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Досліджені різні типи захисних покриттів, що звичайно використову-
ються при виготовлені фотоелектричних батарей. Проведене порівняння їх 
основних характеристик та запропоновано тип покриття, що найбільш по-
вно відповідає вимогам до фотоелектричних батарей, працюючих у складі 
систем енергозабезпечення радіоелектронних засобів озброєння. 
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Для забезпечення обороноздатності держави в військах Збройних Сил 

України, Прикордонних військах та спеціальних підрозділах широко викори-

стовується радіоелектронна апаратура та засоби озброєння, які не передба-

чають проведення періодичного технічного обслуговування. До них відно-

сяться стаціонарна та мобільна апаратура спеціального призначення, радіо-

маяки та інші засоби озброєння, що довгий час знаходяться у режимі очіку-

вання або застосовуються в умовах, які не дозволяють виконувати технічне 

обслуговування вчасно. 

Для функціонування елементної бази сучасних та перспективних радіо-

електронних засобів озброєння (РЕЗО) необхідні надійні та довговічні дже-

рела енергозабезпечення. Серед основних напрямків застосування систем 

енергозабезпечення РЕЗО можливо виділити наступні: енергозабезпечення 

віддалених об’єктів та апаратури, що працює в автономному режимі; основне 

та резервне енергозабезпечення радіо- та телекомунікаційних, навігаційних 

систем воєнного призначення; резервне живлення електрообладнання війсь-



 

кової техніки та мобільної радіоелектронної апаратури; енергозабезпечення 

космічних апаратів, перспективних засобів озброєння та інше. Однак для де-

яких задач традиційні рішення є малоефективними, тому у випадку необхід-

ності забезпечення безперервної боєздатності на протязі 25-30 років особлива 

увага приділяється альтернативним системам енергозабезпечення, серед яких 

одними з найбільш доступних та довговічних, а також енергетично збалансо-

ваних є фотоелектричні батареї (ФБ) [1]. 

Фотоелектрична батарея є набором з’єднаних за певною електричною 

схемою фотоелектричних перетворювачів, що зібрані в герметичний корпус з 

прозорою робочою поверхнею. Принцип дії ФБ заснований на безпосеред-

ньому перетворенні енергії сонячного випромінення в електричну енергію.  

Створення конструкції фотоелектричної батареї, що відповідатиме всім 

технічним вимогам до джерел енергозабезпечення РЕЗО, э складним завдан-

ням та потребує детального вивчення.  Найбільш розповсюдженою на сього-

днішній день є наступна конструкція ФБ: 

 

 
Рис. 1. Структурна схема ФБ. 

 

Вибір типу захисного покриття ФБ, стійкого до впливу парів води та до 

впливу температури, а також такого, що має високу адгезію до герметизую-

чого шару, є важливим для забезпечення виконання усіх вимог до джерел 

енергозабезпечення РЕЗО. В даній роботі представлені результати дослі-

дження різних типів захисних покриттів, що звичайно використовуються при 

виготовлені фотоелектричних батарей.  



 

Для виготовлення сучасних ФБ у якості герметизуючого шару широко 

використовуються плівки етилвінілацетату (EVA – Ethylvinylacetate) [2]. При 

проведенні досліджень використовувалася плівка EVA типу Vista Solar 486, 

що виготовляється компанією Etimex (Німеччина). Порівняння вітчизняних 

гереметизуючих полімерів з плівкою Vista Solar 486, що прийнята за базу, є 

метою подальших досліджень і в даній роботі не проводилося. 

Для дослідження були обрані 4 типи захисних покриттів, що відрізня-

ються між собою кількістю та матеріалом складових шарів. Параметри та 

склад досліджуваних захисних плівок наведені в табл. 1. 

 

Табл. 1. Основні параметри досліджуваних захисних покриттів. 

Зразок захисного 
покриття 

Матеріал  
складових шарів 

Товщина шару,  
мкм 

PVF (Polyvinylfluoride) 37 
PET (Polyethylene) 250 1 

PVF 37 
PVF 37 
PET 250 2 

EVA (ґрунтовка) < 10 
PVF 37 
PET 250 3 

PVF (механічна обробка) 37 
PVF 37 

Алюмінієва фольга 50 
PET 250 4 

EVA (ґрунтовка) < 10 
 

Усі зразки проходили випробування на стійкість до проникнення водя-

ної пари, стабільність механічних властивостей, адгезію до герметизуючого 

полімеру та стійкість до кліматичного впливу. Стійкість захисного покриття 

до проникнення водяної пари оцінювалася за допомогою методики, описаної 

в стандарті ISO 15106-03. Стабільність механічних властивостей захисного 

покриття оцінювалася згідно DIN EN 60674 шляхом вимірювання відносної 

усадки покриття після термічного впливу Т = +150 оС на протязі 20 хв. Адге-



 

зія захисного покриття до герметизуючого полімеру визначалася як критичне 

зусилля відриву фрагменту покриття під кутом 180о. Стійкість захисного по-

криття до кліматичного впливу відносної вологості Н = (85±3)% при темпе-

ратурі Т = +85 оС оцінювалася згідно методик ГОСТ 20.57.406. Результати 

випробувань різних захисних плівок наведені у таблиці 2. 

 

Табл. 2. Усереднені результати випробувань захисних покриттів. 

Зразок захи-
сного по-
криття 

Коефіцієнт 
проникнен-
ня водяної 
пари, г/м2

Термічна 
усадка по-
криття, % 

Зусилля від-
риву, Н/см 

Термін клі-
матичного 
впливу, год 

1 1,6 ~ 1,5 5 > 2000 

2 1,6 ~ 1,5 20 > 2000 

3 1,8 ~ 1,5 40 > 2000 

4 0 0 20 > 2000 
 

Аналізуючи наведені в табл. 2. результати випробувань захисних по-

криттів можливо зробити наступні узагальнення: 

1. Усі полімерні покриття характеризуються незначним коефіцієн-

том проникнення водяної пари (< 2 г/м2), а покриття посилене 

алюмінієвою фольгою – відсутністю будь-якого проникнення 

водяної пари. 

2. Усі полімерні покриття мають термічну усадку ~1,5%, а посиле-

не алюмінієвою фольгою покриття характеризується повною від-

сутністю термічної усадки. 

3. Зусилля відриву захисного покриття від герметизуючого поліме-

ру найбільше у покриття, що мало попередню механічну оброб-

ку внутрішнього шару PVF. Вдвічі менше, але достатнє для 

практичного використання, зусилля відриву отримане для  по-

криттів з грунтовкою тонким шаром плівки EVA. Найменша ж 



 

адгезія була виміряна для захисного покриття №1 з необробле-

ним та негрунтовним внутрішнім шаром PVF. 

4. Термін кліматичного впливу відносної вологості 85% при темпе-

ратурі +85 оС для всіх типів захисного покриття перевищує 2000 

годин. Відомі розрахунки коефіцієнтів деградації дозволяють 

припустити, що стійкість ФБ до кліматичного впливу на протязі 

2000 годин відповідає терміну експлуатації не менше 200 років 

для умов центральної Європи та близько 30 років для експлуата-

ції ФБ в тропічному кліматі [3]. 

Таким чином, найбільш раціональним для виготовлення фотоелектричних 

батарей, що використовуються у складі систем енергозабезпечення радіоеле-

ктронних засобів озброєння, серед досліджених зразків є захисне покриття 

№4, яке складається з шару PVF, алюмінієвої фольги, шару PET та ґрунтовки 

EVA. Подальша механічна обробка, очевидно, дозволить підвищити адгезію 

цього типу покриття до герметизуючого полімеру та зробить його кращим 

серед інших зразків за всіма дослідженими параметрами. 

Отриманні результати можуть бути використані при розробці чи удоско-

наленні технології виробництва фотоелектричних батарей для систем енерго-

забезпечення РЕЗО. 
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