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Abstract: Our project deals with the development and production of ecological cooker, that, in ad-

dition to heating food or water, will also be used to produce elektricity for recharging batteries. The 

product is intended for those who often camp, fish or stay in nature outside civilization for a long 

time. The cooker can be used as a heat source, also in the preparation of meals, in addition to the 

production of electricity after recharging the batteries and powering various electrical devices via 

USB ports. 
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1 ÚVOD 

Termoelektrický vařič je určen pro výrobu tepla a zároveň i elektrické energie. Tento vařič lze vyu-

žít při kempování při přípravě jídla a může sloužit jako zdroj elektrické energie na místech, kde ji-

ný zdroj elektrické energie není. Jako palivo se dá použít dřevěné třísky, papír, piliny, dřevěné uhlí, 

pelety, nebo jiný hořlavý materiál, který je ekologický a na daných místech dostupný. Tyto vařiče 

se už v dnešní době vyrábějí a dají se zakoupit. Podle konstrukčního provedení a parametrů vařiče 

se jejich cena pohybuje v rozmezí od 3000 do 10000 Kč. Ve svém projektu jsme se snažili vyrobit 

vařič podle vlastních požadavků a cenově výhodněji.  

2 KONSTRUKCE VAŘIČE 

Při návrhu jsme preferovali požadavek, aby vařič byl rozměrově malý, přenosný, ale prakticky vy-

užitelný pro účely ohřevu jídla a výroby elektrické energie při pobytu v přírodě. Dalším požadav-

kem, který jsme se snažili dodržet byla bezpečnost výrobku, aby při svém používání nezpůsobil 

požár a nebyla ohrožena ani obsluha vařiče. Tyto požadavky jsme brali v úvahu při samotném ná-

vrhu, při volbě materiálů a konstrukci výrobku.  

Při realizaci elektrické části pro dobíjení akumulátorů jsme vycházeli ze základního principu vzni-

ku termoelektrického napětí u termočlánků [1]. V našem případě jsme použili termočlánky 

SP1848-27145 [3]. Tyto termočlánky jsou vyráběny speciálně pro výrobu energie, ale lze je také 

použít pro chlazení nebo topení. Svými parametry jsou tyto termočlánky mnohem lepší než peltie-

rovy články, které se používají výhradně pro výrobu elektrické energie [2]. U použitého článku 

jsme potřebovali na styčných plochách teplotní rozdíl minimálně 60°C. 

Ohniště vařiče má válcový tvar s průměrem 140 mm a hloubkou 250 mm. Z důvodu bezpečnosti 

jsme se rozhodli kolem ohniště vytvořit celkem tři stěny (obrázek č. 1). Dvě stěny jsou vyrobeny 

plechu tloušťky 2 mm a poslední ochrannou stěnu tvoří plechová mřížka tloušťky 2 mm. V první 

stěně je vyvrtáno několik otvorů pro zajištění proudění vzduchu. Celý výrobek je posazen na tři 

kovové nožičky, které mají délku asi 140 mm. Nožičky zajišťují stabilitu vařiče a pro převoz jsou 

sklápěcí. Celková výška vařiče i s nožkami je 300 mm. 
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Obrázek 1: Konstrukční části vařiče 

 

1. Hliníková tyč zakončená hliníkovou deskou – slouží k přenosu tepla z ohně k termočlánkům  

2. Elektronický obvod pro kontrolu nabíjení se sedmisegmentovým displejem a USB porty  

3. Termočlánky – umístěny mezi chladič a hliníkovou desku 

4. Chladič – slouží k ochlazování termočlánků 

5. Elektronické obvody s akumulátory – daná část je tvořena stabilizačními obvody na plošných 

spojích, akumulátorem, dvěma tlačítky na řízení nabíjení, zapínání a regulaci ventilátoru 

6. Ventilátor – slouží k chlazení a zajištění proudění vzduchu do ohniště 

7. Horní kryt ohniště  

8. Ochranná kovová mřížka 

9. Druhá vnější stěna ohniště – uzavírá vzduchový prostor mezi ohništěm a zároveň zajištuje 

správné proudění vzduchu z ventilátoru a zvyšuje bezpečnost a stabilitu výrobku.  

10.  První vnitřní stěna ohniště – jsou v ní vyvrtány otvory pro správné proudění vzduchu z venti-

látoru a je připevněna na spodní nosnou část 

11.  Otvor pro hliníkovou tyč 

12.  Otvor pro přívod vzduchu z ventilátoru do ohniště 

13.  Tři nosné nožky vařiče 

 

 

Na obrázku č.2 je ukázka vyrobeného vařiče při pohledu se shora a), z boku b) a při činnosti. 
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a)  

 

b)  

 

c)  

Obrázek 2: Ukázka vyrobeného vařiče 

 

3 ELEKTRONICKÁ ČÁST VAŘIČE 

Elektronická část vařiče zajišťuje výrobu elektrické energie pro dobíjení akumulátorů. Základem 

jsou dva termočlánky, které jsou vloženy mezi nahřívanou hliníkovou desku a chladič. Nahřívaná 

hliníková deska je spojena s hliníkovou tyčí průměru 20 mm, která je vložena do ohniště. Průměr 

tyče byl zvolen tak, aby přenášené teplo nemělo velké ztráty a tyčka nahřívala rychle. Termočlánky 

pro zajištění většího napětí jsou spojeny do série. Termočlánky při teplotním rozdílu 100 °C produ-

kují společně elektrické napětí 9,6 V a dobíjí dva akumulátory s celkovou kapacitou 6700 mAh, 

následně taky napájí ventilátor, který je potřebný k činnosti zařízení.  

Ventilátor vtahuje chladný vzduch skrze přední otvor v krabičce a chladí chladič. Zahřátý vzduch 

vyfukuje přes speciální otvor do ohniště, čímž podporuje hoření a také výrazně pomáhá hlavně při 

roztápění. Ventilátor je stavěný pro napětí 5 V a odebírá proud 300 mA. Elektronická část obsahuje 

stabilizační a transformační obvody, protože odběr napětí a proudu z termočlánků se mění podle 

teploty, která se neustále mění. Konstantní napětí a proud jsou zejména důležité pro ventilátor, aby 

udržel své otáčky. 

Elektronický obvod pro kontrolu nabíjení na displeji ukazuje procento nabití akumulátoru. Tento 

obvod obsahuje 2x port USB-A, 1x micro USB, 1x USB-C a připojují se k němu zařízení, které se 

z něho nabíjejí. 

Celá elektronická část vařiče je vložena do plastové krabičky vytisknuté na 3D tiskárně. Protože 

materiál krabičky má svou určitou tepelnou odolnost (200 °C), jsou pro jistotu části, které jsou nej-

více vystavovány teplu chráněny izolační nehořlavou deskou CDZ (betonově-třísková nehořlavá 

deska), která odolá působení teploty až 1000°C. 
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Obrázek 3: Schéma zapojení elektronické části vařiče 

 

4 CENOVÁ KALKULACE VÝROBKU 

Na výrobu vařiče bylo nutno objednat a nakoupit potřebný materiál a komponenty. 

Položka Cena  

Kovový materiál 382 Kč  

3D tisk  1 078 Kč  

Barva/lak 367 Kč  

Elektronické součástky  1 618 Kč  

Akumulátory 300 Kč  

Hliníková tyč a deska 637 Kč  

Izolační deska 100 Kč  

Spojovací materiál 100 Kč  

Celkem 4 582 Kč  

Tabulka 1: Vynaložené náklady na výrobu vařiče 

 

5 ZÁVĚR 

Podařilo se nám navrhnout a vyrobit plně funkční vařič, který slouží k ohřevu a k výrobě elektrické 

energie pro dobíjení akumulátorů. Při své činnosti dokáže účinně nabíjet mobilní telefon, power-

banku nebo jiné zařízení.  
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Výrobek je navržen jako přenosný, dá se rozložit a zmenšit rozměry pro převoz. Výhodou je taky, 

že se dá oddělit elektronická část od ohniště. Rozložení na části je výhodné nejenom při přepravě, 

ale taky při čištění a opravách.   

Vyrobený vařič je zcela bezpečný. Díky kovovým stěnám okolo ohniště je téměř nemožné se popá-

lit, avšak celý výrobek má díky tomu větší hmotnost. 

Výrobek se dá upravovat a modifikovat podle potřeb. Elektronická část by mohla být doplněna 

modulem pro dobíjení pomocí fotovoltaických panelů.  

Náklady na materiál a komponenty vařiče vyšly 4582 Kč. V této ceně není zahrnuta naše práce a 

čas. Díky výrobě tohoto zařízení jsme získaly cenné zkušenosti. Věříme, že dané zařízení plně vyu-

žijeme a bude nám sloužit při cestování a rybaření.  

REFERENCE 

[1] Termočlánek [online]. [cit. 2021-03-27]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Termo%C4%8Dl%C3%A1nek 

[2] Termoelektrické jevy [online]. 2021 [cit. 2021-03-26]. Dostupné z: 

https://www.fzu.cz/vyzkum/vyzkumna-temata/termoelektricky-jev 

[3] Termočlánek SP1848-27145 [online]. [cit. 2021-03-27]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/329222572_Experimental_and_Analytical_

Simulati-

on_Analyses_on_the_Electrical_Performance_of_Thermoelectric_Generator_Modul

es_for_Direct_and_Concentrated_Quartz-Halogen_Heat_Harvesting 

32


