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Úvod
Smyslem tohoto článku je vyhodnocení
zkušeností z kontrol realizací fotovoltaických
elektráren (FVE) na území ČR a SR. Znalec
komplexně posuzoval každou FVE, včetně
projektu, předávací dokumentace a skuteč-
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ze a snižují výkon FV panelu. Navíc se tímto
ztrátovým výkonem zahřívají. Velikost ztrátového výkonu záleží na tom, jak jsou články
zastíněny. Horší je zastínění jednoho článku
z větší části než několika článků z malé části.
K omezení vlivu zastínění na výkon FV
panelu spočívá v zařazení tzv. by-pass diod
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zastínění je patrný na změřených V/A charakteristikách FV panelu. Generovaný proud a generované napětí klesají v důsledku oteplení
článků popsaným mechanismem.

Jištění a pojistky FVE
Nutnost FVE jistit pojistkami nebo DC
jističi záleží na počtu řetězců (stringů) paralelně řazených ke vstupu střídače. Uvažujme případy:
Jeden samostatný string. V tomto případě není nutné jeho jakékoliv jištění, protože
neexistují žádné vnější zdroje proudu, které
by mohly poškodit FV panel a kabeláž. Výrobce předepisuje maximální pojistku alespoň o velikosti 1,56 Isc (STCP).

E

Obr. 1. By-pass diody ve FV panelu se šedesáti FV články

(obr. 1). Tyto diody umožní průchod elektrického proudu většího, než je zkratový proud
zastíněných článků. Tvoří vlastně by-pass
zastíněných sloupců FV panelu – odtud jejich název.
Poruchy by-pass diod jsou řídké; jsou způsobeny nedostatečným proudovým dimenzováním a zpravidla bývají poškozeny nadměrným
oteplením, které vede k naprosté destrukci diody. Poškozená by-pass dioda je na obr. 2. Vliv
Obr. 2. Zničená by-pass dioda
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Je-li část FV panelu zastíněna, zastíněné články vyrábějí menší elektrický proud
než nezastíněné. Protože ve FV panelu jsou
všechny články zapojeny do série, musí každým článkem protékat stejný proud. Nezastíněné články vnutí zastíněným článkům větší
proud, tím se tyto články dostávají do inver-
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ného provedení FVE. Prověrky byly ve většině případů vykonávány pro právnické osoby nebo OSVČ za účelem reklamace chyb
u zhotovitele, přičemž cílem bylo získat slevu z ceny FVE na základě zhotovení podkladů pro další právní kroky investora. V článku
jsou chronologicky uspořádány hlavní nalezené chyby. Jeho účelem je poučení každého
majitele FVE, popř. každého zájemce o fotovoltaiku.

Obr. 4. DC pojistkový odpojovač poškozený
obloukem

FV panel

Obr. 3. Způsob jištění FVE se třemi a více stringy
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porušeného stringu. Protéká tedy proud o velikosti 2,5 Isc. Předpokládejme, že výrobce
předepisuje hodnotu maximální sériové pojistky 1,56 Isc a že i kabeláž je dimenzována
na takový proud. Proud o velikosti 2,5 Isc by

Obr. 5. Sdružovací box zničený požárem

Kabeláž
Stejnosměrná kabeláž: Častou vadou je
poddimenzování průřezu kabelu vzhledem
k jeho délce. DC solární kabely jsou málo
a nevhodně přichyceny k nosné konstrukci panelů (obr. 6). Volně visící kabel může
být zachycen např. pasoucí se ovcí a roztržen ve spojovacím konektoru (obr. 7).
Málo dotažený šroubový spoj v DC pojistkovém odpínači může způsobit jeho destrukci (obr. 8). Stahovací pásky bez odolnosti proti UV paprskům se působením slunečního záření rozpadnou a solární kabely

Obr. 7. Roztržení kabelu v konektoru pasoucími
se ovcemi

Obr. 9. Stahovací pásek bez UV odolnosti
Obr. 6. Vrabčí hnízdo ze solárních kabelů

Dva stringy paralelně. Uvažujme např.,
že v tomto případě může každý string generovat maximální proud o velikosti 1,25 Isc
(STCP). Jestliže se objeví porucha v jednom
stringu (např. zemní zkrat), druhý string se
snaží vnutit do porušeného stringu proud
1,25 Isc. Avšak FV panely musí bez poškození vydržet proud 1,56 Isc a kabely s konektory také. Proto ani v tomto případě neexistují
žádné vnější zdroje proudu, které by mohly
úpoškodit FV panel a kabeláž.
Tři a více stringů paralelně. V tomto
případě porucha v jednom stringu způsobí,
že jím protéká proud 1,25 Isc z každého ne-

Obr. 8. Poškození poj. odpínače nedotažením

mohl poškodit FV panel, popř. kabeláž. Proto
musí být do každého ze tří stringů zařazena
pojistka o minimální hodnotě 1.56 Isc. Takový způsob jištění je na obr. 3. DC pojistkový
odpínač zničený elektrickým obloukem je na
obr. 4. Nadměrné teplo vyvolané elektrickým
obloukem může vést až k požáru celého sdružovacího boxu s pojistkami stringů (obr. 5).

Obr. 10. Chráničky kabelů bez UV odolnosti
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mické ztráty. Uvedený jev je častější u napětí
distribuční sítě při horní hranici. Částečným
řešením zmíněného problému může být snížení převodu transformátoru.

Uzemnění nosné konstrukce,
sdružovacích boxů, střídačů, panelů

ním uzemňovacího bodu nejsou přes oddělovací podložku připojeny zemnicí vodiče. Kovové části FVE nejsou vodivě propojeny, což
neodpovídá platným normám. Někteří výrobci panelů odmítají reklamace, nejsou-li rámy
FV panelů propojeny s uzemněním. Střída-

Uzemnění nosné konstrukce často neodpovídá normám. Propojení nosné konstrukce
s uzemňovacím zemním systémem je nedbalé
(obr. 11). V otvorech rámů panelů s označeObr. 11. Nedbalé připojení zemniče

Obr. 15. Středový držák mimo rám

Obr. 12. Nesprávně uzemněný střídač

se uvolní (obr. 9). Kabelové chráničky, které
vycházejí na povrch, také nemají UV odolnost. Časem se rozpadnou a kabely nejsou
chráněny (obr. 10).
Střídavá kabeláž: Obvyklou vadou je poddimenzování průřezu kabelu vzhledem k přenášeným výkonům a ke vzdálenosti střídače
od rozváděče, popř. transformátoru. Vzhledem k úbytkům napětí na takto poddimenzovaném kabelu automaticky roste výstupní
napětí střídače až do chvíle, kdy je překročen
povolený rozsah výstupního napětí střídače.
V tomto okamžiku vestavěné ochrany střídače vypnou. V důsledku toho vznikají ekono-

Obr. 13. Deformovaný středový necertifikovaný
držák

če jsou také mnohdy nesprávně uzemněny
(obr. 12). Sdružovací boxy, combinery, subconbinery, střídače musí být dokonale uzemněny, protože zpravidla obsahují přepěťové
ochrany, které bez řádného uzemnění nemohou plnit svou funkci.

Mechanické vady nosné konstrukce
a upevnění FV panelů
Závady na mechanice nosné konstrukce
a na upevnění FV panelů patří k nejčastějším
závadám. Patří sem zejména použití necertifikovaných středových a krajních držáků panelů, které se deformují (obr. 13) či rezivějí
(obr. 14). Někdy jsou i certifikované držáky
použity nesprávně a nepřidržují rám panelu
ve správné poloze (obr. 15).
(dokončení příště)

Obr. 14. Rezivějící necertifikovaný držák
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