Strona 1 z 2

Korozja TCO
Opracowano na podstawie publikacji firmy SMA i Photovoltaik Institut Berlin.
Zjawisko korozji warstwy TCO (Transparent Conductive Oxide) jest problemem dotyczącym wszystkich
technologi cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych.

Powstawanie korozji TCO
Problem dotyczy w największym stopniu modułów amorficznych a-Si oraz wykonanych na bazie tellurku
kadmu CdTe produkowanych w układzie superstrate, w której płyta szklana bezpośrednio przylega do warstwy
TCO.

W początkowym etapie korozja występuje na krawędziach modułu fotowoltaicznego na skutek reakcji wilgoci z
sodem zawartym w szklanej pokrywie modułu.
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Na fotografii pokazano moduł amorficzny a-Si testowany w Instytucie Fotowoltaiki w Berlinie, przez 1000
godzin w ciepłym i wilgotnym środowisku, pod napięciem -1000V. Skorodowało >20% powierzchni modułu =
100% niesprawności.
Uszkodzenie jest trwałe i powoduje początkowo znaczny, później całkowity spadek mocy modułu.

Zapobieganie
A. Na zjawisko korozji TCO mają bezpośredni wpływ prądy upływu, a te z kolei zależą od potencjału tablicy
względem ziemi. Projektując elektrownię fotowoltaiczną należy brać pod uwagę nie tylko wartość napięcie
między biegunem dodatnim i ujemnym lecz także wartość napięcia tablicy modułów względem ziemi.

Ze względu na sposób działania falownika i w zależności od jego typu, napięcia tablicy modułów
fotowoltaicznych w stosunku do gruntu mogą przyjmować różne wartości.
Na rysunku pokazano przykłady napięć dla łańcucha modułów połączonych szeregowo do 400V DC.
–

tablica nieuziemiona, falownik z izolacją galwaniczną (transformatorowy): napięcia rozkładają się
symetrycznie na wartościach +200VDC i -200VDC

–

tablica z uziemionym biegunem ujemnym, falownik z izolacją galwaniczną (transformatorowy): wartość
napięcia „-” tablicy PV wynosi 0, biegun „+” ma potencjał +400V DC

–

tablica z uziemionym biegunem dodatnim, falownik z izolacją galwaniczną (transformatorowy): wartość
napięcia „-” tablicy PV wynosi -400VDC, biegun „+” ma potencjał 0

–

tablica nieuziemiona, falownik beztransformatorowy: wartość napięcia zależy od konstrukcji falownika.
Zwykle napięcia są zbliżone do symetrycznych, w niektórych modelach „-” ma większy potencjał. Na
przykład w Sunny Tripower potencjał „-” w rozpatrywanym przypadku dla 400V DC wynosi -350VDC.

Minimalizując wartość napięcia tablicy PV względem ziemi zmniejsza się zagrożenie powstaniem korozji TCO.
B. Stosowanie falowników transformatorowych (izolacja galwaniczna) i uziemianie bieguna „-” tablicy modułów.
Nie można bezpośrednio uziemiać „-” stosując falownik beztransformatorowy
C. Stosując dobre jakościowo moduły fotowoltaiczne, dobrze uszczelnione, nie chłonące wilgoci.
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