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Abstrakt: 
 Předkládaná práce zahrnuje metody testování a měření vlastností ochranných 

vrstev solárních panelů s krystalickými solárními články. Hlavní důraz je zde kladen na 

degradace těchto materiálů vlivem působení silného elektrického pole. Úkolem práce je 

sestavení experimentálního pracoviště pro zrychlené stárnutí dielektrických materiálů 

v elektrickém poli a sledování vývoje změn jejich vlastností. Výsledky jsou zhodnoceny 

v návaznosti na klimatické zkoušky. Zkoumané vzorky byly připraveny ve spolupráci 

s firmou Solartec s.r.o. 

    

Abstract:  
This document includes methods of testing and measuring of the protective layers 

used in solar panels with crystallic solar cells. The main emphasis here is placed on the 

degradation of these materials due to exposure to strong electric field. Main point of 

diploma thesis is evovle an experimental workplace for electric aging of dielectric 

materials and monitor changes of  material properties. Final knowledges are then 

analysed with the climate degradation tests. Tested samples were prepared in 

cooperation with Solartec s.r.o. 

Klíčová slova:  
Solární článek, elektrické stárnutí, dielektrikum, degradace, pouzdřicí materiál, 
zrychlené stárnutí. 
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1 Úvod  
Materiály používané pro pouzdření solárních panelů mají vliv na jejich celkovou 

funkčnost a životnost.  Solární panel je zapouzdřen několika vrstvami různých materiálů 
s odlišnými vlastnostmi. Každý materiál plní určitou roli. Jejich vhodnou kombinací je 
docílena ochrana solárních článků před klimatickými vlivy a mechanickým poškozením.   

Diplomová práce se zabývá metodami měření funkčních vlastností materiálů pro 
pouzdření solárních panelů. Tyto materiály podstupují zátěžovým zkouškám při namáhání 
silným elektrickým polem. Pro provedení celého procesu bylo nutné zhotovit vzorky ve 
spolupráci s firmou Solartec s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm a následně navrhnout 
a realizovat pracoviště, kde byly jednotlivé vzorky opakovaně podrobovány účinkům 
přiloženého vysokého napětí – elektrického stárnutí. Mezi jednotlivými cykly stárnutí 
probíhala měření základních dielekrických veličin za účelem zjištění vlivu jednotlivých 
materiálů na funkčnost a životnost panelu, resp. jeho zapouzdření. Vše popisuje 
experimentální část práce.   
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2 Teoretická část 

2.1 Fotovoltaika 
V současnosti lze fotovoltaiku chápat jako rychle se rozvíjející vědní obor s vysokým 

růstovým potenciálem. Vlivem neustále rostoucí spotřeby energií a trendu hledání zdrojů, jež 
v co možná nejmenší míře znečišťují životní prostředí, dochází k vývoji výrobních 
technologií solárních článků. Narůstá jejich účinnost, zlevňuje výroba, tím se zkracuje i doba 
návratnosti enegrií vložených na výrobu a pořízení fotovoltaického systému.  

Další předností fotovoltaiky je možnost výroby zařízení dodávajícího požadovaný výkon 
od zlomků watt až po solární elektrárny o výkonech v řádu megawatt. Fotovoltaické systémy 
je možné používat prakticky na celém zemském povrchu. Využití naleznou hlavně v místech, 
kde je obtížné zajistit elektrifikaci klasickou cestou a k napájení zařízení umístěných v kosmu. 

Podle předpokladů exponenciálního růstu fotovoltaiky bude tento zdroj energie v blízké 
době patřit mezi významné alternativní zdroje energie. 

2.2 Fotovoltaické články 
Jedním ze způsobů získávání elektrické energie ze slunce je použitím solárních 

(fotovoltaických) článků. Tyto články pracují na principu fotovoltaického jevu, při němž po 
dopadu elektromagnetického záření na rozhraní dvou materiálů dochází ke vzniku 
elektrického napětí.  

2.2.1 Fotovoltaický jev 
Fotovoltaický článek je možné si představit jako polovodičovou diodu. Materiál 

absorbuje dopadající fotonovou energii a dochází ke generování páru elektron – díra. Velkou 
roli zde hraje šíře zakázaného pásu polovodičového materiálu. Pro generaci nábojového páru 
fotonem je nutné překročení hladiny této energie. Optimální hodnota šířky zakázaného pásu je  
od 1,1 eV, při které maximální energie světelného toku způsobuje generování párů elektron-
díra a zhruba polovina sluneční energie se přemění na teplo. Tento jev se nazývá fotogenerace 
(Obr. 2.1) [2]. 

Následovně je potřeba separovat generované páry elektronů a děr. To je zajišťováno 
vnitřním elektrickým polem PN přechodu. Elektrony jsou přitahovány k jedné, díry následně 
ke druhé elektrodě. Optimální hodnotou pro konverzi energie při maximální účinnosti (okolo 
30%) i za současné generace páru elektron-díra je cca 1,5 eV [2]. 

Současně používané články v komerčním prostředí dosahují účinnosti okolo 15%, 
v laboratorních podmínkách nepřekračují hranici 30%. Nově se účinnost daří zvyšovat 
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použitím optických kaskád dvou a více fotovoltaických článků s rozdílnou šířkou zakázaného 
pásu.   

 

Obr. 1 Princip fotovoltaického jevu 

 

2.2.2 Materiály pro konstrukci solárních článků 
Mezi hlavní parametry ovlivňující výběr materiálu a technologie pro výrobu článku patří 

cena článku za 1W. Cílem je tedy snaha o snížení ceny článku za watt použitím nových 
materiálů, zvyšováním účinnosti s levnějšími výrobními procesy.  

Materiály je mono rozdělit jako objemové krystalické a tenkovrstvé deponované amorfní, 
polykrystalické a mikrokrystalické. Moderní trendy směřují k používání organických 
polymerních materiálů. 

Krystalický Si 
Je nejpoužívanějším materiálem pro výrobu FV článků. Zdrojem křemíku je zemská kůra, 

kterou z cca 30% tvoří oxid křemičitý. Vhodným zpracováním Si O2 vzniká křemičitý písek. 
Běžně se však pro výrobu článků používá odpadní materiál pocházející z polovodičového 
průmyslu [1]. 

Monokrystalický Si 

Jeho příprava spočívá v tažení monokrystalu z taveniny. Výsledkem je monokrystalický 
křemíkový válec o průměru 125 až 300 mm. Válec se ořezává do tvaru hranolu. Rozřezáním 
kvádru na speciální pilou se získávají destičky o tloušťce 200-360 μm. Solární články 
z monokrystalického křemíku pro běžné použití dosahují účinnosti do 15%.  Nevýhodou je 
velké množství vznikajícího odpadu [1]. 
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Polykrystalický Si 
Pro nižší výrobní cenu je čím dál více používán jako vstupní 

materiál. Z odlévaného křemíkového ingotu se řežou čtvercové destičky polykrystalického 
křemíku. Během tuhnutí taveniny dochází k vytváření různě velikých a různě orientovaných 
krystalů. Díky tomu mají polykrystalické články charakteristický vzhled. Účinnost hromadně 
vyrobených článků nepřesahuje 14% [1]. 

Galium Arsenid (GaAs) 
Jedná se o slitinový polovodičový materiál pro výrobu solárních článků s vysokou 

účinností. Běžně se tyto články používají v kosmických aplikacích. Vysokou účinnost (až 
30%) článků vykupuje mnohokrát vyšší cena [1].  

Amorfní křemík 
Křemík vyskytující se v nekrystalické podobě. Největší uplatnění nachází v aplikacích 

spotřební elektroniky. Používá se i u systémů zabudovaných do budov namísto prosklených 
ploch. Z amorfního křemíku se vyrábí celé moduly najednou. Nevýhodou je malá účinnost 
a degradace vlivem expozice slunečním zářením [1]. 

Telurid kademnatý (CdTe) 
Tenkovrstvý polykrystalický materiál je nanášen elektrodepozicí, sprejováním 

a vysokorychlostním napařováním → levná technologie.  Články dosahují účinnosti do 10% 
a využití nacházejí uplatnění v napájení spotřební elektroniky [2]. 

Organické solární články 
Organické fotovoltaické články vyrobené z polovodivých polymerních materiálů si 

získávají pozornost především díky nízkým výrobním nákladům a pružností základních 
materiálů. Zatím nejvyšší účinnost u těchto článků dosáhla okolo 6,5% [5]. Hlavními 
parametry pro výrobu organických článků je výběr organického polovodivého materiálu, 
struktura nanášeného materiálu a jeho tloušťka. V neposlední řadě je také důležitým materiál 
pro výrobu elektrod, který rovněž ovlivňuje konečnou cenu [4].  

Nejúčinnější solární článek, vyrobený z polovodivého polymeru a molekul fluerenu, je 
složen ze dvou subčlánků umístěných nad sebou v takzvaném tandemovém uspořádání. Oba 
články jsou odděleny vrstvou oxidu titanu, která plní několik úloh. Slouží jako mezivrstva pro 
navázání různých druhů materiálů obou článků, které mají odlišné chemické vlastnosti. Dále 
slouží jako transportní vrstva pro elektrony a brání průchodu děr. Vrstva oxidu titanu je 
opticky polopropustná, její optické parametry byly voleny tak, aby se v jednotlivých článcích 
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absorbovalo optimální množství fotonů určité vlnové délky. Každý z dvojice článků je tedy 
citlivý na jinou část spektra slunečního záření. 

Většina současně vyráběných tandemových článků je řešena tak, že horní vrstvu tvoří 
materiál s větší šířkou zakázaného pásu oproti té spodní. Tak se v horní vrstvě absorbují 
fotony kratších vlnových délek a fotony delších vlnových délek projdou materiálem s velkou 
šířkou zakázaného pásu a absorbují se až ve spodní vrstvě. Tím se dosahuje nejen vyšší 
účinnosti, ale i podobné voltampérové charakteristiky pro oba články v tandemové struktuře 
[5]. 

2.3 Fotovoltaické moduly 

2.3.1 Fotovoltaické panely 
Zapouzdření solárních článků do panelů se provádí z mnoha důvodů. Hlavním je zvýšení 

dodávaného výkonu, které se provádí paralelní nebo sériovou kombinací solárních článků. 
Kontakty mezi články ve volném prostředí podléhají korozi. Navíc solární články 
samy o sobě jsou vyrobeny z velmi křehkého a lámavého materiálu. Z toho důvodu je nutné 
zapozdření jako ochrana při manipulaci a montáži.  

Při použití ve venkovním prostředí působí i klimatické vlivy – solární články musí být 
hermeticky zapouzdřeny. V zimních měsících často dochází k velkým teplotním výkyvům. To 
může narušit vodivé kontakty na solárních článcích. Moduly se pro zpevnění konstrukce 
montují do kovových nebo plastových rámů. Čelní materiál musí odolávat silnému krupobití. 
Používá se kalené sklo. 

 

Obr. 2 Vrstvy solárního panelu 
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Pospojované solární články se umísťují umístěny mezi dvě skla a jsou zatěsněny (obr. ). 
Přidáním dalšího skla vznikne tepelně-izolační solární modul používaný do zavěšených fasád 
(obr. ). Časté jsou i konstrukce se sklem z přední strany a nalaminovanou folií případně 
zalitím do průhledné hmoty ze strany zadní k tomuto účelu se používají epoxidové pryskyřice 
(obr. ). Zadní strana panelu může být tvořena i plechovou či eternitovou nosnou deskou 
(obr. ). Připojení panelu do systému se provádí ve vodotěsné instalační krabici na zadní 
straně, případně kabelem, který je součástí panelu [1]. 

 

 
Obr. 3 Zasklení z obou stran 

 
 

 
Obr. 4 S izolačním dvojitým sklem 

 
 

 
Obr. 5 Panel se zadní stranou zalitou do pryskyřice 

  
 

 
Obr. 6 Zadní strana z netransparentního materiálu 

 

2.3.2 Koncentrátorové moduly 
Jejich funkce spočívá v soustředění slunečního záření na solární články. Dochází tak ke 

zvyšování výkonu (účinnosti) solárních článků. Jednou ze situací, která může nastat je 
dosažení vyšší intenzity záření dopadajícího na solární panel, nebo prodloužení doby 
působení slunečního záření na panel [1].  
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2.4 Materiály pro pouzdření solárních panelů 

2.4.1 Kalené solární sklo 
Označováno také jako tvrzené. Pevnost v ohybu je okolo 120 MPa a více, oproti 

cca 45 MPa u skla nekaleného. Zvýšená je i odolnost plochy skla vůči úderům 
měkkými, pružnými i tvrdými předměty. Soustředěním působící síly na malou plochu (např. 
náraz špičatého tělesa), je tato pevnost značně snížena. 

Na hranu skla je naopak kalené sklo choulostivější než sklo nekalené. Stačí jen nepatrný 
vryp či odštěpek a struktura skla je porušena. V tomto případě není bráno v úvahu 
poškrábání, ale hloubkové poškození. Následné prasknutí může způsobit například rychlá 
změna teploty nebo náraz. 

Kalené sklo se používá k zabránění úrazu, protože praská na drobné krychličky, které 
nemají ostré hrany a jejichž velikost a soudržnost (množství krychliček v jednom prasklém 
celku) je dána normou. Kalené sklo se využívá také jako součást laminovaných, tzv. 
bezpečnostních skel, které jsou používány ve stavebnictví. Kromě vyšší mechanické odolnosti 
vydrží kalené sklo také rychlé změny teploty (tzv. teplotní šoky), které u normálního skla 
způsobují prasknutí. 

Výsledné vlastnosti určují finální úpravy skla. Po nařezání a opracování hran se sklo 
rovnoměrně zahřívá na teplotu přibližně 600 °C a následně je ochlazováno studeným 
vzduchem. Během procesu ochlazování střední část v příčném řezu skla zůstává teplá, vnější 
povrchy se ochlazují velkou rychlostí. Vlivem tepelné roztažnosti vznikají na povrchu tlaková 
pnutí. Uvnitř skla je po ochlazení tahové pnutí. Tento proces způsobí vysokou pevnost v tlaku 
na povrchu v porovnání se sklem běžným.  

Během přípravy kaleného skla se vyskytuje negativní účinek, který způsobují sloučeniny 
sulfidu nikelnatého. Dochází tak ke spontánním explozím kaleného skla. V průběhu kalení 
dochází ke změně krystalické mřížky NiS, která může zůstat nestabilní. Rozdílné součinitele 
roztažnosti kaleného skla a NiS mohou způsobit degradaci kaleného skla vlivem náhlé změny 
teplot. 

2.4.2 Epoxidové pryskyřice 
Jedná se o makromolekulární látky, jejichž řetězce jsou zakončeny minimálně jednou 

epoxidovou skupinou. Vzniklé makromolekuly bývají převážně lineární. Pryskyřice je 
termoplastická. K rozpouštění se používají organická rozpouštědla. Pro dosažení 
požadovaných mechanických vlastností je nutné zesítění, které nastává přidáním tvrdidla. 
Epoxidová skupina pak reaguje s látkami, obsahujícími pohyblivý vodík, nebo polymeruje za 
katalyzačního účinku. 
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Výsledné vlastnosti epoxidové pryskyřice jsou závislé na druhu použitého tvrdidla. To 
ovlivňuje zároveň i vytvrzovací dobu a teplotu. Mezi další parametry, které určuje tvrdidlo, se 
řadí chemická a tepelná odolnost, dále pak smrštivost pryskyřice. Dobré elektroizolační 
vlastnosti se dosahuje užitím tvrdidla s aromatickými jádry.  

Elektrická pevnost pryskyřic je kolem 25 kV.mm-2, permitivita 3,2 – 4, ztrátový činitel 
cca 0,002 – 0,03. Pryskyřice snášejí dlouhodobé působení vysokých teplot (okolo 160°C). 
Rozklad nastává za teplot 340 – 345°C. Dobrá odolnost vůči vodě (hydrofóbní materiály), 
vodním parám, vlhku, plísním. Z toho vyplývá vhodnost použití epoxidových pryskyřic 
v místech, kde jsou vystavovány klimatickým vlivům. 

Epoxidové laky se v největší míře užívají jako impregnační a lepcí látky. Obvykle 
obsahují jen malé procento rozpouštědel, nebo je neobsahují vůbec (bezrozpouštědlové laky). 
Spojením s izolacemi stejné třídy se dosahuje větší tepelné odolnosti. Při použití epoxidových 
pryskyřic jako lepidla musejí mít: 

• dobrou přilnavost k hladkým povrchům, 

• dobrou kohezi po vytvrzení, 

• chemickou odolnost při dlouhodobém použití, 

• snadnou zpracovatelnost bez fyziologických ůčinků, 

• dobré elektroizolační vlastnosti, 

• nesmí být “smrštivé“ a podněcovat vznik těkavých látek. 

Velké uplatnění nacházejí při výrobě sklolaminátů, lepení plechů točivých strojů, 
transformátorů, tlumivek, solárních panelů atd. 

Licí epoxidové pryskyřice jsou při licí teplotě málo viskózní a velmi dobře zatékají. 
Odlévat a vytvrzovat je možno i bez tlaku díky tomu, že při vytvrzování nedochází ke tvorbě 
dalších zplodin. U některých je možné odlévání a tvrzení za pokojových teplot. Vynikají 
malými objemovými změnami a dobrou přilnavostí. Po vytvrzení mají dobré elektrické, 
mechanické a chemické vlastnosti. Odolné proti mořské vodě i proti korónovým výbojům. 
Povrch je hydrofobní, povrchový odpor okolo 1215 Ω, vnitřní měrný odpor 1016 Ωcm.  

Příprava příprava spočívá v roztavení pryskyřice a odstranění vzduchových bublin 
v mírném vakuu nebo přechodným zvýšením teploty. Zlepšení mechanických a tepelných 
vlastností se dosahuje přidáním vhodných plniv, zejména s obsahem křemene. Před odlitím je 
přidáno určené množství tvrdidla [6].  
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2.4.3 EVA – Etylenvinylacetát  
Etylenvinylacetát používaný k zapouzdření solárních panelů funguje v panelech jako 

konstrukční podpora, elektrická izolace, k fyzická ochrana a k odvodu tepla ze solárního 
panelu. EVA byl původně vyvinut pro pouzdření článků z krystalického křemíku. 
V současnosti nachází široké uplatnění i u amorfního křemíku a pro ochranu dalších 
tenkovrstvých materiálů, používaných u solárních panelů. Tento materiál určený pro 
zapouzdření je navržen tak, aby maximalizoval životnost solárního článku. Jedná se fólii se 
stabilním zesítěním molekul s dobrou adhezi ke sklu, hliníku a křemíku. 

Vlastnosti EVA: 

• rychlé zpracování použitím laminace a kompatibilitu s dalšími části modulu 

• laminace bez bublin a prázdných míst 

• rozměrová stabilita v průběhu laminace 

• snadná manipulace 

• možnost automatizace zpracování 

• požadovaná přilnavost k částem solárního panelu 

• elektrická izolace solárního modulu 

• mechanická soudržnost, elasticita, téměř žádné roztékání 

Zapouzdření do EVA se provádí vakuovou laminací. Přísady se volí, tak aby byly 
splněny dané požadavky a plní dvě  základní funkce: 

• zesíťování zapouzdření během vytvrzovacího cyklu = změna na termoset, 
který poskytuje dostatečnou ochranu modulu před vlivy venkovního prostředí 

• předejití degradaci zapouzdření 

Všechny fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu jsou zaručeny až po laminaci při 
dané teplotě. 

Přilnavost EVA k dalším komponentům solárního panelu je jednou ze základních 
podmínek spolehlivosti solárního modulu. Z důvodu zlepšení přilnavosti musí být použit 
vhodný základ. Při nepřítomnosti tohoto základového materiálu sklo a křemík vytvářejí 
nestabilní celek a může docházet i k odlaminování. Existují dvě metody základování: 

• základ může být zabudovaný do laminovací fólie  

• základ se může aplikovat na solární modul nástřikem, nátěrem nebo namáčením 
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2.4.4 PVB – Polyvinylbutyral 
PVB se vyrábí z polyvinylalkoholu a butylaldehydu, ke směsi se přidává asi 30% 

změkčovadla. PVB má kaučukovité vlastnosti. Adheze je dána množstvím vody ve fólii. Čím 
více je vody, tím je adheze menší. Adheze se hodnotí na stupnici o rozsahu 10 stupňů. Při 
malé adhezi se ulamují velké kusy skla, při velké ztrácí fólie své elastické schopnosti.  

  

 Jednou z hlavních nevýhod materiálu PVB je větší citlivosti na vodu. Voda 
v minulosti procházela skrz rohy modulu a zakryla PVB, tím klesala efektivnost modulu. 
V dnešní době se však takový efekt u PVB nevyskytuje, protože solární panely jsou důkladně 
uzavřeny. Hlavní dvě výhody PVB jsou vyšší stabilita proti UV záření a vetší adhesivní síla 
na sklo. 

2.4.5 Tedlar  
Mezi materiály pro pouzdření solárních modulů je řazen hlavně díky vynikající odolnosti 

atmosférickým vlivům, mechanickému namáhání a netečnost vůči chemickým rozpouštědlům 
a mořidlům. Patří mezi hydrofobní materiály. Vyrábí se v čiré nebo barvené verzi. Tedlar 
vyniká vysokou pevnosti v tahu, velkou pružností a teplotní stálostí. Materiál je kompatibilní 
s mnoho třídami lepidel [8] . 

2.4.6 SentryGlas 
Trojná bariérová folie z PVB a polyesteru (PET) používaná pro přední stranu solárních 

panelů. SentryGlas je tvrdšího charakteru s malou ohebností. Vyniká velkou přilnavostí ke 
sklu, je vysoce transparentní, houževnatá a nehydroskopická folie, cca 100 x pevnější než 
stávající PVB fólie. 

 Tyto lamináty mají velkou odolnost před klimatickými vlivy = neprojevuje se 
delaminace, žádné defekty, okrajové zamlžení, nežádoucí změny ve struktuře materiálu. Tyto 
vlastnosti byly zjištěny na základě testů, které probíhaly laboratorních podmínkách (zrychlené 
stárnutí, vliv radiace) i při venkovních testech. 

2.4.7 TPU – Termoplastický polyuretan 
TPU se používá pro značně lepší přilnavost ke křemikovým plátkům křemíku 

a ocelovému rámu solárního panelu než etylenvinylacetát (EVA). Výsledkem je pevné 
zapouzdření, struktura se neodděluje, to prodlužuje životnost a zvyšuje spolehlivost solárních 
modulů. TPU také umožňuje vyrábět solární moduly mnohem ekonomičtěji.  
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TPU má výhodu v tom, že může být zpracován jako termoplast při normálním tlaku 
pomocí laminace. Použitím TPU je možné snížit časy výrobních cyklů až na polovinu. Roste 
produktivita a klesají náklady. 

Materiál přilne k panelu při teplotě 120°C. Zahřátím na tuto taplotu je možné TPU folii 
od panelu znovu odlepit a provést případnou opravu fotovoltaických panelů. Dalším kladem 
této vlastnosti je snadná recyklace. 

TPU může být ustřižen na požadovanou velikost a uložen téměř kdekoliv. Optické 
a mechanické vlastnosti TPU jsou velmi podobné EVA. Další předností je jeho dlouhodobá 
průhlednost. Při ochlazení na velmi nízkou teplotu nekřehne a nepraská. Použitím TPU se 
prodlužuje životnost solárních panelů [9].  

2.5 Dielektrické vlastnosti materiálů 

2.5.1 Dielektrická polarizace 
Polarizací je nazýván fyzikální děj probíhající v dielektriku působením vnějšího 

i vnitřního elektrického pole. Elektricky vázané náboje v dielektriku se pak přemisťují 
z rovnovážných poloh na jiné v omezené vzálenosti.  V případech, kdy látka obsahuje 
dipólové molekuly, zaujímají orientaci ve směru přiloženého pole. Ve zvláštních případech 
mohou být příčinou polarizace i volné náboje v dielektriku. 

O průběhu polarizace rozhoduje struktura daného dielektrika. V látce většinou probíhá 
více polarizačních mechanismů zároveň. Celkový průběh polarizace je dán součtem 
jednotlivých jevů. 

Polarizace vyvolané působením elektrického pole dělíme podle druhu nosičů elektrického 
náboje, které se na vyvolaném mechanismu polarizace podílejí. V těchto případech se jedná 
o polarizace vyvolané posunutím silně nebo slabě vázaných eventuálně volných nosičů 
elektrického náboje.  

Pružné polarizace se vyznačují krátkou dobou trvání. Jejich průběh je téměř okamžitý 
a nedochází u nich k energetickým ztrátám. Nejsou závislé na frekvencích používaných 
v elektrotechnice. 

Během deformačních polarizací dochází sice k malým posunům nosičů náboje, 
výsledkem však může být významná změna permitivity dielektrika. To je způsobeno 
přesunem velkého množství nosičů náboje. Časy působení těchto polarizací jsou velmi krátké, 
vzhledem k tomu, že jde o posun částic v pevných vazbách. Deformační polarizační 
mechanismy jsou bezztrátové. 
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Iontová polarizace se vyznačuje pohybem pružně vázaných iontů. Vyskytuje se pouze 
v iontových krystalech a v materiálech s iontovou chemickou vazbou. Patří zde i atomové 
polarizační pochody v kovalentní chemickou vazbou, které fungují na stejném principu jako 
iontové. Procesy polarizování probíhají rychle (asi 10-13s), proto nedochází k polarizačním 
ztrátám v celém elektrotechnickém frekvenčním spektru.   

Na relaxačních polarizacích se podílejí slabě vázané částice (molekuly plynu, kapalin 
atd.). v pevných dieletrických materiálech se takové částice nacházejí především v místech 
poruch krystalické mřížky. Hraje zde velkou roli tepelný pohyb nosičů náboje. K polarizování 
nedojde bez přítomnosti elektrického pole z toho důvodu, že je tepelný pochyb částic 
chaotický, veškeré polohy nosičů jsou náhodné a nedochází tak k jejich nerovnoměrnému 
rozložení. To nastává připojením elektrického pole, jednotka objemu dielektrika získá 
dipólový moment a dochází tak k relaxační polarizaci. Odpojením elektrického pole se nosiče 
náboje navrací do svých výchozích poloh vlivem jejich tepelného pohybu. Časy relaxačních 
mechanismů jsou pomalé a dochází zde i k polarizačním ztrátám v dielektriku. 

Pokud se polarizačních jevů zúčastňují i volné nosiče elektrického náboje, jedná se o tzv. 
migrační polarizaci, nebo o polarizaci vznikající prostorovým nábojem. Nutnou podmínkou 
vzniku je existence makroskopických nehomogenit v dielektriku (nečistoty, bublinky, 
praskliny apod.) i volných nosičů náboje. Na nich dochází k zachycování migrujících volných 
nosičů. Přeskupením tedy vzniká jiná prostorová hustota elektrického náboje, která se 
navenek jeví jako polarizace. V porovnání s jinými druhy jsou migrační polarizace 
nejpomalejší a dochází při nich ke ztrátám energie. 

Vysokonapěťová polarizace je zvláštním druhem migrační polarizace. Vyskytuje se 
u homogenních dielektrických materiálů. Působením elektrického pole se pak materiál stává 
nehomogenním. Je podmíněna přítomností unipolární vodivosti. Výrazně se projevuje při 
vysokém stejnosměrném napětí.  

Rezonanční polarizace se vyskytuje v dielektrikách při frekvencích viditelného světla, 
což je mimo rozsah frekvencí používaných v elektrotechnice. Je závislá na fyzikálně – 
chemických zvláštnostech materiálů, frekvencí vlastních kmitů částic a charakteristickým 
kmitočtem částic defektů. Při rezonanci velmi roste pohlcování energie, které se projeví 
růstem dielektrických ztrát.   

Ke spontánním polarizacím (samovolným) dochází ve feromagnetických materiálech 
s doménovou strukturou. Domény představují makroskopické oblasti, kde jsou všechny 
částice zcela spontánně polarizovány díky působení vnitřních výměnných sil. Tento druh 
polarizace doprovázejí dielektrické ztráty. Jev je závislý na frekvenci, teplotě a intenzitě 
elektrického pole [10] [11] [6].  



 22

2.5.2 Relativní permitivita 
Relativní permitivita je bezrozměrná látková konstanta vyjadřující, kolikrát se elektrická 

síla zmenší v případě, kdy tělesa s elektrickým nábojem jsou místo ve vakuu umístěna 
v látkovém prostředí, nebo také kolikrát se zvětší kapacita kondenzátoru, umístí-li se mezi 
elektrody dielektrikum  

0C
Cx

r =ε ,          (2.1) 

kde C0 představuje geometrickou kapacitu pro kruhový elektrodový systém 

 ,
4

2

00 h
dC mπ

ε=           (2.2) 

kde dm je průměr vzorku    

  h je tloušťka vzorku.   

 Jako relativní permitivita se označuje podíl permitivity daného materiálu a permitivity 
vakua. Pro permitivitu platí 

rεεε ⋅= 0 ,          (2.3) 

kde ε0 je permitivita vakua (ε0=8,854*10-12 F/m). 

Relativní permitivita εr souvisí s atomovou strukturou látky a je tudíž materiálovou 
veličinou. Pro vakuum je εr = 1, pro ostatní látky εr > 1. 

K popisu dielektrických ztrát a polarizací je zavedena komplexní permitivita 

oo

εεε ′′−′= j* ,                    (2.4) 

obecně definovaná poměrem elektrické indukce v daném prostředí k elektrické indukci ve 
vakuu. Reální část komplexní permitivity charakterizuje velikost polarizace v dielektriku. 
Imaginární část má charakter ztrátového čísla, které zahrnuje dielektrické ztráty způsobené 
relaxačními polarizacemi a elektrickou vodivostí. Komplexní je závislá na teplotě dielektrika 
a frekvenci elektrického pole [10]. 

2.5.3 Ztrátový činitel 
Ztrátové dielektrikum je možno za účelem výpočtu ztrátového výkonu Pz nebo 

tg δ nahradit ekvivalentním zapojením bezztrátových prvků a prvků, představujících ztráty. 
Nezáleží na volbě jednotlivých prvků zapojení, musí však být splněn požadavek, aby byl 
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činný výkon a fázový úhel náhradní soustavy byl ekvivalentní výkonu a fázovému úhlu 
dielektrika. 

 

Obr. 7  Paralelní (a) a sériový (b) náhradní obvod kondenzátoru se ztrátovým dielektrikem 
[11] 

 

Dielektrické ztráty představují proces změny části elektrické energie na teplo v izolačním 
materiálu nacházejícím se v elektrickém poli. Ztrátový činitel tg δ  je dán poměrem ztrátového 
proudu k proudu čistě kapacitnímu (jalovému). S rostoucím ztrátovým číslem narůstá výkon 
přeměněný na teplo. Větší je tak i teplota dielektrika, což způsobuje tepelné stárnutí, případně 
tepelné degradace dielektrika. U kvalitních izolantů bývá tg δ menší než 10-3.  

2.5.4 Čáry stárnutí 
Graficky znázorňují výsledky životnostních zkoušek materiálů. Jedná se o zobrazení 

závislosti pozorovaného parametru materiálu na čase v průběhu procesu zrychleného stárnutí.  

2.6 Degradace polymerů 
Polymery díky svému složení podléhají v různé míře znehodnocení pod vlivem prostředí.  

To závisí na chemickém složení polymeru, jeho struktuře, množství a složení plniv, příměsí 
a nečistot. Dále na způsobu a podmínkách zpracování, na chemickém složení prostředí a na 
působících vlivech.Polymerní materiály běžně užívané v technické praxi obsahují různé 
přísady a příměsi, které mohou do značné míry kladně i negativně ovlivnit jejich odolnost 
vůči působení prostředí.  

Stárnutí polymerů definuje souhrn nevratných změn vlastností těchto materiálů za daných 
podmínek. Rozumí se tím znehodnocování polymerních materiálů působením světla, 
povětrnostních podmínek, teploty, ozónu a kyslíku. Při tepelném stárnutí některých polymerů 
může docházet zpočátku ke zlepšování určitých vlastností (např. v důsledku dotvrzení) 
a teprve po překročení maxima dochází k jejich zhoršování. V praxi se proto pochody, 
vedoucí ke zlepšování vlastností, často označují jako zrání. 
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Degradace je definována jako souhrn rozkladných reakcí polymerů. Degradace zahrnují 
jednak pochody, kdy dochází ke štěpení makromolekul na menší částice, převážně na 
monomery a nízké oligomery (depolymerace), dále pak pochody spojené se změnami 
chemické struktury polymerních materiálů, doprovázené často odštěpováním 
nízkomolekulárních produktů. Tento proces se nazývá rozklad nebo destrukce polymeru [12]. 

2.6.1 Tepelné degradace 
Teplota ovlivňuje vlastnosti materiálů během jeho existence, počínaje výrobou přes 

technologické zpracování až po uvedení do funkce. Teplotní namáhání může mít dlouhodobý 
i krátkodobý charakter působení. Krátkodobé působení teploty má za následek obvykle vratné 
změny, dlouhodobé působení teploty způsobuje vždy nevratné změny. 

Krátkodobé působení teploty je projevem kolísání teplot. Kolísání teploty vyvolává 
změny rozměrů, což mé za následek vznik mechanického pnutí v materiálu. V materiálu tak 
mohou vznikat trhlinky a praskliny. Kolísání teplot může zapříčinit vznik zrn krystality 
u polymeru, což kromě změny mechanických vlastností ovlivňuje difúzi ozónu nebo kyslíku 
do polymeru a tím i průběh stárnutí. Působením vyšších teplot krátkodobě může způsobit 
vylučování některých druhů tmelů a impregnantů, nebo vylučování některých složek 
polymerů. Vlivem krátkodobého působení teploty dochází ke změnám v relativně širokém 
rozsahu charakteristiky. 

Dlouhodobé působení vysokých teplot způsobuje nevratné změny ve struktuře a vlastnostech 
izolantů. V praxi ve většině případech nedochází ke stálému působení teploty. To bývá 
většinou rozděleno do dlouhých časových úseků, při nichž dochází k působení teploty na 
materiál za doprovodu změn. Aby došlo v materiálu k chemickým změnám, musí být splněny 
dva základní předpoklady: 

• molekuly musí mít dostatečnou energii, 

• velká statistická pravděpodobnost střetu molekul v materiálu.  

Z hlediska reakční kinetiky lze reakce roztřídit podle různých kritérií. Reakce probíhající 
v jedné fázi se nazývají homogenní. Reakce probíhající na styku dvou fází jsou nazývány jako 
heterogenní. Chemické reakce způsobující termooxidační stárnutí jsou reakce homogenní. 

Podle jiného hlediska lze chemické reakce dělit na reakce izolované a simultánní. 
V reálné soustavě jsou nejčastější  reakce simultánní. Ty můžeme rozdělit do tří základních 
typů. 

První typ tvoří rekce zvratné, které jsou charakterizovány tím, že současně s danou rekcí 
probíhá rekce zpětná. 
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K experimentálnímu vyšetřování životností izolantů se využívá urychleného 
stárnutí, při němž se z poměrně krátkodobých namáhání odvozují závěry o očekávané době 
života při dlouhodobém působení teploty v provozních podmínkách. 

Pro posouzení, zda u materiálu vlivem tepelného namáhání došlo k zestárnutí, je nutno 
zvolit fyzikální veličinu, u které dochází během stárnutí ke změnám. K urychlenému stárnutí 
se nejčastěji používá ohřátí materiálu na teploty vyšší než je teplota odpovídající jeho 
provozním podmínkám. Zkouší se nejméně při třech různých vhodně zvolených teplotách 
[12]. 

2.6.2 Elektrické stárnutí dielektrik 
Fyzikální podstata tohoto jevu dosud nebyla zcela objasněna. Přesto, že elektrické 

stárnutí způsobuje makroskopické změny v dielektriku, na začátku elektrického namáhání 
izolantu, je stárnutí vyvoláno změnami na mikroskopické úrovni. Mikroskopické chemické 
a fyzikální procesy, které nejsou běžně pozorovatelné, pozvolna způsobují změny 
v dielektriku vedoucí k zjevným makroskopickým znakům stárnutí.  

 Elektrické stárnutí je výsledkem interakcí nabitých nosičů náboje s dielektrickým 
materiálem, což evokuje tepelné a chemické reakce. Urychlené elektrony jsou podle jistých 
názorů rozhodujícím faktorem konečného průrazu materiálu. Měření rostoucí amplitudy 
záporného prostorového náboje v dielektriku jako časové závislosti namáhání střídavým 
a stejnosměrným napětím jasně indikuje pohyb elektronů, vedoucí k hromadění náboje a jeho 
pronikání. Bylo zjištěno, že excitace vyvolány urychlenými elektrony, jsou zodpovědné za 
chemické degradace v organických dielektrikách, která byla vystavena silným elektrickým 
polím. 

Chování elektronů zakázaného pásu v dielektriku vystavenému působení silného 
elektrického pole  

Vložením dielektrika do silného elektrického pole mohou zachycené elektrony být 
uvolňovány do vodivostního pásma díky energii dodané z energie fotonů, jejich zdrojem je 
vnější záření (UV, γ–záření) pronikající do látky. Uvolněné elektrony jsou obvykle opět 
zachyceny v zakázaném pásu s nízkou energií, dokud nenabudou dostatečnou kinetickou 
energii k setrvání ve vodivostním pásmu jako volné částice za předávky své nadbytečné 
energie mezimolekulovým kmitům (interakcím). Opakování tohoto procesu vede k nárůstu 
proudu “prosakujícího“ a hromadění náboje v dielektriku, zvláště pak na rozhraní s vodivým 
prostředím. Tyto energetické předávky mezi elektrickým polem a kmitáním soustavy může 
způsobit přeorientování molekulových vazeb v dielektriku [16]. 
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2.7 ČSN EN 61215 ed. 2 364631 Fotovoltaické (FV) moduly 
z krystalického křemíku pro pozemní použití 

Mezinárodní norma stanovuje požadavky IEC pro posouzení způsobilosti konstrukce 
a schválení typu pozemních fotovoltaických modulů z monokrystalického křemíku vhodných 
pro dlouhodobý provoz v mírných venkovních klimatických podmínkách. Zkouškami se 
určují elektrické a tepelné vlastnosti modulů a schopnost modulů odolávat klimatickým 
vlivům. Tato norma neplatí pro moduly používané s koncentráty. 

2.7.1 Výběr zkušebních vzorků 
Pro testování se z výrobní dávky náhodně odejme osm modulů. Zkoušené moduly jsou 

vyrobeny podle výrobních postupů, výkresů a podrobily se obvyklé výrobní inspekci. 
Jednotlivé moduly pak musejí být označeny takto: 

• název, zkratka nebo logo výrobce, 

• typové číslo, nebo číslo modulu, 

• sériové číslo, 

• polarita vývodů (přívodů), 

• maximální napětí systému, 

• místo a datum výroby. 

2.7.2 Testování 
Před počátkem zkoušení jsou všechny moduly vystaveny slunečnímu záření (buď 

skutečnému nebo simulovanému) o síle 5kWhm-2 do 5,5kWhm-2. Provede se rozdělení 
modulů do skupin a dojde se sledům normovaných kvalifikačních zkoušek. 

Modul je označen za způsobilý a vyhovující normě, dostává typové schválení IEC tehdy, 
když všechny testovací vzorky splňují tato kritéria: 

• pokles maximálního výstupního výkonu nepřekračuje mez po veškerých 
zkouškách, 

• žádný vzorek během testování nevykazoval přerušení obvodu nebo 
poruchu uzemnění, 

• nejsou viditelné žádné velké vady, 

• požadavky na test svodového proudu před a po jednotlivých sekvencích 
a po testu vlhkým teplem, 
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• splnění individuálních specifických požadavků. 

Pokud kriteriím nevyhovují dva a více modulů, je konstrukce považována za 
nevyhovující kvalifikačním požadavkům. Jako viditelné vady se označují: 

• zlomené, popraskané, ohnuté nebo pokroucené vnější plochy, 

• praskliny v článcích, 

• bubliny, odchlípnutí, 

• ztráta mechanické celistvosti v takovém rozsahu, že by mohla být 
narušena izolační schopnost nebo činnost modulu. 

Pro schválení je na konci procesu vyhotoven zkušebnou protokol o kvalifikačních 
zkouškách, kde se uvádějí naměřené provozní charakteristiky a záznamy o veškerých 
poruchách a opakovaných zkouškách. 

2.7.3 Zkušební postupy 
1. Vizuální kontrola se provádí za účelem odhalení viditelných závad na modulu. Probíhá 

důkladná kontrola jednotlivých modulů za osvětlení alespoň 1000 luxů. Hledají se defekty od 
prasklin, vadných spojení, lepkavých povrchů plastických materiálů až po vadné vývody. 
O druhu a poloze všech prasklin, bublin, odchlípnutí apod. se pořizují záznamy nebo 
fotografie. 

2. Určením max. výkonu se měří výkon modulu před a po klimatických zkouškách. 
Stanoví se voltampérová charakteristika modulu, kdy je použito přírodní nebo umělé osvětlení 
o intenzitě 700 Wm-2

 až 1100Wm-2
 při teplotách 25 - 50°C. Při opakovatelnost měření 

maximálního výkonu musí být lepší než 1%. 

3. Zkouška izolace je prováděná za účelem zjištění dostatečné izolace mezi částmi 
vedoucími proud a rámem modulu nebo okolním prostředím. Zkouška se provádí 
stejnosměrným napětím 500 nebo 1000 V. musí proběhnout bez výskytu dielektrického 
průrazu. Pro moduly s plochou menší než 0,1m2

 nemůže izolační odpor být nižší než 
400MΩ. Pro moduly s plochou větší než 0,1m2

 nesmí izolační odpor dosahovat hodnot pod 
40MΩ.  

4. Měření teplotních součinitelů určí teplotní součinitele proudu (α) a napětí (β) 
a největšího výkonu (δ) z měřícího modulu. Je možné provedení dvou druhů procesů pro 
měření koeficientů. Procedura s denním světlem nebo se slunečním simulátorem. 
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5. Měření jmenovité provozní teploty článku (NOCT) je měření jako střední teplota 
přechodu solárního článku v modulu upevněném na otevřené konstrukci v tomto 
normalizovaném referenčním prostředí (NRP): 

• úhel náklonu: 45°ve směru horizontálním, 

• celková intenzita ozařování: 800 Wm-2, 

• teplota okolí 20 °C, 

• rychlost větru: 1 ms-1, 

• elektrická zátěž naprázdno. 

Měření se provádí dvěma metodami. První je nazvaná „primární metoda“ a druhá se 
nazývá metoda referenční desky. 

6. Výkon při STC a jmenovité provozní teplotě článku (NOCT) určuje, jak se elektrický 
výkon modulu se mění v závislosti na zátěži při STC (1000Wm-2, 25°C) a při jmenovité 
provozní teplotě článku (při intenzitě ozařování 800 Wm-2 (měřeno s použitím referenční 
součástky), s použitím přirozeného slunečního světla nebo slunečního simulátoru, splňujícího 
požadavky příslušné normy IEC. 

7. Výkon při nízké intenzitě ozařování určuje, jak se elektrický výkon modulu mění se 
zátěží při 25 °C a intenzitě ozařování 200 Wm-2

 (měřeno s vhodnou referenční součástkou) za 
použití přirozeného slunečního světla nebo simulátoru, splňujícího požadavky příslušné 
normy IEC. 

8. Zkouška vystavením vnějším vlivům určuje předběžný odhad schopnosti modulu 
odolávat venkovním klimatickým podmínkám a odhalit případné působící degradační účinky, 
které se nemohly projevit v laboratorních testech. Vzhledem ke krátké době zkoušky 
a proměnlivosti zkušebních podmínek ve venkovním prostředí je důležité se vyhnout 
vyvozování předčasných definitivních závěrů o životnosti modulu. Tato zkouška má sloužit 
jako orientační nebo jako identifikace možných vzniklých problémů. 

9. Zkouška odolnosti proti místnímu přehřátí určuje schopnost modulu odolávat vlivům 
lokálního přehřátí, jako např. tavení pájky nebo narušení pouzdra. Tato porucha může být 
vyvolána prasklými nebo špatně zapojenými články, poruchami spojů, částečným zastíněním 
nebo znečištěním. Lokální přehřátí modulu nastane překročením jeho pracovního proudu 
sníženého proudu nakrátko zastíněného nebo poškozeného článku nebo skupiny článků 
v modulu. V tomto stavu je postiženému článku nebo skupině článků vnucena opačná 
polarita, což vede k výkonovým ztrátám a k přehřátí. 
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10. Předběžná úprava zkoušky ultrafialovým zářením(UV) - Zkouška ultrafialovým 
zářením musí být provedena ještě před vykonáním zkouškami teplotními cykly a mrznoucím 
vlhkem. Modul bude celkově ozářen 15kWhm-2

 o vlnové délce v rozsahu mezi 280nm 
a 385nm, s nejméně 5kWhm-2

 o vlnové délce v pásmu mezi 280nm a 320nm, zatímco 
předepsaná teplota modulu se pohybuje při teplotách 60°C ± 5°C. 

11. Zkouška tepelnými cykly určí schopnost modulu odolávat vlivům tepelné 
nerovnováhy, únavy a jiných druhů namáhání zapříčiněných opakovanými změnami teploty. 
Moduly se vystaví teplotním cyklům od -40 °C ±2 °C do +85 °C ±2 °C, přičemž vzduch musí 
kolem modulu cirkulovat rychlostí nejméně 2 ms-1. Rychlost změny teploty mezi spodní 
a horní krajní hodnotou nemůže překročit 100 °C za hodinu, teplota modulu při každé z těchto 
mezních hodnot musí setrvat stabilní po dobu alespoň 10 min. Doba cyklu nesmí překročit 
6 h. Po proběhnutí testu a aklimatizaci nejméně 1 h se provádí opakování zkoušky 1, 2, a 3. 

12. Zkouška mrznoucí vlhkostí - Modul je vystaven účinkům působení vysokých teplot 
a vlhkosti, následované zápornými teplotami. Nejedná se o zkoušku tepelnými šoky. 
Maximální teplota (85 °C) a minimální teplota (-40 °C) se smí pohybovat v rozmezí ±2 °C 
a relativní vlhkost je udržovat v intervalu 85 % ±5 %. Doba trvání cyklu je stanovena na 24 
hodin. Celý cyklus je rozdělen na 20 hodinový interval s teplotou 85°C a půlhodinový interval 
při teplotě -40°C. Zbývajcí čas zahrnují procesy ohřevu a ochlazování. Provádí se 10 celkově 
cyklů. Po aklimatizaci trvající 2 h až 4 h se opakují zkoušky 3, 1 a 2. 

13. Při zkoušce vlhkým teplem  se zjišťují schopnosti modulu odolávat vlivům 
dlouhodobého pronikaní vlhkosti. Moduly o teplotě prostředí se do komory vkládají bez 
aklimatizace. Teplota ve zkušební komoře je 85 °C ±2 °C, relativní vlhkost vzduchu 85% ± 
5%. Moduly se zde testují 1000h. Po aklimatizaci o délce 2 h až 4 h a opakují se zkoušky 3, 
15, 2,1. 

14. Zkouška pevnosti vývodů stanovuje, zda vývody a připevnění vývodů k tělesu modulu 
budou odolávat přibližně takovému namáhání k jakému dochází při běžné montáži 
a manipulaci. V úvahu se berou tři typy vývodů: 

• drát nebo izolovaný vodič, 

• vývod s okem, svorníky se závity, šrouby, 

• konektor. 

během zkoušky tahem nesmí být překročena tíha modulu. Zkouška ohýbáním je 
definována cyklem, kterým se rozumí jedno ohnutí v každém z opačných směrů. Na konci 
jsou zopakovány zkoušky 1 a 2. 
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15. Zkouška propuštění vlhkosti (Wet leakage current test) prováděna za účelem 
stanovení hodnoty izolace modulu za mokrých provozních podmínek. Dále se ověří odolnost 
proti vniku vlhkosti z deště, mlhy, rosy nebo roztaveného sněhu do aktivních částí modulu, 
kde může působit narušení. Testování je prováděno v mělké kádi nebo nádrži o takové 
velikosti aby bylo zde možno modul i s rámem umístit v horizontální poloze. Nádobě 
obsahuje vodu a prostředek ke smáčení s následujícími parametry: 

• rezistivita 3500 Ωcm-3
 a méně, 

• povrchové napětí 0,03 Nm-1 nebo méně, 

• teplota 22°C± 3°C. 

Zkouška se provede za zvětšeného napětí nepřesahující 500V, nebo maximální napětí pro 
modul po dobu 2 minut. Následně se určí izolační odpor. Pro moduly s oblastí menší než 
0,1m2 nesmí izolační odpor klesnout pod 400MW. Pro moduly s oblastí větší než 0,1m2 nesmí 
izolační odpor klesat pod 40MW. 

16. Zkouška mechanickým ztížením určí odolnost modulu proti větru, sněhu nebo zatížení 
ledem. Zátěžová zkouška se provede tlakem 2400 Pa, což odpovídá tlaku větru o rychlosti 
130 kmh-1. Pod zkoušeným tlakem je modul ponechán dobu 1h. Zatěžování se může provádět 
buď tlakem nebo přiložením vodou naplněného vaku pokrývajícího celý povrch. 

17. Zkouškou krupobitím  se ověřuje, se zda je modul schopen odolat náporu krupobití. 
Běžně se provádí dopadající ledovou koulí o průměru 25 mm ± 5 %. Tyto ledové koule jsou 
vystřelovány směrem k modulu rychlostí 23 ms-1 o teplotě -4°C ± 2°C, v komoře s konstantní 
teplotou -10°C± 5°C.  

Zkoušku lze provést i použitím ledových koulí odlišných rozměrů a to od průměru 12,5 
mm až 75 mm. Těmto rozměrům odpovídají podle normy i rozsahy rychlostí od 16 ms-1

 do 
39,5 ms-1. 

Místo dopadu prochází vizuální kontrolou známek poškození. To je následně označeno 
a vyhodnoceno. 

18. Teplotní test přemosťující diody (Bypass diode thermal test) - Účelem je vyhodnotit 
návrh a spolehlivost přemosťující diody, která omezuje škodlivé efekty. Zkouška se provede 
za zvýšené teploty 75°C. Do modulu se pustí proud odpovídající zkratovému proudu modulu. 
Po jedné hodině se změří teplota každé diody. Pro výpočet přechodové teploty diody se 
použijí informace poskytnuté výrobcem a naměřená teplota [13].  

Vzorec pro výpočet potom vypadá takto: 

 DDTHjcCASEj IURTT ⋅⋅+= ,        (2.5) 



 31

kde: 

Tj je teplota přechodu diody, 

TCASE  je teplota pouzdra, 

TTHjc je výrobcem udávaná teplota diody v pouzdru, 

UD napětí diody, 

ID proud diodou. 

 

2.8 Bezpečnost práce ne elektrických zařízeních  
K hlavním předpokladům bezpečného provozu elektrických zařízení náleží i kvalifikace 

pacovníků obsluhujících tato zařízení. Určitá zařízení tedy mohou obsluhovat pouze 
pracovníci mající odpovídající kvalifikaci pro obsluhu elektrických zařízení dle druhu 
a napětí. Pro činnosti prováděné na elektrickém zařízení bývají v organizacích vypracovány 
i místní specifické, nebo jiné bezpečnostní a pracovní předpisy a pokyny. Ty musejí být 
společně s návody na provoz zařízení umístěny na vhodném místě a pracovníci s nimi musejí 
být prokazatelně seznámeni. V případě výskytu poruchy elektrického zařízení, která může 
způsobit ohrožení bezpečnosti pracujících, musí pracovník, který tento stav zjistí, stav 
odstranit, případně provést opatření vedoucí ke zmírnění  nebo zamezení nebezpečí úrazu.  

2.8.1 Práce na elektrických zařízeních vysokého napětí (bez napětí) 
Za práci na zařízení vysokého napětí se považuje práce vykonávaná na pracovišti, kde 

jsou veškeré části elektrického zařízení vysokého napětí jsou odpojeny od přívodů napětí 
a označeny předepsaným způsobem. Všechny vchody do vedlejších prostor se zařízením VN 
pod napětím jsou uzamčeny nebo zabezpečeny zábranami.  

Dále jde o práce na zařízeních nacházejících se ve výstavbě, jenž nikdy nebyla připojena 
pod napětí, nejsou v jejich blízkosti zařízení vysokého napětí pod napětím a nemohou mít 
indukovaná napětí. Tyto činnosti vykonávat: 

• pracovníci seznámení nesmějí, 

• pracovníci poučení mohou pouze s dohledem, 

• pracovníci znalí mohou sami, 

• pracovníci znalí s vyšší kvalifikací mohou sami [14]. 
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2.8.2 Práce na elektrických zařízeních vysokého napětí (v blízkosti částí 
pod napětím) 

Za práci na elektrickém zařízení vysokého napětí v blízkosti napětí je považována práce, 
kdy se pracující nedotýká částí pod napětím ani ochrannými nebo pracovními pomůckami. 
Nesmí přitom dojít k přiblížení k nekrytým živým částem pod napětím na předepsanou 
vzdálenost.  

V případech, kdy není pracoviště pro práci na zařízení bez napětí dostatečně 
zabezpečeno, je nutno toto zařadit mezi práce na elektrickém zařízení v blízkosti částí pod 
napětím. 

Pracovníkům vykonávající práce je doporučeno provést před započetím prací kontrolu, 
zda není porušeno uzemnění zařízení, na kterém bude práce probíhat. Činnost při dodržení 
předepsaných vzdáleností vykonávat: 

• pracovníci seznámení nesmějí, 

• pracovníci poučení mohou jen pod dozorem pracovníka znalého s vyšší 
kvalifikací, 

• pracovníci znalí mohou jen s dohledem pracovníka znalého s vyšší 
kvalifikací, 

• pracovníci znalí s vyšší kvalifikací mohou sami [14]. 

2.8.3 Práce na elektrických zařízeních vysokého napětí (pod napětím) 
Za práci na zařízení vysokého napětí pod napětím  jsou považovány takové práce, kdy se 

pracující na těchto částech pod napětím dotýká těchto částí přímo nebo ochrannými 
a pracovními pomůckami. Takto jsou označovány i práce na částech zařízení vypnutých, která 
nejsou předepsaným způsobem zajištěna (zkratování a uzemnění). Přerušení uzemnění 
a zkratování se smí provádět bezprostředně před provedením prací pouze na dobu nezbytně 
nutnou [14]. 

2.8.4 Ochrana před nebezpečným dotykovým živých částí 
Při úkonech na elektrických zařízeních pracovníci mohou být vystaveni situacím, kdy 

dochází k možnosti úrazu elektrickým proudem. Vznik a velikost nebezpečí úrazu 
způsobeného elektrickým proudem závisí na velikosti a druhu napětí, na prostředí, pracovních 
podmínkách a kvalifikaci pracovníků. Živé části elektrických zařízení je potřeba chránit před 
nebezpečným dotykem nebo přiblížením k nim, vždy s ohledem na prováděné činnosti na 
zařízeních. Především se jedná o ochranu provedenou polohou, zábranou, krytím, izolací nebo 
doplňkovou izolací. 
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 Ochrana polohou je řešena umístěním živých částí zařízení tak, že není možný dotyk ze 
stanoviště bez zvláštních pomůcek. Musí se dodržovat předepsané vzdálenosti živých částí od 
místa výkonu práce. Požadavky jsou formulovány vyhláškou č. 50/1978 Sb.  

Ochrana zábranou spočívá v zabránění, nebo znemožnění dotyku živých částí, nebo 
nebezpečnému přiblížení k nim. Zábrana není přímou součástí elektrického zařízení. Zábrany 
se konstruují např. mřížemi, oplocením, odnímatelným označením v dostatečné vzdálenosti, 
apod. Kritériem pro druh zvolené zábrany je kvalifikovanost osob provádějících práce na 
zařízení a pohybujících se v jeho blízkosti. 

Ochrana krytím zahrnuje taková opatření, která svými vlastnostmi, rozměry a umístěním 
zajišťují ochranu před dotykem živých částí nejen osob, ale i ochranu pohybujících se částí. 
Chrání také před vnikem cizích těles, vnikem vody, mechanickým poškozením atp. Konkrétní 
provedení krytí musí splňovat požadavky pro dosažení potřebné ochrany za daných 
podmínek. 

Ochrana izolací znemožní dotyku živých částí nebo přiblížení k nim provedením izolace. 
Rozlišují se izolace pracovní, přídavná a zesílená. Pracovní izolace  je nezbytná pro správnou 
činnost na elektrických zařízeních. Izolace přídavná je nezávislá, vytvořená jako dodatek 
pracovní izolace k ochraně před úrazem elektrickým proudem při výskytu poruchy primární 
(pracovní) izolace. Takto složená izolace se označuje jako zvýšená (dvojitá). Dalším typem je 
pak izolace zesílená, s vylepšenými elektrickými a mechanickými vlastnostmi, odpovídajícím 
vlastnostem dvojité izolace. Tak je zaručen stejný stupeň ochrany před nebezpečným 
dotykem, jako v případě provedení dvojité izolace[14].  
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3 Experimentální část 
V této části diplomové práce je popisován postup výroby a přípravy vzorků materiálů pro 

elektrické stárnutí a měření jejich základních dielektrických parametrů (permitivita a ztrátový 
činitel). Dále je popsáno sestavení pracoviště pro zrychlené stárnutí vzorků, popis měření a 
vyhodnocení naměřených výsledků. 

3.1 Zhotovení vzorků  
Zhotovení vzorků probíhalo ve firmě Solartec s.r.o., kde byly vyhotoveny vzorky čtyř 

různých materiálů, užívaných pro pouzdření solárních panelů. Dva vzorky (EVA a TPU) byly 
vyhotoveny zalaminováním a další dva tvořily zaléváné epoxidové pryskyřice. Spodní 
elektrodu a zároveň i nosnou konstrukci vzorků tořily čtvercové ocelové plechy s rozměry 
7x7 cm. 

3.1.1 Laminace vzorků 
Laminace vzorků byla prováděna ve firmě Solartec s.r.o. K zalaminování byl použit 

dvoukomorový laminátor (obr. 8), do něhož se vložily vzorky TPU a EVA kryté ochrannou 
folií, přiložené na očištěné a odmaštěné plechy. Následujícím krokem bylo přiložení horní 
části laminátoru s foliovou membránou. Po obou jejich stranách jsou vývody sloužící 
k nastavení pracovního tlaku. Těsnění mezi horní a dolní části je realizováno silikonovým 
těsněním. Po uzavření laminátoru dojde k vytvoření tlaku jedné atmosféry horním kanálem, 
dolním kanálem  je vytvořen odsátím podtlak. Tak dochází k přítlaku membrány na vzorky. 
Vlastní laminace probíhá při teplotě cca 150°C, kdy dojde k natavení folií a jejich přilnutí 
k plechu. Celý proces je řízen pomocí PC a trvá přibližně jednu hodinu. Při ochlazení na cca 
50°C je proces laminace ukončen. 

 
Obr. 8 Nákres laminátoru 
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Obr. 9 Vzorky připravené k laminaci 

 

3.1.2 Příprava vzorků epoxidových pryskyřic 
Před samotným nanášením vzorků epoxidových pryskyřic proběhlo očistění 

a odmaštění povrchu ocelových plechů. V případě vzorků se jednalo o dvousložková lepidla, 

která bylo potřeba namíchat v určitém poměru. Po nanesení vzorků bylo zapotřebí ohlídat 

rovnoměrné roztečení vrstvy lepidla po povrchu plechu. Během nanášení docházelo ke tvorbě 

vzduchových bublinek v materiálu, k jejichž odstranění byla použita dřevěná tyčinka s ostrým 

hrotem a následné odstranění zbylých bublinek došlo ohřevem horkovzdušnou pistolí. 

Vytvrzení vzorků dochází za pokojové teploty za dobu cca 3 hodiny. Pro urychlení byly 

vzorky uloženy na topné těleso o teplotě 65°C.  

Z důvodů přání společnosti Solartec s.r.o. v práci nejsou zveřejněny názvy použitých 

pryskyřic, proto jsou dále nazývány jako Epoxid 1 a Epoxid 2. 

3.2 Příprava pracoviště pro zrychlené stárnutí 
Stárnutí vzorků probíhalo vložením mezi elektrody vysokého napětí. Pro tyto účely byl 

zajištěn zkušební vysokonapěťový zdroj, schopen dodávat napětí až 4 kV, což je postačující 
pro prováděný experiment. 

Dalším krokem bylo zkonstruování elektrodového systému. Elektrody byly vyrobeny 
z ocelového plechu o tloušťce 2 mm. Dolní elektrodu tvoří deska o rozměrech 10 x 40 cm, do 
které byla následně vyvrtána v rohu díra na šroubek, sloužící k uchycení jednoho z přívodních 
kabelů. Jako horní elektrody posloužily celkem čtyři kusy čtvercových plechů o hraně 5 cm, 
vzájemně pospojované napájenými izolovanými vodiči. Na jednu z krajních čtvercových 
elektrod  byl připájen i přívodní kabel se svorkou, která sloužila k napojení na zdroj (obr. 10). 

 



 36

 
Obr. 10 Pracoviště zrychleného elektrického stárnutí 

 

vzájemně pospojované napájenými izolovanými vodiči. Na jednu z krajních čtvercových 
elektrod  byl připájen i přívodní kabel se svorkou, která sloužila k napojení na zdroj (obr. 10). 

Díky tomu, že ke stárnutí bylo vyžadováno vysoké napětí, muselo se k pracovišti 
dostatečně zamezit přístupu nepovolaných osob a dostatečného výstražného označení, aby se 
zabránilo úrazu elektrickým proudem. 

3.3 Průběh měření 
Testované vzorky byly v jednotlivých cyklech vystavovány působení elektrického pole 

vysokého napětí. To bylo vzhledem ke tloušťkám a zátěžovým zkouškám (zjištění průrazného 
napětí) stanoveno na hodnotu 1 kV.  Podle požadavku setrvávaly vzorky pod napětím určitý 
čas. Uložením do exikátoru na dobu minimálně 24 hodin, aby došlo ke stabilizaci vlhkosti 
vzorků. Následovalo změření dielektrických vlastností jednotlivých materiálů na přístroji 
Agilent 4284A a následné určení relativní permitivity a ztrátového činitele. To probíhalo vždy 
dvakrát pro každý vzorek. Výsledky jednotlivých měření se pro vyšší přesnost zprůměrovaly. 

3.3.1  LCR metr HP Agilent 4284A 
Přístroj pracuje na rozsahu 20 Hz až 1 MHz. S PC komunikuje pomocí HP-IB sběrnice 

prosřednictvím USB portu a obslužného software. Výstupní data (např. kapacita a ztrátový 
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činitel) jsou exportována přímo do tabulkového procesoru Microsoft Excel. Měřicí schéma je 
znázorněno na obr. 10, kde sériová kombinace odporu RS a kondenzátoru CS představuje 
měřený vzorek.  

 
Obr. 11 Principiální zapojení HP 4284A 

Na nízkých frekvencích (20 Hz až 200Hz) vykazuje znatelné odchylky měření.  

Měření probíhalo na připojeném tříelektrodovém systému (obr. 12). Ten je konstruován 
tak, že dolní elektroda je napěťová, horní střední elektroda je měřicí a horní prstenec tvoří 
ochrannou elektrodu. Ta slouží k zamezení vnějších vlivů a parazitních kapacit.  

 
Obr. 12 Tříelektrodový systém 

 

Před každým měřením byly na přístroji prováděny korekce. Postupně se prováděly 
korekce OPEN (naprázdno), sloužící k změření rozptylové admitance a korekce SHORT 
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(nakrátko) pro změření zbytkové impedance. Použitím korekcí se předchází vlivům 
parazitních jevů.  

K samotnému provedení měření korekcí bylo použito kalibračního přípravku. Pro měření 
OPEN se přípravek umístil do elektrodového systému a byla na něm ponechána plastová 
krytka. Proběhlo měření a uložení hodnot. V průběhu měření SHORT byla sejmuta plastová 
krytka z přípravku a došlo tím ke zkratu napěťové a měřicí elektrody. Po naměření bylo 
provedeno automatické uložení korekčních dat [17].   

3.3.2 Průraz TPU 
Jediným vzorkem, u kterého v průběhu elektrického stárnutí došlo k dielektrickému 

průrazu, byl vzorek TPU. První známky průrazu se objevily po 300 hodinách stárnutí ve dvou 
zřetelně viditelných místech. Navíc se začala vyskytovat v těchto místech i koroze jak spodní 
elektrody, tvořené nosným plechem vzorku, tak i elektrody přípravku pro elektrické stárnutí. 
Následně změřené hodnoty jsou pak rozlišeny pro měření v místě průrazu a v místech, kde 
k proražení nedošlo. 

 
Obr. 13 Průraz na vzorku TPU po 400 h stárnutí 

 

3.4 Naměřené hodnoty 
Veškeré vzorky se podrobily elektrickému stárnutí. Celková doba, po kterou stárnutí 

probíhalo, byla vhodně rozdělena na časové intervaly. Na konci každého cyklu stárnutí byly 
vzorky vloženy do exikátoru kvůli stabilizování vlhkosti. Z naměřených veličin (kapacity 
a ztrátového činitele)  byly vypočteny hodnoty relativní permitivity a ztrátového čísla. Pro 
přesnost měření bylo prováděno opakované měření všech vzorků a jejich následné 
zprůměrování. 
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Z naměřených hodnot byly vypracovány potřebné grafické závislosti pro určení účinků 
působení přiloženého elektrického pole. Všechny získané hodnoty ze všech měření jsou 
uloženy na CD, které je přiloženo k diplomové práci, na CD se nacházejí také všechny 
zpracované grafy. Vybrané grafické závislosti časových změn relativní permitivity 
a ztrátového činitele obsahuje příloha A, a to pro vybrané kmitočty (0,791 kHz, 10 kHz 
a 100 kHz). Frekvenční závislosti průběhů relativní permitivity a ztrátového činitele před 
započetím stárnutí a na jeho konci jsou zaneseny do přílohy B. Na přiloženém CD jsou 
zpracovány rovněž průběhy těchto veličin po jednotlivých cyklech stárnutí. Ze všech hodnot 
je posouzena míra degradace vzorků. 

3.4.1 Vliv elektrického stárnutí 
Výsledky provedených měření měly stanovit vliv na předpokládanou životnost 

testovaných materiálů použitých jako pouzdřicích materiálů v solárních panelech. Ve všech 
případech měly hodnoty ztrátového činitele rostoucí charakter s narůstajícím časem stárnutí. 
Během stárnoucího procesu byl zaznamenán pokles permitivity pouze u vzorku Epoxid 1, 
zatímco u materiálu EVA a Epoxid 2 relativní permitivita na konci stárnutí vykazovala 
vyšších hodnot. Zlepšování dielektrických parametrů je možno si vysvětlit postupným 
dotvrzováním a “zráním“ materiálů v průběhu stárnutí. 

Z počátku cca do poloviny měření se takto choval i vzorek TPU, ale pouze do doby, než 
došlo k jeho průrazu. Relativní permitivita vzorku v místech průrazu rapidně klesla, velikost 
ztrátového činitele poskočila až o řád na vyšší hodnotu.  

TPU se jeví jako nejslabší článek pro zapouzdření solárních panelů, v případě, že by 
panely byly vystavovány působení silnějším elektrickým polím. Ostatní materiály neprojevily 
po dobu stárnutí znatelných zhoršení vlastností, spíše naopak. Z tohoto lze usoudit, že na ně 
působení elektrických poli nemá až tak zásadní vliv a jsou tedy vhodné pro pouzdření 
solárních panelů.  

Urychleným stárnutím nedošlo ani ke znatelným optickým změnám u vzorků EVA, 
Epoxid1 a Epoxid 2. Znatelné změny byly pozorovány pouze u vzorku TPU (viz obr. 13). 
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4 Závěr 
Teoretická část této práce popisuje základní funkci a princip fotovolaických článků, 

jejich uspořádání a zapouzdření do fotovoltaických modulů. Dále pak jsou zde popsány tyto 

jednotlivé materiály a jejich vlastností a funkce v solárních panelech. Práce se zabývá také 

normou pro funkční způsobilost křemíkových solárních panelů a degradacemi pouzdřicích 

materiálů. 

Cílem práce bylo zjištění účinků silného elektrického pole na solární panely, resp. na 

jejich pouzdřicí materiály. K tomu bylo zapotřebí sestavení experimentálního pracoviště. To 

sestávalo ze zkušebního vysokonapěťového zdroje a soustavě elektrod připojené k tomuto 

zdroji. Celková doba stárnoucího procesu trvala 400 hodin, rozdělena na několik dílčích 

cyklů. Procesem zrychleného elektrického stárnutí prošly celkem čtyři vzorky základních 

materiálů určených pro zapouzdření solárních panelů. Degradačním činitelem bylo zvoleno 

vysoké napětí (1 kV). Z výsledků měření byly sestaveny grafické závislosti důležitých 

dielektrických veličin – relativní permitivity a ztrátového činitele. U materiálů 

EVA, Epoxid 1 a Epoxid 2 nedocházelo s časem stárnutí k výrazným změnám vlastností, 

naopak,  relativní permitivita mírně vzrostla u vzorků EVA a Epoxid 2. U vzorku 

Epoxid 1 došlo k poklesu permitivity o desetinu.  Nejvýraznější změny vlastností nastaly 

u vzorku TPU, kdy mezi až 300 hodinami stárnutí došlo k průrazu materiálu a permitivita 

klesla ze 4,86 na 3,79 a ztrátový činitel se posunul o řád výš. 

  TPU sice vyniká svojí přilnavostí k solárním článkům a jako termoplast je teplem 

modifikovatelný, relativně snadno lze provést jeho oddělení od solárních článků a vykonat 

případné opravy, ale vyniká také největšími degradacemi při působení elektrického pole. 

Ostatní materiály jsou doporučitelné pro skladbu solárních modulů. Tyto závěry vyplývají 

i z výsledků tepelného namáhání vzorků, prováděných v diplomové práci [3]. Rozdílným 

faktorem v tomto ohledu je čas, kdy dochází ke změnám (degradacím) vzorků. Degradace 

způsobené vlivem elektrického pole nastupují dříve než tepelné degradace. Dále pak nebyly 

působením elektrického pole viditelně zhoršeny optické vlastnosti. Působením teploty také 

může docházet k delaminaci – odlepováním materiálu od plechové podložky. Tento jev nebyl 

u elektrického stárnutí pozorován, pouze v případě TPU došlo v místech proražení k výskytu 

koroze mezi nosným plechem a nalaminovanou vrstvou materiálu. 
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