaøny odstÍp bezpieczny

0,75 m ñ powietrze;
1,5 m ñ dielektryk sta≥y

úrednica zewnÍtrzna
minimalny promieÒ giÍcia

20,0 / 23,0 mm
200 mm

temperatura montaøu przewodu

> 0oC

maksymalne naciski

950 N

wewnÍtrzny przewÛd

19 mm2 Cu

zewnÍtrzne pokrycie PCW

czarne lub szare
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wodzπcy ekran zewnÍtrzny, ktÛry umoøliwia sterowanie rozk≥adem natÍøenia pola elektrycznego w miejscu powstawania wy≥adowaÒ úlizgowych. W obszarze g≥owicy pÛ≥przewodzπcy ekran
zewnÍtrzny jest pod≥πczony do systemu wyrÛwnywania potencja≥Ûw budynku. Po spe≥nieniu pewnych warunkÛw, pÛ≥przewodzπcy ekran zewnÍtrzny moøe byÊ pod≥πczony do czÍúci systemu
ochrony odgromowej, np. do systemu zwodÛw pionowych lub innych przewodÛw odprowadzajπcych. W tym celu naleøy siÍ upewniÊ, iø obliczony odstÍp izolacyjny w miejscu styku jest nie wiÍkszy niø 35 cm (dla izolacji powietrznej). W takim przypadku pÛ≥przewodzπcy ekran zewnÍtrzny musi zostaÊ po≥πczony z czÍúciπ
systemu ochrony odgromowej poprzez opaskÍ uziemiajπcπ.
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Rys. 3. Pod≥πczenie przewodu HVI do szyny wyrÛwnawczej
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Rys. 4. Zastosowanie przewodu w izolacji HVI typ 1 do ochrony urzπdzeÒ (kontenerÛw) na dachach
budynkÛw

ï oko≥o 0,75 m dla odstÍpÛw w powietrzu,
ï oko≥o 1,5 m dla odstÍpÛw w dielektryku
sta≥ym.
Podstawowe parametry przewodu HVI
zestawiono w tablicy 1.

ï HVI-L typ 1 posiada z jednej strony g≥owicÍ miedzianπ z koÒcÛwkπ przy≥πczeniowπ o úrednicy 10 mm2 oraz opaskÍ
uziemiajπcπ pozwalajπcπ na po≥πczenie

pÛ≥przewodzπcego ekranu zewnÍtrznego
z systemem wyrÛwnywania potencja≥Ûw
obiektu. Z drugiej strony przewÛd zakoÒczony jest roz≥πcznym elementem uziemiajπcym.
ï HVI-L typ 2 posiada z obydwu stron g≥owice miedziane z koÒcÛwkami przy≥πczeniowymi o úrednicy 10 mm2 oraz
opaskami uziemiajπcymi do ≥πczenia pÛ≥przewodzπcego ekranu zewnÍtrznego
z systemem wyrÛwnywania potencja≥Ûw
obiektu. Takie rozwiπzanie (fabryczne
zakoÒczenie linii z obydwu stron) stosowane jest np. przy po≥πczeniu systemu
odprowadzania ≥adunkÛw z masztu do
uk≥adu zwodÛw poziomych na dachu budynku.
ï HVI-L typ 3 posiada z jednej strony g≥owicÍ miedzianπ z koÒcÛwkπ przy≥πczeniowπ o úrednicy 10 mm2 oraz opaskÍ
uziemiajπcπ pozwalajπcπ na po≥πczenie
pÛ≥przewodzπcego ekranu zewnÍtrznego
z systemem wyrÛwnywania potencja≥Ûw
obiektu. Z drugiej strony przewÛd nie
jest niczym zakoÒczony. Roz≥πczny element uziemiajπcy oraz opaska uziemiajπca dostarczane sπ w komplecie i sπ
montowane na przewodzie w trakcie instalacji systemu ochrony odgromowej na
obiekcie.

Budowa
Czarny koncentryczny przewÛd w izolacji HVI o zewnÍtrznej úrednicy 20 mm
oraz szary koncentryczny przewÛd w izolacji HVI o zewnÍtrznej úrednicy 23 mm
sk≥adajπ siÍ z drutu miedzianego o przekroju 19 mm2, grubej izolacji wysokonapiÍciowej i pÛ≥przewodzπcego ekranu zewnÍtrznego odpornego na dzia≥anie czynnikÛw atmosferycznych. Aby zapobiec
niskoenergetycznym przeskokom iskrowym powsta≥ym w wyniku pojemnoúciowych prπdÛw przesuniÍcia, przewÛd
w izolacji HVI moøna dodatkowo po≥πczyÊ z systemem wyrÛwnywania potencja≥Ûw podczas montaøu na obiekcie. Po≥πczenia te nie muszπ byÊ zdolne do przenoszenia prπdÛw piorunowych, gdyø pojemnoúciowe prπdy przesuniÍcia majπ niskπ energiÍ i nie powodujπ niebezpiecznego iskrzenia.

Wersje
PrzewÛd w izolacji HVI wykonywany
jest w trzech podstawowych typach:
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Rys. 5. Zastosowanie przewodu w izolacji HVI typ 1 do ochrony urzπdzeÒ telekomunikacyjnych (anten GSM) na masztach stalowych
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Inne w≥aúciwoúci
PrzewÛd HVI typ1, 2 lub 3 w kolorze
szarym moøna dostosowaÊ kolorystycznie
do elewacji budynku poprzez pomalowanie go farbπ. Farba musi byÊ jednak przyjazna dla zewnÍtrznego p≥aszcza z PCW
oraz powinna byÊ rozpuszczalna w wodzie.
W ofercie firmy DEHN znajdujπ siÍ dodatkowe aplikacje stanowiπce rozszerzenie
i wzbogacenie oferty technicznej i handlowej systemu przewodÛw wysokonapiÍciowych HVI z pÛ≥przewodzπcym ekranem.
Sπ to m. in.:
ï system Dehn-con H do ochrony instalacji
antenowych, kolektorÛw s≥onecznych
czy paneli fotowoltaicznych,
ï przewÛd HVI light u≥atwiajπcy ochronÍ
urzπdzeÒ na dachu budynku,
ï przewÛd CUI ñ zapewniajπcy bezpieczeÒstwo w przypadku instalowania
przewodÛw odprowadzajπcych w miejscach, gdzie moøe wystπpiÊ zagroøenie
poraøeniem przy przep≥ywie prπdu piorunowego.
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Rys. 6. Zastosowanie przewodu CUI w praktyce

WiÍcej informacji na temat przewodÛw
HVI jest dostÍpnych na stronach
www.dehn.pl oraz w katalogu ochrony odgromowej EB 2009.
Krzysztof Wincencik
Autor jest dyrektorem technicznym
firmy Dehn Polska
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