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ABSTRAKT 

Táto bakalárska práca sa zaoberá termoelektrickými meniči a moţnosťami ich vyuţitia 

v elektroenergetike.  

Po krátkom úvodu do problematiky nasleduje teoretická časť práce, kde sú najprv 

spomenuté najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa zaslúţili o objavenie termoelektrických javov. 

Ďalej je popísané zloţenie termoelektrického meniča a princíp jeho činnosti. Spomenuté sú aj 

materiály, z ktorých sa najčastejšie vyrába. 

Ďalšia časť sa zaoberá vyuţitím termoelektrických meničov v elektroenergetike od histórie 

aţ po súčasnosť. Spomenuté sú tieţ najväčšie svetové spoločnosti vyrábajúce rôzne druhy 

termoelektrických generátorov. 

V praktické časti sú najprv navrhnuté moţnosti pouţitia termoelektrických meničov pri 

vyuţívaniu primárnych zdrojov energie. Následne je pomocou bilančných rovníc vypočítaný 

výkon a účinnosť solárneho termoelektrického meniča v zimných mesiacoch. Nakoniec je 

urobený návrh vyuţitia termoelektrického meniča spracovávajúceho odpadové teplo 

z uhoľnej elektrárne a výpočet návratnosti investície tohto zariadenia.  

V závere sú zhrnuté poznatky získané po čas spracovania práce a je prevedené komplexné 

zhodnotenie danej problematiky. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  termoelektrický jav; termoelektrický menič; Peltierový článok; 

termoelektrický generátor; účinnosť termoelektrického meniča; 

Seebeckov koeficient; činiteľ akosti; odpadové teplo 

 



  

6 

ABSTRACT 

This thesis deals with thermoelectric transformers and their application in electrical power 

engineering. 

First, a theoretical overview is shown within which major personalities of the 

thermoelectric field are presented. Then, construction, functionality and fabrication materials 

of the thermoelectric transformer are outlined.  

The next part covers utilization of thermoelectric transformers within electrical power 

engineering through the history up until now. Also major world-leading companies are 

presented. 

In the practical part, the possibilities of thermoelectric transformers in conjunction with 

primary power sources are shown. Then, power output of solar thermoelectric transformer 

during winter is calculated using balance methods. At the end, a design of thermoelectric 

transformer exploiting waste heat of coal power plant and its rate of return are presented. 

In the conclusion, findings made during this study are summed and a complex assessment 

of the topic is done. 

 

KEY WORDS:  thermoelectric effect; thermoelectric transformer; Peltier device; 

thermoelectric generator; efficiency of thermoelectric transformer; 

Seebeck coefficient; figure of merit; waste heat 
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Zoznam symbolov a skratiek 

A  výstupná práca  [J] 

d hrúbka steny [m] 

I  prúd  [A]  

I0 prúd naprázdno [A] 

l  dĺţka  [m]  

ls  výška stĺpika  [m]  

n  počet P-N dvojíc termoelektrického meniča  [-]  

Pm maximálny výkon termoelektrického meniča [W] 

Q  teplo  [W]  

QP Peltierovo teplo  [W]  

qe  náboj elektrónu  [W]  

R  odpor  [Ω]  

Ri vnútorný odpor termoelektrického meniča [Ω] 

RT  tepelný odpor [K.W
-1

] 

RTv tepelný odpor vzduchu [K.W
-1

] 

RTs  tepelný odpor termoelektrického materiálu [K.W
-1

] 

Rz odpor záťaţe [Ω]  

Rs odpor jedného stĺpika termoelektrického meniča [Ω]  

S  plocha [m
2
] 

Ss  prierez stĺpika termoelektrického meniča [m
2
]  

Ts teplota studenej strany  [K] 

Tt teplota teplej strany [K]  

t čas  [s]  

UV rozdiel potenciálov [V]  

UAB  kontaktné napätie [V]  

UT  termoelektrické napätie  [V]  

U0 napätie termoelektrického meniča naprázdno [V] 

ZT činiteľ akosti [-] 

α Seebeckov koeficient [V.K
-1

] 

αs  Seebeckov koeficient jedného stĺpika termoelektrického meniča [V.K
-1

] 

η  účinnost termoelektrického meniča [%]  

ηC  účinnost Carnotovho cyklu [%]  

λ  súčiniteľ tepelnej vodivosti [W.m
-1

.K
-1

]  

λs súčiniteľ tepelnej vodivosti termoelektrického materiálu [W.m
-1

.K
-1

]  

λv  súčiniteľ tepelnej vodivosti vzduchu [W.m
-1

.K
-1

]  

μ Thomsonov koeficient [Ω.m.K
-1

] 

π Peltierov súčiniteľ  [V]  

ρ  rezistivita  [Ω.m]  

σ merná elektrická vodivosť [S.m
-1

] 

Φ tepelný tok [W] 
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1 Úvod 

Elektrická energia je uţ mnoho rokov neodmysliteľnou súčasťou ľudstva. Na jej výrobu sa 

kaţdým rokom zvyšuje spotreba fosílnych palív, čím sa ich zásoby zuţujú. Treba sa 

zamyslieť nad tým, ako tieto neobnoviteľné zdroje energie v budúcnosti nahradiť alebo aspoň 

zníţiť ich spotrebu. Existuje mnoho alternatívnych zdrojov elektrickej energie, medzi ktoré 

môţeme zaradiť aj termoelektrické meniče. Ich moţný energetický potenciál však zatiaľ nie je 

naplno vyuţitý. 

Termoelektrický menič je vo svojej podstate jednoduché zariadenie, ktoré sa skladá 

z vodivej časti tvorenej niekoľkými desiatkami polovodičových P-N dvojíc spojených 

medeným mostíkom a z nevodivej časti tvorenej keramickými platničkami.  

Termoelektrické meniče dokáţu vyrobiť elektrickú energiu tam, kde sa nachádza v jednom 

mieste väčší rozdiel teplôt (napríklad komín, z ktorého vystupujú spaliny do ovzdušia). 

Teplota týchto spalín má ešte teplotu nad 120 °C, pričom okolitý vzduch môţe mať 

v zimných mesiacoch teplotu hlboko pod nulou. Týmto vzniká teplotný diferenciál väčší neţ 

100 °C, ktorý by bolo moţné ešte premeniť práve pomocou termoelektrických meničov na 

elektrickú energiu.  

Účinnosť termoelektrických meničov síce nie je veľká, ale energia odpadového tepla by aj 

tak skončila nevyuţitá v atmosfére. Navyše veľkou výhodou termoelektrických meničov je 

ich bezúdrţbová činnosť počas celej doby ţivotnosti, ktorú výrobcovia udávajú minimálne 

20 rokov. 
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2 Teoretická časť 

2.1 História objavenia termoelektrických javov 

Medzi základné termoelektrické javy patrí: 

- Seebeckov jav 

- Peltierov jav 

- Thomsonov jav. 

Ako prvý objavil termoelektrický jav ruský vedec Franz Ulrich Aepinus (1724 – 1803). 

V roku 1758 zistil, ţe keď je obvod vytvorený z dvoch vodičov rôzneho materiálu a ich konce 

majú rôzne teploty, vzniká v nich elektrické napätie. 

Thomas Johann Seebeck (1770 – 1831) v roku 1823 v časopise Abhandlungen der 

Königilichen Akademie der Wissenschaften (Pojednania kráľovskej akadémie vied) popísal 

jav, ktorý nazval magnetickou polarizáciou kovov a rúd. Táto polarizácia bola vyvolaná 

teplotným rozdielom. Tento jav, dnes nazývaný Seebeckov jav, autor pripisoval vzniku 

elementárneho magnetizmu. [1] Avšak z popisu jeho pokusov je zrejmé, ţe ide 

o termoelektrické napätie tvorené dvomi zloţkami: 

a) zloţkou vznikajúcou v kontaktoch  

Tá je tvorená v dôsledku kontaktového potenciálového rozdielu v mieste dotyku týchto 

dvoch vodičov. Elektróny nemôţu samovoľne vystupovať z kovového vodiča. Pri povrchu 

a tesne nad ním vzniká príťaţlivá coulombovská sila, ktorou kladné nabité ionty vťahujú 

záporne nabité elektróny späť do kryštálovej mrieţky. Pri povrchu tak vzniká potenciálová 

bariéra. Aby elektróny pri výstupu mohli prekonať túto potenciálovú bariéru, je potrebná 

určitá energia, a preto elektróny musia vykonať výstupnú prácu. Ak označíme náboj elektrónu 

qe a rozdiel potenciálov Uv, potom môţeme výstupnú prácu A vyjadriť ako: 

 ve UqA . (J;C,V) (1) 

Elektróny v kovoch dosahujú často veľmi vysokých rýchlostí, a to vďaka svojmu 

neusporiadanému tepelnému pohybu. Ak by sa takýto elektrón pohyboval kolmo ku povrchu 

kovu, mohol by potenciálovú bariéru prekonať a tým pádom aj kov opustiť. Avšak pri izbovej 

teplote je výstup elektrónov z kovu vďaka vysokej hodnote Uv prakticky nemoţný. Ak sú 

navzájom spojené dva kovy z rôznych materiálov, čiţe s rôznymi hodnotami Uv, môţe byť 

rozdiel týchto hodnôt tak priaznivý, ţe sa elektróny začnú premiestňovať z kovu A do kovu B 

ľahšie ako opačným smerom. Kov B sa začne oproti kovu A nabíjať záporne. Na stykových 

plochách vznikne kontaktné napätie:  

 vBvAAB UUU   (V;V,V) (2) 

Intenzita takto vzniknutého elektrického poľa, ktorá ma smer kolmo k rozhraniu obidvoch 

kovov, začne zabraňovať priechodu ďalších elektrónov cez rozhranie aţ do nastaní 
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dynamickej rovnováhy, kedy začne oboma smermi prechádzať rovnaký počet elektrónov. 

Veľkosť potenciálovej bariéry Uv a kontaktného napätia je rôzna pre rôzne kovy a závisí 

hlavne na teplote. [2] 

 Koncom 18. storočia Alessandro Volta (1745 – 1827) experimentálne zostavil radu 

kovov. Usporiadanie prvkov v nej je také, ţe pokiaľ sa prvok spojí s prvkom stojacím vpravo 

od neho, nabije sa kladne. 

+ Al, Zn, Sn, Pb, Sb, Bi, Hg, Fe, Cu, Ag, Au, Pt, Pd – 

b) zloţkou vznikajúcou v objeme materiálu 

Vzniká v dôsledku difúzie nositeľov náboja a je hlavným zdrojom termoelektrického 

napätia. V teplejšej oblasti sa vytvára vyššia koncentrácia voľných nositeľov náboja, ktoré sa 

potom presúvajú z teplejšieho miesta na chladnejšie. Ak sú nositeľmi náboja elektróny, 

chladnejší kontakt sa nabije záporne a teplejší kontakt sa nabije kladne. [3]  

Polarita termoelektrického napätia môţe preto slúţiť k určeniu typu elektrickej vodivosti 

polovodiča. Termoelektrické napätie pripadajúce na rozdiel teplôt sa nazýva Seebeckov 

koeficient α:  

 
)/( st TTU    (V.K

-1
;V,K) (3) 

 

Obr. 2.1 Seebeckov jav 

Na obr. 1.1 je zobrazený obvod zloţený z dvoch materiálov A a B, ktorých jeden spoj je 

ochladzovaný na teplotu Ts a druhý ohrievaný na teplotu Tt. 

 Seebeckov jav sa v praxi vyuţíva v termogenerátoroch na priamu premenu tepelnej 

energie na energiu elektrickú a v termočlánkoch k meraniu teploty. 

V roku 1834 francúzsky hodinár Jean-Charles-Athanase Peltier (1785 – 1845) objavil, 

ţe ak prechádza jednosmerný prúd miestom, kde sa stýkajú dva rôzne vodiče, začne sa 

uvoľňovať alebo pohlcovať teplo. Peltierov jav je inverzným javom k Seebeckovmu javu.  

Či je v mieste styku teplo pohlcované alebo uvoľňované, určuje smer prechádzajúceho 

prúdu. Mnoţstvo tepla, ktoré sa označuje aj ako Peltierovo teplo, je úmerne prechádzajúcemu 

prúdu. 

 t.I.QP   (W;V,A,s) (4) 
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Peltierov súčiniteľ π je definovaný ako konštanta úmernosti tepla vytvoreného 

(spotrebovaného) pri priechode elektrického náboja kontaktom. 

V roku 1838 sa podarilo petrohradskému akademikovi Heinrichovi Lenzovi (1804 - 1865) 

vyuţitím Peltierovho javu stykom bizmutovej a antimónovej elektródy zmraziť kvapku vody. 

Zmenou smeru prúdu sa následne roztopila. 

Posledný z trojice základných termoelektrických javov objavil v roku 1851 škótsky fyzik 

William Thomson (1824 – 1907; šľachtické meno lord Kelvin of Largs). Thomsonov jav 

spočíva v tom, ţe ak je kovová tyč dĺţky l na jednom konci zahrievaná, vytvorí sa v nej 

tepelný gradient a medzi koncami vodiča vznikne termoelektrické napätie U. 

Od Seebeckovho javu sa líši tým, ţe vzniká iba pri ohriatí jedného vodiča a preto je aj 

hodnota tohto vytvoreného termoelektrického napätia veľmi malá. 

Ak by elektrický prúd prechádzal homogénnym vodičom s nerovnomerne rozloţenou 

teplotou, začne sa do okolia uvoľňovať teplo  

 lTIIRQ  /... 2   (W;Ω,A,Ω.m.K
-1

,A,K,m
-1

) (5) 

kde μ je Thomsonov koeficient. Prvý člen rovnice 
2.IR  je Jouleovo teplo, ktoré sa 

uvoľňuje pri prechode elektrického prúdu vodičom. Druhý člen rovnice lTI  /..  je 

Thomsonovo teplo, ktoré vzniká kvôli rozdielu teplôt vo vodiči. Znamienko sa mení podľa 

smeru elektrického prúdu. V častiach obvodu, kde je smer prúdu a tepla súhlasný, je 

mnoţstvo uvoľňovaného tepla väčšie neţ v častiach, v ktorých tepelný tok má opačný smer 

ako elektrický prúd. Veľkosť efektu je závislá na materiálu vodiča a je úmerná rozdielu 

teplôt. [4] 

Medzi vyššie uvedenými tromi javmi bola spoľahlivo zistená súvislosť aţ v r. 1931 

nórsko-americkým fyzikálnym chemikom Larsom Onsagerom (1903 - 1976) v jeho prácach 

o termodynamike nevratných dejov. [5] 
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2.2 Základné pojmy 

2.2.1 Termočlánok 

Termočlánok je zariadenie, ktoré sa na základe Seebeckova a Thomsonova javu 

najčastejšie pouţíva ako snímač teploty. Je zloţený z dvoch kovových vodičov. Pri snímaní 

teploty sa teplota jedného zo spojov, ktorá je udrţiavaná na konštantnej hodnote T1, vyuţíva 

ako porovnávacia. Druhý spoj sa prikladá na miesto, ktorého teplotu T2 chceme zistiť. [2]  

 

Obr. 2.2.1 Termočlánok 

2.2.2 Termoelektrický menič 

Termoelektrický menič funguje tieţ na princípe Seebeckovho a Thomsonovho javu, vyrába 

sa však z polovodičov. Polovodiče sú materiály, ktoré sa z hľadiska rezistivity nachádzajú 

medzi vodičmi a nevodičmi. Ich elektrická vodivosť je úzko spätá s teplotou látky, s jej 

zvyšovaním rastie. Zlepšuje sa prímesou iného prvku do jeho kryštálovej mrieţky. Medzi 

najpouţívanejšie polovodiče patria kremík, germánium a selén. 

Je tvorený z dvojíc polovodičových stĺpikov hranolovitého tvaru. Stĺpiky sú navzájom 

vodivo pospojované medenými mostíkmi. Ich plocha zabezpečuje privádzanie a odvádzanie 

tepla z polovodičov a zároveň vedie elektrický prúd (obr. 2.2.2a). 

 

Obr. 2.2.2a Termoelektrický menič 
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Polovodič typu N 

Jeden stĺpik termoelektrického meniča je z polovodiča typu N. Vytvoríme ho pridaním 

prvku s piatimi valenčnými elektrónmi (antimón, fosfor, arzén) do čistého kremíku alebo 

germánia. Touto kombináciu sa štyri valenčné elektróny napr. antimónu  naviaţu na susedné 

atómy kremíku. Jeden elektrón však zostane nespárovaný, stane sa darcom a začne sa 

pohybovať priestorom kryštálovej mrieţky. 

 

Obr. 2.2.2b Kryštálová mriežka polovodiča typu N s prímesou antimónu 

Polovodič typu P 

Druhý stĺpik termoelektrického meniča je z polovodiča typu P. Ten sa od polovodiča typu 

N líši tým, ţe do štruktúry polovodiča sa primieša prvok s tromi valenčnými elektrónmi (bór, 

hliník, gálium). Taký prvok, nazývaný akceptor, vytvorí s atómami kremíku iba tri kovalentné 

väzby, lebo mu jeden potrebný elektrón chýba. Voľné miesto po chýbajúcom elektróne sa 

chová ako diera, ktorá zapríčiní dierovú vodivosť polovodiča. [6] 

 

Obr. 2.2.2c Kryštálová mriežka polovodiča typu P s prímesou bóru 
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 Ak sa jedna strana termoelektrického meniče zahrieva, pričom druhá strana je udrţiavaná 

na niţšej teplote, začne obvodom prechádzať elektrický prúd a na výstupných vodičoch 

vznikne termoelektrické napätie UT.  

 

Obr. 2.2.2d P-N dvojica termoelektrického meniča 

Elektrón je nielen nositeľom náboja, ale aj kinetickej energie. Ak bude medený mostík 

zahrievaný, zvýši sa kinetická energia voľných elektrónov v polovodiči typu N a začnú 

prechádzať do polovodiča typu P. Zahrievaná časť polovodiča typu N, kde sa nachádzali 

voľné elektróny sa nabije kladne voči druhej ochladzovanej, z ktorej začnú prechádzať 

elektróny do zahrievanej časti.  

Diery zahrievanej časti polovodiča typu P začnú vypĺňať elektróny. Táto časť sa voči 

ochladzovanej časti nabije záporne. Ochladzovaná časť polovodiča typu P začne priťahovať 

elektróny zo zahrievanej časti. Následne vzniká medzi polovodičmi elektrický prúd. 

P-N dvojice sa upevňujú medzi dve keramické doštičky. Tie sú výborným elektrickým 

izolátorom a pomerne dobre vedú elektrický prúd. 

Tlak, ktorý pôsobí na termoelektrický menič pri jeho upevnení medzi zdroj tepla a chladič, 

nesmie presiahnuť hodnotu 50N/cm
2
. V opačnom prípade môţe dôjsť k poškodeniu 

článku. [7] 

Kvôli zvýšeniu tepelnej vodivosti medzi zdrojom tepla a meničom sa medzi kontaktné 

plochy nanáša tenká vrstva teplovodivej pasty.  

2.2.3 Peltierový článok 

Peltierový článok funguje na princípe Peltierového javu. Ak sa privedie na vyvedené 

vodiče jednosmerný prúd, začne sa jedna strana zahrievať a druhá ochladzovať. Má rovnakú 

konštrukciu ako termoelektrický menič. Po pripojení na zdroj jednosmerného elektrického 

prúdu a polovodič typu P bude pripojený na kladný potenciál, vznikne elektrické pole, ktoré 

začne emitovať voľné elektróny z polovodiča typu N do polovodiča typu P. Aby elektrón 
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prekonal P-N prechod, potrebuje zvýšiť svoju energiu. Tu získa odobratím tepla z okolitého 

prostredia. Pri prechode z typu N do P naopak tepelnú energiu odovzdáva. 

V mieste styku polovodiča a medeného mostíka vzniká prechodový odpor, ktorý veľmi 

ovplyvňuje celkovú chladiacu kapacitu a maximálny tepelný rozdiel medzi teplou a studenou 

stranou ΔTmax. Z ideálneho hľadiska je mnoţstvo tepla na studenej strane a mnoţstvo 

vyţarovaného tepla na teplej strane závislé na Peltierovom koeficientu a prúdu, ktorý 

prechádza polovodičom. V skutočnosti je mnoţstvo tepla, ktoré je absorbované na studenej 

strane, zníţené o Jouleovo teplo a teplo privedené z horúcej strany článku. Ak zvýšime prúd 

napájajúci článok, zvýšime rozdiel teplôt medzi obidvomi stranami, ale tieţ mnoţstvo tepla, 

ktoré prechádza polovodičom. Prúd, pri ktorom uţ nepoklesne teplota chladnej strany článku, 

označujeme Imax. [8] 

Zmenou polarity napájacieho napätia začne Peltierov článok pracovať v inverznom reţime, 

t.j. zmení sa chladiaca strana. 

Pri pouţívaní Peltierových článkov je dôleţité zabezpečiť dostatočný odvod tepla zo 

strany, ktorá ho vyţaruje. Vďaka prehriatí môţe totiţ dôjsť aţ k nenávratnému poškodeniu 

článku. 

Výhodou Peltierových článkov je, ţe nemajú pohyblivé časti. Preto ich pouţívanie 

nevydáva hluk. Môţu tieţ pracovať v akejkoľvek polohe. Navyše nastavením napájacieho 

napätia na určitú hodnotu získame vţdy rovnakú teplotu.  Aj vďaka tomu je ich moţno vyuţiť 

ako na chladenie, tak aj na ohrev. Okrem toho majú veľmi malé rozmery. Najdostupnejšie sú 

vo veľkosti 40x40 mm. Podstatnou nevýhodou je, ţe majú veľkú spotrebu elektrického prúdu 

a v porovnaní s kompresorovým chladením niţšiu účinnosť. 

Peltierový článok môţe pracovať aj ako termoelektrický menič. Ak budú pôsobiť na 

keramické doštičky rozdielne teploty, získame na jeho vývodoch termoelektrické napätie. Na 

rozdiel od termoelektrických meničov, ktoré sú určené na výrobu elektrickej energie však 

nedosahujú aţ také výstupné hodnoty. 

 

Kaskádové zapojenia Peltierových článkov: 

Spojením niekoľko Peltierových článkov do kaskády, zvýšime ich výkonnosť a 

dosiahneme väčšie rozdiely teplôt. 

Ibaţe ak priloţíme k sebe dva články s rovnako veľkými plochami, získame síce väčší 

rozdiel teplôt, avšak s niţším chladiacim výkonom. Chladná strana jedného článku totiţ 

nedokáţe úplne absorbovať teplo, ktoré je produkované horúcou stranou druhého článku.  

Preto aby sme nestratili chladiaci výkon termoelektrického článku pri zapojení do kaskády, 

musia sa postupne dotykové plochy zmenšovať, a to tak, aby väčšia plocha chladila a menšia 

hriala. Týmto spôsobom spojenia zvláda studená strana chladiť horúcu a nedochádza k 

prehratiu (obr. 2.2.3 [9]). 

Výhodou kaskádového zapojenia je sústredenie chladiaceho výkonu na veľmi malú plochu. 

Nevýhodu je zas strata moţnosti inverzného reţimu. 
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Obr. 2.2.3 Kaskádové zapojenie Peltierových článkov 

Zoznam najvýznamnejších výrobcov Peltierových článkov: 

Marlow  Industries, inc. - www.marlow.com 

Tellurex Corporation - www.tellurex.com 

Peltron GmbH - www.peltier.de 

TEG Power South America Lda. - www.tegpower.com 

Thermalforce.de - www.thermalforce.de 

TE Technology, Inc - www.tetech.com 

RMT LTD - www.rmtltd.ru 

http://www.marlow.com/
http://www.tellurex.com/
http://www.peltier.de/
http://www.tegpower.com/
http://thermalforce/
http://www.thermalforce.de/
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2.3 Používané materiály pri výrobe termoelektrických meničov 

Základnými polovodičmi v termoelektrických meničoch sú bismut-telluridy, t.j. termálne 

systémy Bi-Te-Se (bismut, tellur, selen) - polovodič typu N a Bi-Sb-Te (bismut, antimon, 

tellur) - polovodič typu P.  Majú vhodné termoelektrické vlastnosti (nízky merný elektrický 

odpor a súčiniteľ tepelnej vodivosti a vysoký Seebeckov koeficient). [1] 

Voľba konkrétneho materiálu závisí na teplote. Najbeţnejšie pouţívaným materiálom je  

Bi2Te3, pretoţe ma vysoký Seebeckov koeficient (α ≈ 200 µV/K), nízka mernú elektrickú 

vodivosť (σ ≈ 1000 S.m
-1

), nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ ≈ 1,5 W.m
-1

K
-1

) a vysoký 

činiteľ akosti (ZT ≈ 1). [10] 

Na grafe 2.3 [11] je zobrazená závislosť činiteľa akosti ZT rôznych materiálov na teplote. 

Pre najčastejšie pouţívaný materiál Bi2Te3 je jeho hodnota pri teplote 300 K pribliţne 0,8. 

Výrobcovia upravujú kryštalickú mrieţku tohto materiálu rôznymi prímesami, aby dosiahli 

lepších materiálových vlastností a tým zvýšili hodnotu činiteľa akosti ZT. 

 

Graf 2.3 Závislosť činiteľa akosti ZT na teplote podľa materiálu 

Keramická doštička sa vyrába z Al2O3 (tzv. korundová keramika). Jej súčiniteľ tepelnej 

vodivosti λ je v rozmedzí 15-30 W.m
-1

K
-1

. [12] 

Existujú aj termoelektrické materiály, ktoré sú vyrábané pomocou nanotechnológie. 

Vyuţíva sa pritom strojov pouţívaných k výrobe LED. Tieto stroje sú schopné na vrstvu 

bizmutu a telúru (Bi2Te3) hrubú 1 nm naniesť vrstvu antimónu a telúru (Sb2Te3) hrubú 5 nm a 

celý tento proces opakovať, aţ kým nevznikne polovodičová fólia. Fólia sa dá vyuţiť na 

bodovo presné chladenie čipov ako aj na výrobu elektrickej energie. [13] 

Vedecké bádanie však prináša stále nové poznatky v oblasti zlepšenia účinnosti 

polovodičových materiálov. Americkým vedcom z Northwestern University sa podarilo 

pomocou nanotechnológie rozptýliť zlúčeniny kryštálov stroncia a tellúru (tellurid strontnatý, 
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SrTe) v telluridu olovnatom (PbTe). Touto novou kombináciou materiálov dokázali zvýšiť 

účinnosť termoelektrických článkov aţ na 14 %. [14] 

V tabuľke 2.3 [1] sú uvedené najpouţívanejšie materiály s hodnotami ich 

termoelektrických vlastností.  

Tab. 2.3 Používané termoelektrické materiály 

Materiál: α [μV/K] σ [S/m] λ [W/(K.m)] 

CoSb3 (kieftit) 200 400 4,0 

ZnSb 200 350 2,0 

PbS 160 600 2,2 

PbSe 160 1 100 2,4 

PbTe 160 1 500 2,8 

Bi2Te3  200 1 000 1,5 

Bi2Se3 180 1 000 1,8 

Sb2Te3 100 3 000 3,2 

PbTe-PbSe 160 900 1,2 

Bi2Te3-Bi2Se3 170 1 000 1,2 

Sb2Te3-Bi2Te3 160 1 500 1,4 

 

α – Seebeckov koeficient, σ – merná elektrická vodivosť, λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti 



Teoretická časť 

23 

2.4 Bilančné rovnice termoelektrického meniča 

Ak sa jednej strane termoelektrického meniča dodáva teplo zatiaľ čo druhá strana sa 

udrţuje na niţšej teplote, na kontaktoch vznikne okamţite termoelektrické napätie UT. 

Matematický popis tohto napätia vyjadril uţ Thomas Seebeck v 19. storočí. Je úmerne 

rozdielu teplôt na stranách meniča: 

 )TT.(U stT   (V;V.K
-1

,K) (6) 

UT – termoelektrické napätie 

α –  Seebeckov koeficient 

Tt  – teplota teplej strany 

Ts – teplota studenej strany 

 

Veľkosť termoelektrického napätia je hodnota napätia termoelektrického meniča 

naprázdno U0. 

Prúd naprázdno termoelektrického meniča určíme zo vzťahu pre prúdový zdroj: 

 
i

T
0

R

U
I   (A;V,Ω) (7) 

Ri – vnútorný odpor termoelektrického meniča 

I0 – prúd naprázdno 

 

Ak ma termoelektrický menič dodávať maximálny výkon, musí mať odpor záťaţe rovnakú 

veľkosť ako vnútorný odpor termočlánku (Ri = Rz): 

 
 

 
R4

U
P

i

2

T
m  (W;V,Ω) (8) 

Pm – maximálny výkon termoelektrického meniča 

 

Zapojením viacero termoelektrických meničov dohromady docielime zvýšenie celkového 

výkonu. Termoelektrické meniče môţeme zapájať: 

Paralelne – celkové napätie U je rovnaké ako pri zapojení s jedným článkom a výsledný 

vnútorný odpor Ri sa určí ako pri paralelnom zapojení odporov. 

Sériovo – celkové napätie U je súčtom napätí jednotlivých termoelektrických meničov 

a vnútorný odpor Ri sa určí ako pri sériovom zapojení odporov. [15] 
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Ak pôsobia na keramických doštičkách termoelektrického meniča rôzne teploty, začne sa 

celým meničom viesť teplo od vyššej teploty k niţšej. Toto šírenie tepla má rovnaké 

vlastnosti, ako pri prúdení tepla rovinnou stenou. Termoelektrický menič je vlastne rovinná 

stena zloţená z troch vrstiev. Dve vrstvy sú tvorené keramickými doštičkami. Pretoţe sú 

z rovnakého materiálu a majú rovnaké rozmery, bude platiť: hrúbka d1 = d3 a súčiniteľ 

tepelnej vodivosti λ1 = λ3. Medzi týmito dvomi vrstvami sú stĺpiky materiálu Bi2Te3, ktoré sú 

navzájom od seba oddelené vzduchovou medzerou. Hrúbka strednej časti je d2 so súčiniteľom 

tepelnej vodivosti λ2 (obr. 2.4a). 

 

Obr. 2.4a Prúdenie tepla termoelektrickým meničom 

 

Určenie súčiniteľa tepelnej vodivosti λ2 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ2 je zloţený z dvoch súčiniteľov – súčiniteľa tepelnej 

vodivosti vzduchu λv a súčiniteľu tepelnej vodivosti stĺpikov λs materiálu Bi2Te3. Recipročnou 

hodnotou súčiniteľa tepelnej vodivosti je tepelný odpor. Určíme ho zo vzťahu: 

 
.S

d
RT  (K.W

 -1
;m,W.m

-1
.K

-1
) (9) 

RT  – tepelný odpor  

λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti 

d – hrúbka steny 

 

Pomocou tohto vzorca dokáţeme  určiť tepelné odpory vzduchu a stĺpikov. 
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2
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S

d
R

.
 (m

2
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 -1
;m,m2,W.m

-1
.K

-1
) (10) 

RT s – tepelný odpor  Bi2Te3 

λ s – súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu Bi2Te3 

S s – plocha stĺpika 
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d2 – hrúbka steny 
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 -1
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-1
) (11) 

RT v – tepelný odpor  vzduchu 

λ v – súčiniteľ tepelnej vodivosti vzduchu 

S v – plocha vyplnená vzduchom medzi stĺpikmi 

 

Aby sme určili celkový tepelný odpor RT2 je výhodné prekresliť si tepelné odpory RTv a RTs 

tak, aby reprezentovali elektrické odpory v obvodu. 

 

Obr. 2.4b Zobrazenie tepelných odporov ako elektrických 

Výsledný celkový tepelný odpor je potom: 

 
TsTv
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Jeho prevrátenou hodnotou dostaneme výsledný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ2: 
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Výpočet teplôt T2 aT3
 

U rovinných plôch vplyvom rozdielnych teplôt prúdi rovinnou stenou tepelný tok Φ, ktorý 

určíme zo vzťahu: 

 
d

T
.S.


  (W; W.m
-1

.K
-1

,m
2
,K,m) (14) 

Φ – tepelný tok rovinnej steny 

λ – súčiniteľ tepelnej vodivosti rovinnej steny 

S – plocha steny 
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ΔT – rozdiel teplôt 

 

V našom prípade máme spojenie 3 stien. Pre kaţdú z nich dostaneme rovnicu: 
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Budeme predpokladať, ţe teploty T1 a T4 pôsobia tak dlho, aţ termoelektrickým meničom 

bude tiecť konštantný tepelný tok Φ. Potom bude platiť [16]:: 

 321   (W) (18) 

Zo vzorcov a ich úpravou dokáţeme vypočítať teploty T2 a T3: 
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Účinnosť termoelektrického meniča 

Pre určenie termoelektrických vlastností materiálu sú najdôleţitejšie tri materiálové 

konštanty: 

- Seebeckov koeficient α 

- súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 

- merná elektrická vodivosť σ. 

Termoelektrické vlastnosti materiálu určuje činiteľ akosti ZT. Podľa jeho hodnoty získame 

prehľad o vhodnosti materiálu k pouţití pre termoelektrické meniče. Pretoţe Seebeckov 

koeficient α, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ a merná elektrická vodivosť σ sú závislé na teplote, 

hodnota činiteľa akosti ZT sa udáva pre určitú teplotu. 

Aby sme zistili účinnosť termoelektrického meniča, musíme vypočítať hodnotu činiteľa 

akosti ZT: 
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Mernú elektrickú vodivosť určíme z rezistivity: 

   
1


  ( Ω

-1
.m

-1
;Ω.m) (22) 

ρ – rezistivita materiálu 

 

Rezistivitu zistíme zo vzťahu pre elektrický odpor: 

   
S

l
.R  (Ω;Ω.m,m

2
) (23) 

úpravou: 

  
l

S
.R  (Ω.m;Ω,m

2
,m) (24) 

l – výška polovodičového stĺpika 

S –  plocha polovodičového stĺpika 

R – odpor polovodičového stĺpika 

 

Celkovú účinnosť určíme zo vzťahu: 
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kde: 
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je účinnosť Carnotovho cyklu. [17] 
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3 Využívanie termoelektrických meničov 

v energetike 

3.1 História 

Prvé modely termočlánkov boli zhotovené z dvojice PbS a SbZn a z antimónu, a to 

spôsobom znázorneným na obrázku 3.1a. [1] 

  

Obr. 3.1a Tvar termoelektrických článkov u prvých termoelektrických generátorov 

Okolo roku 1860 sa pokúsil skonštruovať termoelektrický generátor nemecký fyzik 

Heinrich Daniel Ruhmkorff. V mosadzných nádobách sa udrţiavala studená voda a o teplo sa 

starali plynové horáky vo vnútri čierneho tela. Vo vrchnej časti bol posuvný kontakt, ktorým 

sa nastavovalo výstupné napätie (obr. 3.1b). 

 

Obr. 3.1b Jeden z prvých termoelektrických generátorov 

V 19. storočí sa na nabíjanie akumulátorov a vykurovanie miestnosti pouţíval Clamondov 

termoelektrický generátor.  Spaľoval sa v ňom hlavne koks a jeho maximálny výstupný výkon 
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bol 192 W pri napätí 54 V a prúde 3,5 A. Pouţívanými materiálmi boli zliatina zinku 

a antimónu pre jeden kov a ţelezo pre druhý kov. Clamondov generátor mal pribliţne 1 m 

v priemer a bol zhruba 2,5 m vysoký (obr. 3.1c). [18]  

 

Obr. 3.1c Clamondov termoelektrický generátor 

Počas druhej svetovej vojny mala americká armáda vo svojej výzbroji termoelektrický 

generátor s kovovými termoelektrickými meničmi. Ich účinnosť však bola nízka, pohybovala 

sa iba okolo 0,2 %. 

V Sovietskom zväzu bolo vyvinutých niekoľko druhov generátorov určených 

predovšetkým pre oblasti vzdialené od väčších měst, kde ešte nemali rozvod elektrickej 

energie. Tak bol napríklad vyvinutý termoelektrický generátor v podobe tienidla na 

petrolejovú lampu, slúţiaci na napájanie batérie rádiového prijímača. 

Neskoršie generátory mali termoelektrické meniče vyrobené zo zliatiny antimónu a zinku. 

Tieto generátory mali výkon do 10 W. Vo vzdialených oblastiach na severe Sovietskeho 

zväzu boli skonštruované generátory s omnoho väčším výkonom (200 aţ 500 W), ktoré pre 

svoj chod vyuţívali rôzne druhy palív. [1] 
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3.2 Súčasnosť 

3.2.1 Rešerš súčasného stavu 

Termoelektrické meniče sú spoľahlivým zdrojom elektrického prúdu, ktoré pri svojej 

bezporuchovej činnosti vyţadujú minimálnu údrţbu.  

V súčasnej dobe sú však v elektroenergetike najmä vďaka svojej nízkej účinnosti premeny 

tepelnej energie na elektrickú málo vyuţívané. Vo svete aj napriek tomu existuje niekoľko 

spoločností, ktoré za ich výrobou zaoberajú.  

Termoelektrické meniče sa dnes najčastejšie vyuţívajú na miestach, kde nie je distribúcia 

elektrickej energie, ale aj ako spoľahlivé záloţné zdroje. Svoje najväčšie uplatnenie majú 

v ropnom a plynárenskom priemysle ako ochrana potrubia proti korózií. Vyuţívajú sa často aj 

pre napájanie meracích staníc. Svoje miesto si tieţ našli pri skúmaní vesmíru ako zdroje 

energie kozmických sond. Vo vývoji sú termoelektrické systémy, ktoré by mali slúţiť na 

zníţenie spotreby paliva v automobilovom priemysle. 

3.2.2 Svetový výrobcovia termoelektrických generátorov 

Global Thermoelectric (Kanada) 

Global Thermoelectric je z uvedených spoločností tou najväčšou. Jej termoelektrické 

generátory sú rozšírené vo viac neţ 50 krajinách sveta. Majú výkon od 15 do 500 W. Energiu 

obvykle získavajú spaľovaním zemného plynu. Sú vhodné pre pouţitie do aplikácií 

poţadujúcich výkon aţ 5 000 W. [19] 

Ţivotnosť týchto generátorov by mala byť viac neţ 20 rokov. Pouţívajú sa vo veľkej miere 

v ropnom a plynárenskom priemysle, kde elektrickým prúdom chránia potrubia pred koróziou 

alebo napájajú monitorovacie systémy v teréne. Tieto generátory sa pouţívajú aj pre 

bezpilotné plošiny, kde plnia funkciu záloţných zdrojov. [20] 

Na obr. 3.2.2a [21] je zobrazený generátor napojený na zemný plyn. Jeho termoelektrický 

menič je zloţený z 325 P-N dvojíc, z ktorých kaţdá vyrába napätie o veľkosti 87 mV. 

Výstupné hodnoty termoelektrického meniča sú 590 W, 28 V a 21 A. Rozdiel teplôt studenej 

a teplej strany meniča je pribliţne 400 °C. 
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Obr. 3.2.2a Termoelektricky generátor pripojený na plyn 

BioLite (USA) 

Táto spoločnosť v spolupráci s Aprovecho Research Center (USA) vytvorila prototyp 

kachlí (obr. 3.2.2b), ktoré okrem moţnosti varenia dokáţu vyrábať 2 W elektrickej energie. 

Unikátnosťou týchto kachlí je, ţe okrem vyrobenej elektrickej energie dokáţu zníţiť emisie 

v dyme o 95 %. 

 

Obr. 3.2.2b Prototyp kachlí  s termoelektrickými meničmi pre rozvojové krajiny 

Pouţitie týchto kachlí zamerali predovšetkým pre rozvojové krajiny. Testovali ich 

v Guatemale, kde beţná rodina spáli ročne niekoľko ton dreva len pre prípravu jedla. 

Výsledkom tohto projektu bolo aj podstatné zníţenie emisií produkovaných spalín. [22] 
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Obr.3.2.2c Názorná ukážka termoelektrických kachlí v guatemalskej osade 

Thermonamic Electronics (Čína) 

Obr. 3.2.2d-a) zobrazuje jednu z variant zdrojov vyrábaných touto spoločnosťou. 

Nachádzajú sa v ňom 4 Peltierové články. Pri napätí 24 V má výkon 30 W a pre výrobu 

elektrickej energie ho stačí poloţiť na krb alebo kachle, obr. 3.2.2d-b).  

Na obr. 3.2.2d-c) je zobrazené výkonnejšie prevedenie generátora. V jeho čiernej časti 

cirkuluje horúci olej, ktorý prechádza striebornou časťou. V striebornej časti sa nachádza 

termoelektrický menič zloţený zo 48 termoelektrických meničov chladených vodou. Pokiaľ 

bude mať olej teplotu väčšiu ako 250 °C je termoelektrický menič schopný dodávať výkon 

500 W pri napätí 200 V.  

Zaujímavou moţnosťou vyuţitia termoelektrických meničov je termoelektrická stolná 

lampa zachytená na obr. 3.3b-d). Je napájaná obyčajnou sviečkou, ktorej svetelný výkon je 

omnoho menší ako svetelný výkon LED diódy tejto lampy. [23] 

 

Obr. 3.2.2d Zdroje elektrickej energie vyrábané spoločnosťou Thermonamic Electronics 
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Thermalforce.de (Nemecko) 

Spoločnosť sídliaca v Nemecku, zaoberajúca sa taktieţ výrobou termoelektrických 

meničov, ponúka niekoľko zaujímavých spôsobov ich vyuţitia.  

Na obr. 3.2.2e-a) je termoelektrická baterka, ktorá z tepla ľudskej ruky produkuje napätie 

3,5 V a prúd v rozmedzí 2-20 mA. Jej nevýhodou je, ţe svieti iba do teploty okolitého 

prostredia 19 °C. Thermalforce.de vyrába aj LED lampy, ktoré sa inštalujú na radiátory 

ústredného kúrenia. Pracovná teplota takejto LED lampy je 55 °C, pričom svietiť začína uţ 

pri 40 °C. Obr. 3.2.2e-c) a 3.2.2e-d) sú termoelektrické meniče, ktoré tvoria časť komína. 

Vyuţívajú odpadové teplo, ktoré by ináč skončilo nevyuţité v atmosfére. Tieto komínové 

vloţky majú výstupné parametre maximálneho výkonu 45 W pri napätí 12/24 V a prúdu 

3,7/1,9 A. Na obr. 3.2.2e-e) je 10 W generátor pripojiteľný na zdroj tepla s maximálnou 

teplotou 250 °C s aktívnym chladičom. Výstupne napätie je 12 V. [24] 

 

Obr. 3.2.2e Zdroje elektrickej energie vyrábané spoločnosťou Thermalforce.de 

3.2.3 Ďalšie oblasti použitia termoelektrických meničov 

Automobilový priemysel 

Automobilový priemysel ponúka veľkú moţnosť vyuţitia termoelektrických meničov, 

pretoţe dve tretiny celkových strát v automobile je nevyuţitá tepelná energia, ktorá sa 

uvoľňuje do okolitého prostredia. Väčšia čásť tepla sa odvádza chladením, menšia časť 

výfukovými plynmi. Umiestnením termoelektrických článkov do oblasti chladenia a od 

motora celým výfukom sa môţe vzniknutá elektrická energia vyuţiť na zníţenie celkovej 

spotreby paliva. Mohla by byť napájaná elektronika, ktorej je v automobile čím ďalej viac, 

a hlavne klimatizácia. Teplota výfukových plynov môţe byť aţ 500 °C , teplota v chladiacom 

systéme do 120 °C. Pri rýchlosti 130 km/h dokáţe termoelektrický menič vytvoriť elektrický 

výkon 200 W. Na obr. 3.2.3a je zobrazený prototyp termoelektrického generátora 

navrhnutého automobilkou BMW. [25] 
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Obr. 3.2.3a Využitie v automobile 

Kozmické sondy 

Pri zvyšovaní doby prevádzky kozmických sond nemá konkurenciu rádioizotopový 

termoelektrický generátor. Oproti solárnym panelom dokáţe fungovať aj v miestach, kam 

nedosiahnu slnečné lúče v dostatočnej intenzite. 

Jeho energetický potenciál vyuţívajú napríklad kozmické sondy Voyager 1 a Voyager 2,  

ktoré boli vypustené do vesmíru v roku 1977. Aj vďaka termoelektrickému generátoru by 

mali byť schopné ešte niekoľko ďalších desiatok rokov zasielať fotografie a vedecké poznatky 

o vonkajších častiach slnečnej sústavy. [26] 

 

Obr. 3.2.3b Voyager putujúci vesmírom 

Tento typ generátoru vyuţíva tepelnú energiu vznikajúcu pri samovoľnom rozpade 

rádioaktívnych prvkov. Najčastejšie  pouţívaným prvkom je plutónium (predovšetkým 

izotop 238) vo forme oxidu plutoničitého 
238

PuO2.  Toto palivo je tvorené z bezpečnostných 

dôvodov špeciálne tvarovanými paletami (granulami) z ohňuvzdorného keramického 

materiálu. Tieto tablety sú uzavreté vo veľmi húţevnatom a pevnom kove (irídium). Tieto 



Využívanie termoelektrických meničov v energetike 

35 

elementy sa nachádzajú v trubici z nehrdzavejúcej ocele, ku ktorej sú pripojené 

termoelektrické články. Z druhej strany sú spojené s vonkajším obalom chladeným tekutinou. 

Na povrchu tvoreného z hliníkových zliatin sú lopatkové radiátory, ktoré odvádzajú odpadové 

teplo do okolia. 

 

Obr.3.2.3c Rádioizotopový termoelektrický generátor 

Pouţitý izotop 238 má pomerne dlhý polčas rozpadu (aţ 88 rokov). Vznikajúce častice sú 

ľahko zachytiteľné  aj na tenkej vrstve kovu. Ich kinetická energia sa okamţite premieňa na 

tepelnú. Pretoţe sa táto premena uskutočňuje okamţite, nemá rádioaktívne ţiarenie plutónia 

neţiaduce degradačné vplyvy na polovodičové články a ani nevystavuje okolie 

rádioaktívnemu ţiareniu. [27] 
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4 Praktická časť 

4.1 Možnosti použitia termoelektrických meničov pri využívaniu 

primárnych zdrojov energie 

Nasledujúca časť sa bude venovať zdrojom energie, ktorých tepelnú energiu moţno 

premeniť na elektrickú. Zvyšné zdroje energie zanedbávame, pretoţe je v nich veľmi malá 

pravdepodobnosť vyuţitia pomocou termoelektrických meničov. 

4.1.1 Obnoviteľné zdroje energie 

Slnečná energia 

Najväčším obnoviteľným zdrojom energie je slnečná energia. Na Českú republiku dopadne 

pribliţne 1000 kWh/m
2 

za rok, čo je zhruba 3,6 GJ energie. Na premenu tejto energie sa 

pouţívajú hlavne solárne články. Ich účinnosť sa pohybuje v rozmedzí 12-17%. [28] 

Miesto solárnych panelov by sa mohli umiestňovať na strechy budov termoelektrické 

meniče, vyuţívajúce tepelnú energiu vytvorenú pri dopade slnečného ţiarenia na tmavý 

povrch. 

Konštrukcia takého meniča by nemusela byť náročná. Slnečná energia by sa zachycovala 

na čiernej fólii, ktorá by bola natiahnutá na hliníkovej platni. Na túto platňu by boli z opačnej 

strany pripevnené termoelektrické meniče, ktoré by boli ochladzované pomocou pasívneho 

chladenia okolitým vzduchom. Platňa s článkami by z dôvodu zvýšenia teploty bola izolovaná 

od okolitého prostredia plexisklom. Medzi plexisklom a platňou by bol uzavretý priestor, 

v ktorom by sa nachádzal vzduch, v lepšom prípade vákuum (obr. 3.5.1). Pretoţe hodnota 

vytvorenej elektrickej energie termoelektrického meniča by nezávisela od intenzity slnečnej 

energie, ale od rozdielu teplôt medzi okolitým vzduchom a teploty na hliníkovej doske, bola 

by veľkou výhodou takéhoto zariadenia ziskovosť aj v zimných mesiacoch. V tomto období je 

síce intenzita slnečného ţiarenia menšia ako v letných mesiacoch, avšak omnoho chladnejší 

vzduch okolitého prostredia by zabezpečil dostatočný tepelný rozdiel na výrobu elektrickej 

energie. 
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Obr. 3.5.1 Solárny termoelektricky generátor 

Obrovskou nevýhodou pri pouţívaní solárnych panelov je ich nekontinuálna výroba 

elektrickej energie pri polooblačnom počasí, kedy mnoţstvo slnečnej energie dopadajúcej na 

solárny panel sa môţe rapídne zmeniť z minúty na minútu. Tieto výkyvy dodávky elektrickej 

energie môţu spôsobiť aj kolísanie napätia celej distribučnej siete. U pouţití 

termoelektrických meničov tento problém odpadá, pretoţe pri kvalitnej izolácií od okolitého 

prostredia sa vytvorené teplo pri polooblačnom počasí bude meniť len minimálne. 

 

Geotermálna energia 

Geotermálna energia pochádza zo zemského jadra. Voda, ktorá sa dostáva cez zemskú 

kôru, sa v hlbinách zahreje a následne sa dostáva späť na povrch vo forme horúcej vody alebo 

pary v podobe gejzírov alebo vriacich prameňov. Čím sa voda nachádza hlbšie, tým ma 

väčšiu teplotu. Hĺbka zemského plášťa je zhruba 50 km. Ak voda prekoná túto vzdialenosť, 

dostane sa k zemskému plášti, kde sa uţ začínajú nachádzať čiastočne roztavené horniny. 

Teplota týchto hornín môţe dosahovať aţ 1200 °C. [29] 

V strednej Európe sa nachádza niekoľko desiatok termálnych prameňov, ktoré sa 

v energetike skoro vôbec nevyuţívajú a slúţia len na liečivé a rehabilitačné kúpele. Pretoţe 

tieto termálne pramene majú veľmi vysokú teplotu a pred pouţitím je ju treba zníţiť, vzniká 

tu moţnosť energetického vyuţitia pomocou termoelektrických meničov.  

Ak by sa k jednej strane termoelektrického meniča priviedlo teplo pomocou potrubia 

s termálnou vodou a k druhej strane priviedlo potrubie studenej podzemnej vody, získaným 

teplotným rozdielom by sa pomocou termoelektrického meniča zabezpečila výroba elektrickej 

energie. 
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4.1.2 Neobnoviteľné zdroje energie 

Fosílne palivá 

Fosílne palivá sú nerastné suroviny, ktoré vznikli zo zostatkov tiel rastlín a ţivočíchov 

zakonzervovaných pod zemským povrchom milióny rokov. Medzi fosílne palivá patrí ropa, 

zemný plyn a uhlie. Zmienené posledné dve sa vyuţívajú pre výrobu elektrickej energie 

najviac. 

Spaliny, ktoré vznikajú spaľovaním týchto palív v elektrárňach, majú pri výstupe z komína 

stále dosť vysokú teplotu. Často sú ale len voľne vypúšťané do vzduchu, aj keď by sa ich 

tepelná energia dala ešte ďalej vyuţiť. Napríklad práve pomocou termoelektrických meničov.  

Pokiaľ by sa umiestili do častí pracujúcich so spalinami ešte pred vstupom do komína, bolo 

by moţno zvýšiť účinnosť takýchto elektrární.  
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4.2 Výpočet maximálneho výkonu solárneho termoelektrického 

generátora 

Pre solárny termoelektrický generátor pouţijeme termoelektrické meniče od nemeckej 

spoločnosti Thermalforce.de. Z ich ponuky zvolíme menič s najväčším Seebeckovým 

koeficientom. Bude to typ TEG 287-200-14. 

Tab. 4.2 Hodnoty udávane výrobcom pre typ TEG 287-200-14 

Pouţijeme konštrukciu navrhnutú v predošlej kapitole. Termoelektrický generátor sa bude 

skladať z 9 termoelektrických meničov, chladiča, na čierno sfarbenej hliníkovej platne 

a z 3 plexiskiel, medzi ktorými bude vrstva vzduchu. Tá bude tvoriť tepelnú izoláciu. 

 Výpočet maximálneho výkonu urobíme pre zapojenie v zimných mesiacoch. Aj keď je 

intenzita slnečnej energie najmenšia v roku, dokáţeme vytvoriť vysoký rozdiel teplôt. 

Budeme predpokladať teploty na termoelektrickom meniči [27]: 

T1 = 40 °C = 313 K,  

T4 = -8 °C = 265 K 

 

Aby sme mohli vypočítať jeho maximálny výkon, potrebujeme poznať teploty T2 aT3. 

Vyuţijeme pritom materiálové konštanty udávané výrobcom pre vodivú časť 

termoelektrického meniča (tab. 4.2). 

Teploty vypočítame zo vzťahu (19): 
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Účinnosť termoelektrického meniča TEG 287-200-14 

K výpočtu účinnosti potrebujeme poznať hodnotu činiteľa akosti ZT.  
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α - Seebeckov koeficient 

λ - Merná tepelná vodivosť  

σ  - Merná elektrická vodivosť  

TS – stredná teplota meniča 

 

Výrobca udáva hodnoty pre celý termoelektrický menič. Pre výpočet činiteľa akosti 

potrebujeme určiť tieto hodnoty len pre jeden polovodičový stĺpik.  
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n – počet P-N dvojíc v termoelektrickom meniči 

 

3
S 10715

2872

9

n2

R
R  .,

..
 Ω 

RS – elektrický odpor jedného stĺpika 
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Z rezistivity dokáţeme vypočítať mernú elektrický vodivosť: 

3
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Určenie výkonu solárneho termoelektrického generátora 

Termoelektrický generátor bude tvorený 9 termoelektrickými meničmi zapojenými do 

série. Jeho výsledné napätie bude súčtom napätí jednotlivých meničov: 
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UT – termoelektrické napätie 
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Ri – vnútorný odpor termoelektrického generátora 

 

Následne za podmienky, ţe vnútorný odpor bude rovný  odporu záťaţe, môţeme určiť 

maximálny výkon termoelektrického generátora (8): 
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4.3 Návrh použitia termoelektrického meniča pri využívaní 

odpadového tepla z uhoľnej elektrárne 

V súčasnosti je zhruba polovica vyrobenej elektrickej energie v Českej republike získaná 

v uhoľných elektrárňach. Účinnosť týchto elektrárni sa pohybuje okolo 30 %. Z toho vyplýva, 

ţe 70 % energie sa stratí v okolí. Časť tejto energie môţeme ešte vyuţiť termoelektrickým 

meničom, ktorým spracujeme  nevyuţitú teplotu spalín vstupujúcich do komína. Táto teplota 

sa pohybuje okolo 170 °C a pri výstupe z komína má hodnotu ešte 130 – 140 °C. [32] 

4.3.1 Výpočet návratnosti investície termoelektrického generátora 

Umiestnením termoelektrického meniča na miesto, kde vstupujú spaliny do komína 

(obr. 4.3.1), ho dokáţeme ohrievať teplotou 170 °C. Termoelektrický generátor budeme 

ochladzovať podzemnou vodou, ktorej teplotu budeme predpokladať 15 °C. Takto získame 

teplotný spád 155 °C.  

 

Obr. 4.3.1 Umiestenie termoelektrických meničov v mieste vstupu spalín do komína 

Účinnosť  

Na účinnosť budú najviac vplývať straty z prestupu tepla zo spalín a z chladiacej 

podzemnej vody k meniču. Ak by sme predpokladali rozdiel teplôt 150°C, tak vplyvom 

týchto strát sa rozdiel teplôt zníţi aţ na 100°C. 

Zvolením termoelektrického meniča od spoločnosti Thermalforce.de TEG-071-200-22 by 

jeden termoelektrický menič pri rozdielu teplôt 100 °C dokázal vyrobiť výkon 0,8 W, ak by 
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sme sa riadili pri výbere z ich ponuky čo najmenším pomerom cena/dodávaný elektrický 

výkon.  

Pri rozdiele teplôt 100°C udáva výrobca účinnosť 3 %.   

 

Obstaranie generátora o výkonu 10 MW 

Pouţitím nášho zvoleného termoelektrického meniča od spoločnosti Thermalforce.de 

získame z jedného článku pri rozdielu teplôt 100° C výkon 0,847 W. Ak by sme chceli 

vytvoriť generátor o výkonu 1 MW, potrebovali by sme 1 200 000 termoelektrických 

meničov.  

Thermalforce.de ponúka jeden tento menič za cenu 12,9 €, pri odbere nad 100 kusov sa 

cena zniţuje na 9,3 € za kus. Dá sa predpokladať, ţe kúpou niekoľko stoviek tisíc kusov by 

cena klesla na podstatne niţšiu hodnotu, pribliţne tak na 5 € za kus. Tým by sme 

za termoelektrický menič zaplatili okolo 6 000 000 €.  

Táto cena však nie je konečná, lebo musíme počítať aj s nákladmi na chladiče, konštrukciu 

a ďalšie vybavenie. Celková cena termoelektrického generátora by sa týmto mohla zvýšiť aţ 

na dvojnásobok. Výslednú cenu za celkové náklady preto predpokladajme 12 000 000 €, čo je 

v prepočte zhruba 294 000 000 Czk..  

 

Návratnosť investície 

Za 24 hodín dokáţe termoelektrický generátor vyrobiť 24 MWh elektrickej energie. 1 kWh 

sa predáva v priemere za 4,50 Czk. [33] Cena 24 MWh je teda 108 000 Czk. Cena takto 

získanej elektrickej energie za celý rok činí 39 400 000 Czk. Návratnosť by teda teoreticky 

bola 8 rokov. 
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5 Záver 

Termoelektrický menič pracuje na princípe premeny tepelnej energie na energiu elektrickú. 

Schopnosť tejto premeny je u elektricky vodivých materiálov známa uţ od 18. storočia. 

Pouţitím polovodičov pri výrobe termoelektrických meničov získame lepšie termoelektrické 

vlastnosti. V súčasnosti je najpouţívanejším materiálom Bi2Te3. Má vysoký Seebeckov 

koeficient, nízku tepelnú a vysokú elektrickú vodivosť. 

Pretoţe termoelektrické meniče majú nízku účinnosť (najčastejšie do 5 %), vedci vyvíjajú 

nové technológie a skúmajú nové materiály, ktoré by sa mohli pri ich výrobe pouţiť. 

Doposiaľ sa podarilo vytvoriť termoelektrický menič s najvyššou účinnosťou 14 %, avšak 

potrvá určitú dobu, kým nebude výroba takéhoto meniča toľko finančne náročná. 

Najvýznamnejší výrobcovia termoelektrických meničov uvádzajú na trh plno zariadení 

získavajúce elektrickú energiu pomocou termoelektrických meničov. Najväčšie uplatnenie 

majú v plynárenskom priemysle, kde slúţia ako efektívna ochrana proti korózií a aj ako 

elektrické zdroje pre napájanie monitorovacej techniky. Veľmi zaujímavé je pouţitie 

termoelektrického meniča v stolovej lampe, ktoré vyuţíva teplo horiacej sviečky a vytvára 

väčšiu intenzitu svetla ako samotná sviečka.  

Termoelektrické meniče majú veľkú budúcnosť v automobilovom priemysle, kde môţu 

vyuţívať teplo vytvorené pri spaľovaní pohonnej látky a napájať tak elektroniku. Výskumom 

v tejto oblasti sa najviac zaoberá automobilka BMW, ktorá navrhla prototyp 

termoelektrického generátora s výkonom 200 W pri rýchlosti 130km/h. 

Nezastupiteľné miesto pri prevádzke kozmických sond má rádioizotopový termoelektrický 

generátor. Dokáţe vyrábať energiu tam, kde kvôli nízkej intenzite slnečného ţiarenia nie je 

moţné pouţiť solárne panely.  

Navrhnutý solárny termoelektrický generátor by mal mať podľa uvedených výpočtov  

v zimných mesiacoch výkon 7 W a napätie 47,5 V pri účinnosti premeny 3,7 %. V praxi však 

dochádza k tomu, ţe ochladzovaná strana termoelektrického meniča zniţuje teplotu 

zahrievanej strany. Tým sa celkový rozdiel teplôt zmenší a to v konečnom dôsledku negatívne 

ovplyvní výstupné hodnoty. 

Doba návratnosti investície na obstaranie termoelektrického generátora navrhnutého pre 

vyuţívanie odpadového tepla z uhoľnej elektrárne v cene  294 000 000 Czk vyšla na 8 rokov. 

Táto návratnosť však vo skutočnosti bude vyššia, pretoţe do vyrobeného elektrického výkonu 

sa nezapočítava vlastná spotreba napájania chladiacej vody. Ohriatu chladiacu vodu by ale 

bolo moţné pouţiť pre napájanie kotla elektrárne, čím by sa opäť zvýšila jej účinnosť. 
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