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1  ÚVOD 

Termoelektrické moduly jsou elektrické komponenty složené z polovodičových 

materiálů. Využívají existence termoelektrických jevů a umožňují termoelektrickou 

přeměnu - přímou přeměnu tepla na elektřinu anebo transport tepla z nižší teplotní 

úrovně na vyšší, případně naopak. Dizertační práce se věnuje možnostem využití ter-

moelektrické přeměny a termoelektrickým modulům jako zdrojům elektrické energie 

a jejich aplikacím v mikrokogeneraci ve spojení s běžnými spalovacími zařízeními 

v domovní sféře.  

 

2  SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU 

2.1 TERMOELEKTRICKÁ PŘEMĚNA A TERMOELEKTRICKÉ 

MATERIÁLY 

Komerčně dostupné termoelektrické generátory využívají fosilních paliv. Nově 

vyvíjené termoelektrické aplikace jsou vzhledem k nízké účinnosti termoelektrické 

přeměny orientovány především na využití odpadního tepla. Snahou je stavět autono-

mní systémy nezávislé na dodávkách elektřiny z rozvodné sítě nebo chemických 

zdrojů elektrické energie. Z rešerše vyplynulo, že z aplikovaných vývojových směrů 

je nejpokročilejší vývoj automobilových termoelektrických generátorů (USA, 

Německo, Japonsko, Korea), dále je patrná snaha přeměny odpadního tepla vznikají-

cího ve spalovnách komunálního odpadu a železárnách (USA, Německo, Japonsko), 

v oblasti nejmenších výkonů pak napájení senzorové techniky z odpadního tepla, tzv. 

energy harvesting aplikace (celosvětově) a předmětem zájmu jsou i malá stacionární 

spalovací zařízení o výkonech jednotek až desítek kW (USA, Kanada, obecně 

severské rozvinuté oblasti Ameriky a Evropy). Tato vývojová linie představující 

snahy o zajištění autonomního provozu tepelných zařízení se váže i k předmětu této 

dizertační práce. Mimo tyto aplikace existuje i mnoho dalších.  

Výkon a účinnost termoelektrických generátorů jsou omezené fyzikálními limity. 

Pokud bude cílem se současnými termoelektrickými materiály dosáhnout vyšších 

účinností a výkonů, musí být generátory provozované za vyšších teplot. Je možné tím 

dosáhnout lepších parametrů, objevují se ale konstrukční obtíže (potřeba segmentova-

ných nebo kaskádovaných termoelektrických modulů [1]), problémy s životností 

(difuze, pnutí, oxidace, sublimace materiálů, případně i potřeba vakua), dostupností 

termoelektrických materiálů (ve větší míře vzácné nebo špatně dostupné prvky, pří-

padně toxické prvky a/nebo kombinace tohoto všeho) a následně cenou za watt 

takového řešení. Aplikace se pak vzdalují původní myšlence jednoduché přeměny 

odpadního tepla na elektřinu. V současnosti neexistuje univerzální, levný a netoxický 

materiál umožňující termoelektrickou přeměnu v širokém rozmezí teplot s výbornou 

účinností. Nejpoužívanějšími materiály pro přeměnu nízkopotenciálního tepla jsou 

původní polovodičové materiály z Bi2Te3, objevené na přelomu padesátých a šedesá-

tých let minulého století. Ostatní termoelektrické materiály nedosahují při nízkých 

teplotách srovnatelných účinností a nejsou až na výjimky snadno komerčně dostupné. 
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Podle vedoucích autorů v oboru jsou žádoucí takové termoelektrické aplikace, které 

poskytují vyšší přidanou hodnotu.  

Odborné práce v oblasti termoelektrické přeměny se primárně soustředí na mate-

riálový výzkum, nalezení vhodnějších termoelektrických materiálů nebo zlepšení 

účinnosti přeměny stávajících termoelektrických materiálů (celosvětově, včetně 

České republiky), především anorganických termoelektrických materiálů. V menším 

měřítku probíhá i vývoj organických termoelektrických materiálů. Vedle materiálo-

vého výzkumu stojí aplikovaný výzkum a snaha o zefektivnění a zjednodušení 

výrobních postupů termoelektrických modulů. Zejména u vysokoteplotních typů 

termoelektrických modulů [2] a tenkovrstvých modulů. Objevují se i kroky a snahy 

vedoucí k 3D tisku termoelektrických polovodičových materiálů. Předpokládá se,  

že v dlouhodobém horizontu by zlepšení účinnosti termoelektrické přeměny mohlo 

zajistit zvýšení účinnosti stávajících transformačních procesů, úsporu paliv a redukci 

emisí. K možnostem dosažení výrazně vyšších účinností v budoucnu ale současně 

zaznívají kritické hlasy [3]. S ohledem na vývoj automobilových termoelektrických 

aplikací nebo dalších aplikací se dá předpokládat, že výzkum v této oblasti bude 

pokračovat. 

 

2.2 MIKROKOGENERACE A DOMOVNÍ SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Z rešerše vyplynulo, že komerční, ani experimentální termoelektrické generátory 

nedosahují běžně výkonů větších než 1 kW. Komerční generátory pro aplikace  

v odlehlých nebo nepřístupných oblastech spalující fosilní paliva dosahují obvykle 

výkonů stovek wattů nebo menších a publikované práce zabývající se termoelek-

trickými generátory využívajících odpadního tepla malých stacionárních spalovacích 

zařízení dosahují výkonů nejčastěji v rozmezí jednotek až stovek wattů. S ohledem  

na účinnost termoelektrických materiálů, jejich dostupnost, složitost konstrukcí, ceny 

za watt a další, není pro běžná spalovací zařízení v současnosti opodstatněné konstru-

ovat termoelektrické generátory o větších výkonech (> 1 kW) a možnosti termoelekt-

rických generátorů jako součástí typických kogeneračních jednotek jsou spíše 

omezené. Do doby, než budou k dispozici vhodnější termoelektrické materiály nebo 

se podaří snížit výrobní cenu termoelektrických modulů, pokud se tak stane. 

V souvislostí s realizací Strategie Evropa 2020 dochází v České republice a státech 

EU k obměně domovních kotlů na tuhá paliva. Od roku 2022 budou legislativní 

požadavky splňovat nízkoemisní zplyňovací a automatické kotle. Oproti nevyhovu-

jícím odhořívacím a prohořívacím kotlům zplyňovací a především automatické kotle 

vyžadují pro svůj provoz připojení k elektrické síti. Vedlejším efektem snah o redukci 

exhalací tak bude závislost na dodávkách elektřiny z rozvodné sítě. Z rešerše 

vyplynulo, že část dostupných nízkoemisních zplyňovacích kotlů na dřevo a uhlí  

má malé, vyjimečně ale i nulové elektrické příkony. Pokud jsou tyto kotle 

provozované v otopných soustavách s přirozenou cirkulací mohou pracovat bez ele-

ktrického napájení. V soustavách s nucenou cirkulací chladící vody ale pracovat 

nemohou. Je potřeba napájet jejich externí oběhová čerpadla, případně další 

příslušenství. Termoelektrický generátor by v těchto a dalších případech mohl 
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umožnit provoz kotlů nezávisle na dodávkách elektřiny a nalézt uplatnění v místech 

bez přístupu k vedení nízkého napětí nebo v případech nenadálých výpadků elektřiny. 

Cílem práce je tento předpoklad ověřit.  

 

3  VYMEZENÍ CÍLŮ DIZERTAČNÍ PRÁCE A ZPŮSOB JEJICH 

ŘEŠENÍ 

Podstatou dizertační práce je ověření využitelnosti termoelektrické přeměny  

při výrobě elektřiny z odpadního tepla malých spalovacích zařízení na tuhá paliva – 

domovních kotlů pro ústřední vytápění. Mělo by být zodpovězeno, zda je možné 

využitím nízkoteplotních termoelektrických materiálů a termoelektrických modulů 

přeměňující odpadní teplo spalin kotlů získat na omezené teplosměnné ploše 

dostatečné množství elektřiny pro napájení oběhových čerpadel, a tím zajistit chlazení 

kotlů.  

 

3.1 PŘEDPOKLADY A PRACOVNÍ HYPOTÉZY 

Předpokládám, že termoelektrický generátor bude umístěný na výstupním 

spalinovém hrdle kotle. Chlazení generátoru je uvažováno v parazitní konfiguraci [4] 

vratnou vodou vracející se z teplovodní soustavy do kotle. Připojení generátoru  

ke kotli nemusí být bezproblémové z provozního hlediska. Spaliny se budou více 

ochlazovat než samostatným průchodem pouze kouřovodem a komínem. Nepřed-

pokládám kondenzační provoz a využití mokrého komínu. Uvažuji, že teplo bude 

možné spalinám odebírat, ale po průchodu spalin generátorem, kouřovodem a komí-

nem nesmí v ústí komínu docházet k podkročení teploty rosného bodu spalin a jejich 

kondenzaci. Výkon generátoru bude od tohoto odvislý. Oproti dříve publikovaným 

experimentálním generátorům je cílem práce zajistit pouze limitovaný elektrický 

výkon. Předpokládám také, že generátor bude kompaktní. Nepředpokládám napájení 

vzduchového nebo spalinového ventilátoru zajišťující nucený komínový tah, protože 

by došlo ke zvýšení požadovaných elektrických výkonů generátoru. Odkouření  

z kotlů by mělo být možné zajistit přirozeným tahem komína a generátor by měl být 

zkonstruovaný tak, aby přirozený komínový tah nenarušoval. Výrobci kotlů uvádí 

požadavky na tah komína přibližně v rozmezí 15 až 30 Pa. Generátor vřazený  

do spalinové trasy by tak neměl vytvářet výraznější tlakové ztráty a jeho uvažovaná 

tlaková ztráta by měla být řádově v jednotkách Pa. Z požadavkům příslušných norem 

na provedení odkouření vyplynula jedna z možných podob spalinové části termo-

elektrického generátoru. Bylo zvoleno, že tato část bude uvažovaná jako „hladký“ 

výměník, bez žebrovaných ploch. Z pohledu norem je toto provedení odkouření 

vyhovující. Přestup tepla ze spalin je tím ale znesnadněný a bude to výrazně 

ovlivňovat výkonové parametry generátoru. Vzhledem k podmínkám teplotního 

přizpůsobení, kdy tepelný odpor modulu a odpory výměníků musí být v určitém 

poměru pro dosažení optimálních výkonových parametrů termoelektrických modulů, 

předpokládám, že bude výsledné T na modulech vycházet malé a v důsledku toho  

i výkon a účinnost modulů malé. Prováděný výpočet by měl poskytnout základní 
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informace o optimální geometrii polovodičových sloupků termoelektrických modulů, 

které by při zvolených parametrech výměníků umožňovaly dosáhnout maximálního 

výkonu generátoru. 

 

4  POUŽITÉ METODY 

4.1 SIMULAČNÍ NÍSTROJ PRO HODNOCENÍ UPLATNĚNÍ 

TERMOELEKTRICKÉHO GENERÁTORU 

Dříve publikované práce popisovaly termoelektrický generátor jako termoelektric-

ký modul s výměníky na teplé a studené straně. Negativní vliv generátoru (tepelný  

a tlakový) na provoz tepelného zařízení a zdroj tepla uvažovaný nebyl. V případě 

využití tepla spalin domovních kotlů a jejich vychlazování generátorem až za kotlem 

by z praktických důvodů vliv generátoru na provoz kotle a na funkčnost odkouření 

postihnutý být měl. Simulační nástroj toto uvažuje. Jeho účelem je při zvolených 

parametrech predikovat optimální podobu termoelektrických modulů pro dosažení 

maximálního výkonu termoelektrického generátoru, a tím ukázat možný výkonový 

limit termoelektrické přeměny. 

 

4.1.1 Popis simulačního nástroje a jednotlivých výpočtů 

Jsou vypočítány parametry spalin a proveden výpočet navrženého odkouření. 

Z výpočtu odkouření vyplývá, kolik tepla se spalinám odebere průchodem odkouře-

ním a jaké budou spaliny dosahovat teploty na výstupu z komína. Pokud bude teplota 

spalin na výstupu z komína vyšší než je teplota rosného bodu, spaliny obsahují teplo, 

které je možné jim dodatečně generátorem odebrat. Z výpočtu odkouření vyplývá 

přibližné množství tohoto tepla. Cílem výpočtu generátoru je navržení konstrukce tak, 

aby bylo spalinám odebráno pouze toto přebytečné teplo, nedocházelo ke kondenzaci 

spalin a současně byla splněna teplotní a tlaková kritéria výpočtu odkouření. 

Detailněji jsou jednotlivé výpočty provedeny následovně: 

 

Výpočet parametrů spalin 

Vstupními parametry výpočtu spalin je prvkový rozbor paliva, výhřevnost paliva, 

hmotnostní tok paliva, přebytek vzduchu, teplota a relativní vlhkost spalovacího 

vzduchu a nadmořská výška. Parametry jsou volené a získané od výrobců kotlů. 

Výpočet je založený na stechiometrických výpočtech objemu spalin, které vychází 

z chemických reakčních rovnic. Jsou získány termofyzikální vlastnosti spalin a jejich 

hmotnostní tok na výstupu z kotle, které slouží jako vstupní parametry výpočtu 

termoelektrického generátoru. Výpočty jsou prováděny v souladu s [5]. Uvažuji 

ustálený provoz spalovacího zařízení a objem spalin vzniklý při dokonalém spalování 

paliva.  

 

Výpočet odtahu spalin 

Termoizolační vlastnosti kouřovodu a komínu a jeho účinná výška ovlivňují 

ochlazení spalin a množsví tepla, které bude možné generátorem odebrat. Minimální 
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tah komínu je převzatý od výrobců kotlů nebo zjištěný výpočtem podle normy. Prů-

měr odkouření může být převzatý od výrobců nebo zvolený. Pokud je volený, je volen 

tak, aby nejmenší rychlost spalin v odkouření nebyla menší než 0,5 ms-1 jak požaduje 

norma ČSN 73 4201. Výpočet spalinové trasy je teplotní a tlakový výpočet pro zajiš-

tění odvodu spalin při mezních provozních podmínkách kotle a proměnném venkov-

ním vlivu (teploty vzduchu, větru). Výpočet je provedený na základě normy ČSN EN 

13384-1 a podkladů uvedených v [6; 7; 5; 8]. Je použita výpočtová metoda pro nevy-

vážené komíny. V uvažované aplikaci předpokládám komín s přirozeným tahem. 

Učinná výška komína je volena minimálně 5 m a délka kouřovodu dosahuje maximál-

ně čtvrtiny účinné výšky komína, jak požaduje norma ČSN 73 4201.  

Výpočet rosného bodu je proveden podle ČSN EN 13 384-1, [5] a [9]. Následně je 

zjištěno, kolik tepla se spalinám odebere samostatným průchodem odkouřením a je 

známá nejnižší teplota spalin, které musí být na vstupu do kouřovodu, respektive 

výstupu z generátoru minimálně dosaženo. Tato teplota je vstupní hodnotou  

pro následný výpočet termoelektrického generátoru. 

 

Výpočet termoelektrického generátoru 
V případě, že je teplota spalin na výstupu z kotle větší než minimální požadovaná 

teplota spalin na vstupu do kouřovodu, při které nedochází ke kondenzaci a je splněno 

jak teplotní tak tlakové kritérium výpočtu odtahu spalin, spaliny obsahují teplo, které 

je možné jim odebrat. Výpočet termoelektrického generátoru je založený na prostupu 

tepla mezi spalinami a vodou. Výpočet vychází z postupu používaného při návrhu 

termoelektrických generátorů. V prvním kroku je provedena volba výměníků, 

následovaná volbou polovodičového materiálu a v dalším kroku hledání optimální 

geometrie polovodičových sloupků a optimalizace tepelným přizpůsobováním  

s využitím 1D analytického modelu polovodičových dvojic. Tímto způsobem je 

získán předběžný návrh konstrukce generátoru. Tyto kroky jsou blíže rozepsány. 

Podoba spalinového výměníku generátoru byla zvolena. Průřez odkouření volím 

stejný v celé spalinové trase. V generátoru je kruhový průřez odtahu spalin zaměněný 

za obdélníkový průřez. Spaliny tak budou procházet obdélníkovým kanálem  

s hladkými teplosměnnými povrchy. Tepelný odpor výměníku na straně spalin je daný 

geometrií tohoto kanálu a vlastnostmi proudících spalin přejatých z předchozího 

výpočtu spalin. Termoelektrické moduly jsou umístěné po vnějším obvodu kanálu  

a chlazené vratnou vodou. Hodnotu tepelného odporu vodního výměníku volím  

v intervalu 1 až 20 násobku tepelného odporu výměníku na straně spalin. Předpoklá-

dám, že dosažení tohoto tepelného odporu vodního výměníku je realizovatelné a je ho 

možné dosáhnout kombinací různých geometrií a konstrukčních materiálů výměníku.  

Předpokládám, že veškerá vratná voda bude procházet výměníkem generátoru. Aby 

nedocházelo k nízkoteplotní korozi kotlového tělesa, je teplota vratné vody uvažována 

minimálně o velikosti 50 °C. Její průtok je stanovený vzhledem k uvažovaným 

teplotám vratné vody a teplotním spádům 75/60, 70/60 a 70/50, kterým odpovídají 

příslušné minimální hmotnostní toky chladicí vody.  
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Optimalizační výpočet polovodičových sloupků je postavený na 1D analytickém 

modelu termoelektrických dvojic uvažující konstantní materiálové parametry 

polovodičů [10]. Přibližné hodnoty materiálových parametrů pro výpočty jsou 

převzaty z [158]. Nabývají následujících hodnot. Seebeckův koeficient polovodiče P 

a N: 

 𝛼𝑝 = (−0,003638095 ∙ 𝑇2 + 2,74380952 ∙ 𝑇 − 296,214286) ∙ 10−6
𝑉

𝐾
, (4.1) 

 

 𝛼𝑛 = (0,001530736 ∙ 𝑇2 − 1,08058874 ∙ 𝑇 − 28,338095) ∙ 10−6
𝑉

𝐾
. (4.2) 

 

Tepelná vodivost polovodiče P a N: 

 

 𝜆𝑝 = (0,0000361558 ∙ 𝑇2 − 0,026351342 ∙ 𝑇 + 6,22162)
𝑊

𝑚𝐾
, (4.3) 

 

 𝜆𝑛 = (0,0000334545 ∙ 𝑇2 − 0,023350303 ∙ 𝑇 + 5,606333)
𝑊

𝑚𝐾
. (4.4) 

 

Elektrická vodivost polovodiče P a N: 

 

 𝜎𝑝 = (0,015601732 ∙ 𝑇2 − 15,708052 ∙ 𝑇 + 4466,38095) ∙ 102
𝑆

𝑚
, (4.5) 

 

 𝜎𝑛 = (0,01057143 ∙ 𝑇2 − 10,16048 ∙ 𝑇 + 3113,71429) ∙ 102
𝑆

𝑚
. (4.6) 

 

Schéma uvažovaného generátoru je vyobrazené na Obr. 4.1. Optimalizace 

termoelektrické části je prováděna parametrickou analýzou na úrovni polovodičových 

dvojic, která je prováděná v počítačovém programu Maple [11]. Je hledána taková 

geometrie sloupků a jejich množství, které zajistí, že tepelný tok generátorem (�̇�ℎ,𝑡𝑒) 

bude odpovídat požadované hodnotě tepelného toku. Parametry, které se ve výpočtu 

mění, jsou: průřez sloupku, délka sloupku, faktor plnění, celková plocha a množství 

termoelektrických dvojic. Kombinací těchto parametrů je možné ovlivnit tepelnou 

vodivost polovodičových dvojic a výslednou hodnotu tepelného toku generátorem. 

Mezi těmito kombinacemi parametrů je pak vyhledávána taková kombinace, při které 

je i elektrický výkon generátoru maximalizovaný. Při výpočtech uvažuji, že průřezy 

sloupků termoelektrické dvojice jsou stejně velké a elektrická zátěž je přizpůsobená 

pro dosažení optimální proudové hustoty pro dosažení maximální elektrického 

výkonu. Celkovou plochu, kterou mohou termoelektrické dvojice zaujímat (velikost 

teplosměnné plochy), je z praktických důvodů omezena na 160 cm2. Komerčně 

dostupné Bi2Te3 termoelektrické moduly se nejčastěji vyrábějí v rozměrech 4 x 4 cm. 

Zvolená  plocha je ekvivalentem deseti kusů termoelektrických modulů. 
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Obr. 4.1 Schéma termoelektrického generátoru, celková energetická bilance 

Hledané výkonové parametry generátoru jsou funkcí teplot 𝑇ℎ a 𝑇𝑐, které se nacházejí 

na rozhraní výměníků a termoelektrických dvojic a které nejsou známé a musí být 

nalezeny numerickým řešením soustavy rovnic (4.7(4.7) a (4.8), vzniklé spojením 1D 

kontaktního modelu termoelektrické dvojice a výpočtu výměníků podle metody  

-NTU [12; 13]: 

 

 

�̇�ℎ,𝑡𝑒 = 𝑁 ∙ (𝛼𝑝𝑛𝐼𝑇ℎ −
1

2
𝐼2 (

𝐿

𝜎𝑝𝐴𝑡𝑒
+

𝐿

𝜎𝑛𝐴𝑡𝑒
+ 2𝑅𝑘𝑜𝑛𝑡) + (

𝜆𝑝𝐴𝑡𝑒

𝐿
+

𝜆𝑛𝐴𝑡𝑒

𝐿
)

∙ (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)) =
(𝑇𝑠𝑝𝑎𝑙 − 𝑇ℎ) ∙ (1 − 𝛽ℎ

𝑡𝑒)

(
1

�̇�𝑠𝑝𝑎𝑙𝑐𝑝,𝑠𝑝𝑎𝑙𝜀𝑠𝑝𝑎𝑙(1 − 𝛽𝑠𝑝𝑎𝑙)
+ 𝑅ℎ

𝑡𝑒)

, 
(4.7) 

 

 

�̇�𝑐,𝑡𝑒 = 𝑁 ∙ (𝛼𝑝𝑛𝐼𝑇𝑐 +
1

2
𝐼2 (

𝐿

𝜎𝑝𝐴𝑡𝑒
+

𝐿

𝜎𝑛𝐴𝑡𝑒
+ 2𝑅𝑘𝑜𝑛𝑡) + (

𝜆𝑝𝐴𝑡𝑒

𝐿
+

𝜆𝑛𝐴𝑡𝑒

𝐿
)

∙ (𝑇ℎ − 𝑇𝑐)) =
(𝑇𝑐 − 𝑇𝑣𝑜𝑑𝑎)

(
(1 − 𝛽𝑣𝑜𝑑𝑎)

�̇�𝑣𝑜𝑑𝑎𝑐𝑝,𝑣𝑜𝑑𝑎𝜀𝑣𝑜𝑑𝑎
+ 𝑅𝑐

𝑡𝑒) ∙ (1 − 𝛽𝑐
𝑡𝑒)

, 
(4.8) 

 

kde 𝑁 (-) je počet termoelektrických dvojic, 𝐼 (A) je elektrický proud v zátěži, 𝐿 (m) 

je délka polovodičových sloupků, 𝐴𝑡𝑒 (m2) je průřez polovodičových sloupků, 𝑇𝑠𝑝𝑎𝑙  

(K) je teplota spalin, 𝑇𝑣𝑜𝑑𝑎 (K) je teplota chladicí vody, �̇�𝑠𝑝𝑎𝑙  (kg/s) je hmotnostní 

tok spalin, �̇�𝑣𝑜𝑑𝑎 (kg/s) je hmotnostní tok chladicí vody, 𝑐𝑝,𝑠𝑝𝑎𝑙  (J/kgK) je měrná 

tepelná kapacita spalin, 𝑐𝑝,𝑣𝑜𝑑𝑎 (J/kgK) je měrná tepelná kapacita chladicí vody, 𝜀𝑠𝑝𝑎𝑙  

(-) je efektivita spalinového výměníku, 𝜀𝑣𝑜𝑑𝑎 (-) je efektivita chladicího výměníku, 

𝑅ℎ
𝑡𝑒 (K/W) je součet tepelných odporů na rozhraní termoelektrických modulů a spali-

nového výměníku, 𝑅𝑐
𝑡𝑒 (K/W) je součet tepelných odporů na rozhraní termoelektric-

kých modulů a chladicího výměníku a bety jsou ztrátové součinitele vyjadřující poměr 

ztrát ku přenášenému tepelnému toku. Respektive, 𝛽𝑠𝑝𝑎𝑙 (-) je ztrátový součinitel 

vyjadřující velikost tepelných ztrát spalinového výměníku 
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 𝛽𝑠𝑝𝑎𝑙 =
�̇�ℎ,𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘

𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦

�̇�ℎ,𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝 − �̇�ℎ,𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘

𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝
, (4.9) 

 

𝛽ℎ
𝑡𝑒 (-) ztrátový součinitel vyjadřující velikost tepelných ztrát na rozhraní spalinového 

výměníku a termoelektrického modulu  

 

 𝛽ℎ
𝑡𝑒 =

�̇�ℎ,𝑡𝑒
𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦

�̇�ℎ,𝑡𝑒

, (4.10) 

 

𝛽𝑐
𝑡𝑒 (-) je ztrátový součinitel vyjadřující velikost tepelných ztrát na rozhraní 

termoelektrického modulu a vodního výměníku 

 

 𝛽𝑐
𝑡𝑒 =

�̇�𝑐,𝑡𝑒
𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦

�̇�𝑐,𝑡𝑒

, (4.11) 

 

a 𝛽𝑣𝑜𝑑𝑎 (-) je ztrátový součinitel vyjadřující velikost tepelných ztrát vodního 

výměníku 

 𝛽𝑣𝑜𝑑𝑎 =
�̇�𝑐,𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘

𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦

�̇�𝑐,𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘
𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝

− �̇�𝑐,𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘
𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝

. (4.12) 

 

Tepelné ztráty �̇�ℎ,𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘
𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦

 a �̇�𝑐,𝑣ý𝑚ě𝑛í𝑘
𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦

 (W) představují tepelné ztráty radiací a konvek-

cí nevyužitých ploch, tepelné ztráty kondukcí vlivem mechnické konstrukce a tepel-

ných mostů na straně spalinového a vodního výměniku, �̇�ℎ,𝑡𝑒
𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦

a �̇�𝑐,𝑡𝑒
𝑧𝑡𝑟á𝑡𝑦

 (W) tepelné 

ztráty na rozhraní termoelektrického modulu se spalinovým a vodním výměníkem. 

Předpokládám (v průběhu výpočtu je prováděna kontrola), že tepelná kapacita proudu 

spalin je významně menší než kapacita proudu chladicí vody a pro jejich poměr 

alespoň přibližně platí, že  

 

 
𝐶𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑚𝑎𝑥
→ 0, (4.13) 

 

kde 𝐶𝑚𝑖𝑛 (J/K) je tepelná kapacita spalin procházející výměníkem a 𝐶𝑚𝑎𝑥 (J/K) je 

tepelná kapacita chladicí vratné vody. Tím se předpokládá izotermální rozhraní  

a výpočet efektivity výměníků se zjednoduší.  

Nejefektivnější nízkopříkonová oběhová čerpadla určená pro aplikace v teplovod-

ním vytápění mají elektrické příkony v rozmezí 3 W až 18 W. Předpokládám, že ele-

ktrický výkon generátoru dosahující úrovně alespoň 8 W by bylo možné považovat 

za dostačující pro minimální provoz s nízkopříkonovými čerpadly. 
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4.1.2 Metodika ověření simulačního nástroje 

Verifikace simulačního nástroje bude provedena porovnáním hodnot získaných 

výpočtem simulačního nástroje s hodnotami získanými z měření sestaveného expe-

rimentálního generátoru, který je uvedený v následující kapitole. Výpočet je provede-

ný pro parametry uváděné v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Vstupní parametry výpočtu pro ověření simulačního nástroje 

Parametr Označení Hodnota Jednotka 

Teplota spalin 𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙 196 (°C) 

Hmotnostní tok spalin �̇�𝑠𝑝𝑎𝑙 0,016 (kg/s) 

Teplota chladicí vody 𝑡𝑣𝑜𝑑𝑎 20 / 30 / 38 (°C) 

Hmotnostní tok chladicí vody �̇�𝑣𝑜𝑑𝑎 0,097 (l/s) 

Tepelný odpor spalinového výměníku  0,240 (K/W) 

Tepelný odpor chladicí výměníku  0,087 (K/W) 

Ztrátový součinitel spalinového výměníku 𝛽𝑠𝑝𝑎𝑙  0,1 (-) 

Ztrátový součinitel přechodu spal. výměníku/modul 𝛽ℎ
𝑡𝑒  0 (-) 

Ztrátový součinitel přechodu modul/vod. výměník 𝛽𝑐
𝑡𝑒  0 (-) 

Ztrátový součinitel vodního výměníku 𝛽𝑣𝑜𝑑𝑎 0 (-) 

Počet kusů použitých termoelektrických modulů  4 ks 

Typ použitých termoelektrických modulů  TG 12-6-L  

Rozměr použitého termoelektrického modulu  
40,05 x 44,66 x 

3,90 
(mm) 

Tepelný odpor termoelektrického modulu  1,52 (K/W) 

Počet termoelektrických dvojic jednoho modulu  127 (-) 

Celkový počet termoelektrických dvojic N 508 (-) 

Délka polovodičových sloupků L 1,63 (mm) 

Šířka polovodičových sloupků  1,40 (mm) 

Průřez polovodičových sloupků 𝐴𝑡𝑒 1,96 (mm2) 

Tloušťka keramických desek  0,72 (mm) 

Tepelná vodivost keramických desek  24,5 (W/mK) 

Elektrický kontaktní odpor spojovacích vodičů 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑡 0,003 () 

 

4.2 EXPERIMENTÁLNÍ TERMOELEKTRICKÝ GENERÁTOR PRO 

AUTOMATICKÝ TEPLOVODNÍ KOTEL 

4.2.1 Navržená konstrukce experimentálního termoelektrického generátoru 

Sestavený termoelektrický generátor je vyobrazený na Obr. 4.2. Zdrojem tepla je 

automatický teplovodní kotel na dřevní pelety Verner A.251 o výkonu 25 kW. Termo-

elektrický generátor tvoří čtyři termoelektrické moduly po obvodu segmentu obdélní-

kového průřezu. Bylo zvoleno, že konstrukce generátoru použitá pro ověření simulač-

ního nástroje nebude provedená s hladkými stěnami, ale s žebrovaným spalinovým 

výměníkem zajišťujícím nižší tepelný odpor na straně spalin tak, aby bylo možné se 

přiblížit elektrickému výkonu pro napájení oběhových čerpadel.  
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Obr. 4.2 Pohled na nezaizolované šasi termoelektrického generátoru umístěné na výstupním hrdle 

automatického kotle (vlevo) a segment termoelektrického generátoru, na kterém jsou po obvodu umísťovány 

termoelektrické moduly (vpravo) 

V experimentech bylo použito několik typů Bi2Te3 termoelektrických modulů. 

Výsledky jsou prezentované při použití termoelektrických modulů TG 12-6-01L, 

určené pro dlouhodový provoz při teplotách do 200 °C, krátkodobě až 250 °C. 

 

4.2.2 Experimentální měření výkonových charakteristik 

Vliv tlakové ztráty generátoru na tah komínu a provoz kotle byl v případě automa-

tického kotle eliminován, protože kotel je vybavený vzduchovým ventilátorem, vytvá-

řejícím ve vzduchospalinové trati přetlak. Jako palivo pro spalování byly použity 

dřevní pelety. Po dosažení jmenovitého výkonu kotle byly měřeny zátěžné křivky 

generátoru. Teplota spalin v průběhu měření dosahovala teploty 196 °C. Teplota 

chladicí vody byla udržována na hodnotách 20 °C, 30 °C a 38 °C. Průtok chladicí 

vody byl udržován na hodnotě 350 l/h. Měření elektrického výkonu generátoru bylo 

prováděno pomocí elektronické odporové zátěže, digitálního voltmetru a ampérmetru. 

Výkon generátoru byl zjištěný měřením zátěžného odporu a odpovídajícího elektric-

kého proudu a napětí generátoru v zátěži. Pomocí jednotlivých měření při různých 

zátěžných odporech byla získána zátěžná charakteristika pro danou teplotu spalin  

a teplotu chladicí vody a následně získána výkonová křivka generátoru vzhledem 

k těmto teplotám. Pro měření teplot byly využity měřicí karty Advantech Adam 4017 

a 4018+ a termočlánky typu K. 

 

4.3 EXPERIMENTÁLNÍ KRBOVÁ VLOŽKA S 

TERMOELEKTRICKÝM GENERÁTOREM 

V souvislosti s řešením dizertační práce vznikla experimentální krbová vložka 

s termoelektrickým generátorem. Původním cílem při konstrukci generátoru bylo 

zkonstruovat bezhlučnou mikrokogenerační jednotku, která by využívala tepelné 

energie vzniklé spalováním levných tuhých paliv a produkovala větší elektrický 

výkon než poskytoval generátor pro automatický teplovodní kotel, uváděný 

v předchozím textu. Předpokládaný elektrický výkon byl do 50 W. Účelem generátoru 

bylo i zkoumání možné eliminace vlivu teplotních polí na elektrický výkon 

termoelektrického generátoru pomocí architektury stejnosměrných měničů. 
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4.3.1 Navržená konstrukce experimentálního termoelektrického generátoru 

Konstrukci generátoru představuje spalinový výměník umístěný v horní části 

krbové vložky, který zajišťuje přívod tepla pro termoelektrické moduly. Pro experi-

menty byly využívány termoelektrické moduly TG 12-6-01L. Chlazení termoelektric-

kých modulů zajišťoval nejdříve monolitický teplovodní výměník předehřívající 

vratnou vodu, který byl nahrazený samostatnými chladicími bloky (viz Obr. 4.3). 

Termoelektrických modulů bylo deset kusů a spojeny bylo do sério-paralelní 

konfigurace. 

 

          

Obr. 4.3 Pohled zdola na samostatné vodní chladiče termoelektrického generátoru a termoelektrické 

moduly (vlevo) a pohled shora (vpravo) 

 

 

Obr. 4.4 Pohled na krbovou vložku s termoelektrickým generátorem umístěnou  

na měřicí váze v laboratorní zkušebně kotlů v průběhu zkoušek 

4.4 MĚŘÍCÍ APARATURY TERMOELEKTRICKÝCH GENERÁTORŮ 

Zkušební stend termoelektrických modulů  

Reálné výkonové parametry modulu při definovaných teplotách a parametry 

Seebeckova koeficientu, elektrického odporu, tepelné vodivosti a koeficientu 

termoelektrické účinnosti jako funkce teploty výrobci termoelektrických modulů 

obvykle neudávají. V případě dat od výrobce se jedná pouze o výchozí hodnoty, které 
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se mohou změnit. Byl proto navržen a zkonstruován zkušební stend využívající 

metody steady-state, který je vyobrazený na Obr. 4.5.  

 

 
 

Obr. 4.5 Pohled na zkonstruovaný zkušební stend. Vlevo se nachází elektrovýzbroj zkušebního zařízení a 

prvky řízení, vpravo samostatný stend. 

Laboratorní chladicí smyčka termoelektrického generátoru a zkušebního stendu 

termoelektrických modulů 

Pro potřeby experimentů a simulaci reálných provozních podmínek byla navržena 

a setavena chladicí smyčka, vyobrazená na Obr. 4.6 (vlevo). Po projení s kompresoro-

vým chladicím agregátem umožňuje regulovat parametry chlazení a sestavených 

termoelekrických generátorů a slouží také pro měření parametrů termoelektrických 

modulů se zkušebním stendem uvedeným výše. 

 

   
 

Obr. 4.6 Pohled na zkonstruovanou chladicí smyčku (vlevo) a na testovací hydraulickou smyčku 

vybavenou nízkopříkonovými mokroběžnými oběhovými čerpadly (vpravo) 

Testovací smyčka s nízkopříkonovým čerpadlem 

Pro ověření konceptu chlazení teplovodního kotle nízkopříkonovým čerpadlem 

napájeným termoelektřinou byla sestavena testovací hydraulická smyčka s nízkopří-

konovými čerpadly. Z rešerše provedené v rámci dizertační práce vyplynuly dva 
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možné přístupy. Použití oběhového čerpadla napájeného stejnosměrným nebo 

střídavým proudem. Provádění prvotních testů a ověřování napájení čerpadla 

generátorem, kdy čerpadlo by bylo umístěné přímo v chladící smyčce kotle, by nebylo 

praktické. Testování by bylo komplikované z hlediska experimentů, vyhodnocování 

jejich výsledků a bylo i zbytečně nákladné při dlouhodobějším provozu. Byla proto 

navržena a sestavena testovací hydraulická smyčka, vybrazena na Obr. 4.6 (vpravo).  

 

5  VÝSLEDKY SIMULACÍ A VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

5.1 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ 

TERMOELEKTRICKÉHO GENERÁTORU NA AUTOMATICKÉM 

KOTLI 

Výsledky měření 

Maximálního výkonu generátoru na automatickém kotli na pelety bylo dosaženo 

při sériovém spojení termoelektrických modulů. Generátor dosahoval výkonu 11 W. 

V následujících tabulkách jsou shrnuta měření svorkového napětí, napětí a proudu 

v zátěži při daném zátěžném odporu a měření zkratového proudu. Z hodnot 

uváděných v tabulkách byla následně extrapolována předpokládáná zátěžná 

charakteristika generátoru jako funkce teploty chladicí vody při jmenovitém výkonu 

kotle (viz Obr. 5.1). Hodnoty optimálních zátěžných napětí, proudů a výkonů jsou 

graficky znázorněny na výkonové charakteristice na Obr. 5.2. Měření generátoru 

probíhalo v několika etapách. Detailnější popis měření a dosažené výsledky je možné 

nalézt v publikacích [14; 15].  

Tab. 5.1 Změřené hodnoty při tspal = 196 °C a tvoda = 20 °C 

Svorkové napětí 

Uoc (V) 

Zátěžný odpor 

RL () 

Zátěžné napětí 

UL (V) 

Zátěžný proud 

IL () 

Zkratový proud 

ISC (A) 

23,76 - - 0 - 

- 6,72 8,06 1,20 - 

- 0 0 - 1,85 

 

Tab. 5.2 Změřené hodnoty při tspal = 196 °C a tvoda = 30 °C 

Svorkové napětí 

Uoc (V) 

Zátěžný odpor 

RL () 

Zátěžné napětí 

UL (V) 

Zátěžný proud 

IL () 

Zkratový proud 

ISC (A) 

21,94 - - 0 - 

- 6,63 7,43 1,12 - 

- 0 0 - 1,68 
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Tab. 5.3 Změřené hodnoty při tspal = 196 °C a tvoda = 38 °C 

Svorkové napětí 

Uoc (V) 

Zátěžný odpor 

RL () 

Zátěžné napětí 

UL (V) 

Zátěžný proud 

IL () 

Zkratový proud 

ISC (A) 

20,40 - - 0 - 

- 6,57 6,83 1,04 - 

- 0 0 - 1,54 

 

 

 

Obr. 5.1 Zatěžovací charakteristika termoelektrického generátoru při nominálním výkonu kotle  

a proměnných teplotách vratné vody 

 

 

Obr. 5.2 Výkonová křivka termoelektrického generátoru při nominálním výkonu kotle a proměnných 

teplotách vratné vody 

V případě sériového spojení modulů se méně projevovaly výkonové diference mezi 

jednotlivými moduly. V případě serio-paralelního nebo paralelního spojení byly 

výkonové ztráty větší. Rozdíly ve výkonech jsou způsobené především rozdílnými 

okrajovými teplotami na modulech, které mohou být způsobené polohou modulů 
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(generátor byl ve vodorovné poloze), rozdílnou velikostí tlaku na modul a jeho 

špatným rozložením na ploše modulu. Maximální dosažitelný výkon výrazně klesá se 

vzrůstající teplotou chladicí vody. Vzhledem k tepelné kapacitě vody a součinitelům 

přestupu tepla na straně vody, se rozdíl v teplotách vody projeví výrazněji než rozdíl 

v teplotách spalin.  

 

Ověření simulačního nástroje 

Tab. 5.4 Porovnání experimentálně změřených hodnot a hodnot získaných ze simulačního nástroje při tspal 

= 196 °C a tvoda = 20 °C 

 
Svorkové napětí 

Uoc (V) 

Zátěžný odpor 

RL () 

Zátěžné napětí 

UL (V) 

Zátěžný proud  

IL () 

Zkratový proud 

ISC (A) 

Maximální výkon 

PMAX (W) 

Simulace 20,13 6,72 8,60 1,27 - 10,16 

Experiment 23,76 6,72 8,06 1,20 1,85 10,98 

Rozdíl -3,63 - 0,54 0,07 - -0,82 

Procentuální rozdíl 15,3 % - 6,70 % 5,83 % - 7,47 % 

 

Tab. 5.5 Porovnání experimentálně změřených hodnot a hodnot získaných ze simulačního nástroje při tspal 

= 196 °C a tvoda = 30 °C 

 
Svorkové napětí 

Uoc (V) 

Zátěžný odpor 

RL () 

Zátěžné napětí 

UL (V) 

Zátěžný proud  

IL () 

Zkratový proud 

ISC (A) 

Maximální výkon 

PMAX (W) 

Simulace 19,08 6,63 8,53 1,19 - 8,93 

Experiment 21,94 6,63 7,43 1,12 1,68 9,19 

Rozdíl -2,86 - 1,10 0,07 - -0,26 

Procentuální rozdíl 13,0 % - 14,8 % 6,25 % - 2,83 % 

 

Tab. 5.6 Porovnání experimentálně změřených hodnot a hodnot získaných ze simulačního nástroje při tspal 

= 196 °C a tvoda = 38 °C 

 
Svorkové napětí 

Uoc (V) 

Zátěžný odpor 

RL () 

Zátěžné napětí 

UL (V) 

Zátěžný proud  

IL () 

Zkratový proud 

ISC (A) 

Maximální výkon 

PMAX (W) 

Simulace 18,21 6,57 7,76 1,18 - 7,99 

Experiment 20,40 6,57 6,83 1,04 1,54 7,85 

Rozdíl -2,19 - 0,93 0,14 - 0,14 

Procentuální rozdíl 10,7 % - 13,6 % 13,5 % - 1,79 % 

 

Diskuze výsledků 

Výrazné odchylky jsou u svorkového napětí a parametrů v zátěži – zátěžného napětí 

a zátěžného proudu. Pro výpočet bylo přijato množství zjednodušujících předpokladů 

a provedena řada voleb. Jedna z voleb, která může výrazně ovlivňovat výsledky je 

uvažování materiálových parametrů převzatých od jiného výrobce, než kterým byl 

výrobce použitých termoelektrických modulů. Na zjištěných hodnotách se mohou 

také výrazně podílet vlikosti tepelných ztrát, které nebyly z velké většiny vyjádřeny  
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a mohou mít významný vliv. Celkově je ale nalezena shoda výsledků. Předpokládám, 

že model je schopný predikovat výsledky s dostatečnou mírou přesnosti. 

 

5.2 EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ PROVOZNÍCH PARAMETRŮ 

KRBOVÉ VLOŽKY S TERMOELEKTRICKÝM GENERÁTOREM 

V průběhu prvotních zkoušek krbové vložky s generátorem byla na vstup chladiče 

generátoru přiváděna chladicí voda o teplotě 27 °C. Zatížený generátor dosahoval 

elektrického výkonu 21 W. Samostatným měřením jednotlivých termoelektrických 

modulů ale bylo zjištěno, že velká část elektrického výkonu se maří ve vzájemně 

propojených modulech, mezi kterými byly značné výkonové rozdíly. Tuto skutečnost 

demonstruje Obr. 5.3, na kterém je zaznamený průběh svorkového napětí 

samostatných termoelektrických modulů při rozhořívání paliva.  

 

 

Obr. 5.3 Průběh svorkového napětí termoelektrických modulů při rozhořívání paliva v krbové vložce 

Diskuze výsledků 

Rozdílné výkony modulů nastávaly v důsledku rozdílných okrajových teplot modu-

lů, který byly způsobené nevhodnou konstrukcí jednotlivých mechanických částí  

a špatnou rovinatostí, především monolitického vodního bloku. Po úpravě krbové 

vložky a generátoru došlo k navýšení elektrického výkonu, v průběhu experimentů a 

měření parametrů generátoru ale současně došlo k poškození termoelektrických 

modulů. To je možné vidět například na Obr. 5.4. 

 

 

Obr. 5.4 Pohled na poškozený termoelektrický modul 
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Od dalších experimentů na krbové vložce bylo dočasně upuštěno a následovaly 

činnosti vedoucí ke stavbě zkušebního zařízení.  

 

5.3 SIMULAČNÍ NÁSTROJ PRO HODNOCENÍ UPLATNĚNÍ 

TERMOELEKTRICKÉHO GENERÁTORU 

5.3.1 Případová studie 1: zplyňovací kotel na dřevo 

Simulační výpočet je prováděný pro parametry blízké zplyňovacímu kotel Viadrus 

U22 Economy o jmenovitém tepelném výkonu 16 kW spalujícím dřevo. Z hodnot 

získaných z výpočtu vyplývá maximální množství tepla využitelné generátorem. Tato 

hodnota je použita v následném výpočtu a simulacích vlastní termoelektrické části 

generátoru, která je prováděna v programu Maple. V následující tabulce jsou stručně 

shrnuty výchozí parametry výpočtu. 

Tab. 5.5 Parametry výpočtu termoelektrického generátoru pro zplyňovací kotel na dřevo 

Parametry výpočtu spalin Označení Hodnota Jednotka 

Typ paliva  
Palivové dřevo 

(buk) 
(-) 

Tepelný výkon kotle  16 (kW) 

Relativní vlhkost vzduchu  70 (%) 

Teplota spalovací vzduchu  22 (°C) 

Nadmořská výška  237 (m) 

Teplota spalin 𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙 165 (°C) 

Hmotnostní tok spalin �̇�𝑠𝑝𝑎𝑙 0,012 (kg/s) 

Teplotní spád  70/50 (-) 

Teplota chladicí vody 𝑡𝑣𝑜𝑑𝑎 50 (°C) 

Hmotnostní tok chladicí vody �̇�𝑣𝑜𝑑𝑎 0,192 (kg/s) 

Hmotnostní tok paliva (vzhledem k uvažovanému palivu)  4,49 (kg/h) 

Přebytek vzduchu (vzhl. k uvažovaném hm. toku spal.)  2,34 (-) 

Průměr kouřovodu  0,160 (m) 

Požadovaný komínový tah  13 (Pa) 

Parametry termoelektrického generátoru    

Ztrátový součinitel spalinového výměníku 𝛽𝑠𝑝𝑎𝑙  0,03 (-) 

Ztrátový součinitel přechodu spal. výměníku/modul 𝛽ℎ
𝑡𝑒  0 (-) 

Ztrátový součinitel přechodu modul/vod. výměník 𝛽𝑐
𝑡𝑒  0 (-) 

Ztrátový součinitel vodního výměníku 𝛽𝑣𝑜𝑑𝑎 0 (-) 

Množství tepla odebratelné termoelektrickým generátorem �̇�ℎ,𝑡𝑒 250 (W) 

Elektrický kontaktní odpor spojovacích vodičů 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑡 0,003 () 

 

Výsledky 

Při zadaných parametrech ze simulace vyplynulo, že maximální dosažitelný výkon 

je 0,25 W, při použití 1000 polovodičových dvojic o šířce 1,5 mm, délce 3,0 mm  

a celkovém faktoru plnění 0,3. Výsledky simulací jsou uvedeny v Tab. 5.6. Průběh 

výkonu a účinnosti v závislosti na délce polovodičů a množství polovodičových 

dvojic pro konstantní faktor plnění jsou vyobrazené na Obr. 5.5. 
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Tab. 5.6 Dosažené výsledky 
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Obr. 5.5 Průběh výkonu a účinnosti polovodičových sloupků o šířce 1,5 mm a faktoru plnění 0,3 v závislosti 

na jejich délce a množství polovodičových dvojic 

5.3.2 Případová studie 2: krbová kamna na dřevo 

Simulační výpočet je prováděný pro parametry blízké krbovým kamnům ABX, typ 

067 o jmenovitém tepelném výkonu 13 kW spalující dřevo. Pro dané parametry 

kouřovodu a komínu shodné s předchozím výpočtem z hodnot získaných z výpočtu 

vyplývá maximální množství tepla využitelné generátorem. Tato hodnota je použita 

v následném výpočtu a simulacích vlastní termoelektrické části generátoru. 

V následující tabulce jsou stručně shrnuty výchozí parametry výpočtu. 

Tab. 5.7 Parametry výpočtu termoelektrického generátoru pro krbová kamna na dřevo 

Parametry výpočtu spalin Označení Hodnota Jednotka 

Typ paliva  
Palivové dřevo 

(buk) 
(-) 

Tepelný výkon kotle  13 (kW) 

Relativní vlhkost vzduchu  70 (%) 

Teplota spalovací vzduchu  22 (°C) 

Nadmořská výška  237 (m) 

Teplota spalin 𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙 264 (°C) 

Hmotnostní tok spalin �̇�𝑠𝑝𝑎𝑙 0,009 (kg/s) 

Teplotní spád  70/50 (-) 

Teplota chladicí vody 𝑡𝑣𝑜𝑑𝑎 50 (°C) 

Hmotnostní tok chladicí vody �̇�𝑣𝑜𝑑𝑎 0,156 (kg/s) 

Hmotnostní tok paliva (vzhledem k uvažovanému palivu)  4,04 (kg/h) 
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Parametry výpočtu spalin Označení Hodnota Jednotka 

Přebytek vzduchu (vzhl. k uvažovaném hm. toku spal.)  1,89 (-) 

Průměr kouřovodu  0,150 (m) 

Požadovaný komínový tah  12 (Pa) 

Parametry termoelektrického generátoru    

Ztrátový součinitel spalinového výměníku 𝛽𝑠𝑝𝑎𝑙  0,03 (-) 

Ztrátový součinitel přechodu spal. výměníku/modul 𝛽ℎ
𝑡𝑒  0 (-) 

Ztrátový součinitel přechodu modul/vod. výměník 𝛽𝑐
𝑡𝑒  0 (-) 

Ztrátový součinitel vodního výměníku 𝛽𝑣𝑜𝑑𝑎 0 (-) 

Množství tepla odebratelné termoelektrickým generátorem �̇�ℎ,𝑡𝑒 370 (W) 

Elektrický kontaktní odpor spojovacích vodičů 𝑅𝑘𝑜𝑛𝑡 0,003 () 

 

Výsledky 

Při zadaných parametrech ze simulace vyplynulo, že maximální dosažitelný výkon 

je 0,81 W, při použití 550 polovodičových dvojic o šířce 2,0 mm, délce 30 mm  

a celkovém faktoru plnění 0,3. Výsledky simulací jsou uvedeny v Tab. 5.8. Průběh 

výkonu a účinnosti v závislosti na délce polovodičů a množství polovodičových 

dvojic pro konstantní faktor plnění jsou vyobrazené na Obr. 5.6. 

Tab. 5.8 Výsledky simulací 
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Obr. 5.6 Průběh výkonu a účinnosti polovodičových sloupků o šířce 1,5 mm a faktoru plnění 0,3 v závislosti 

na jejich délce a množství polovodičových dvojic. 
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5.3.3 Případová studie 3: zplyňovací kotel na uhlí 

Výpočet termoelektrického generátoru nemůže být v případě zplyňovacího kotle  

na hnědé uhlí prováděný pro stejné parametry odkouření jako v předchozích 

případech, protože není splněno tlakové kritérium výpočtu. I při změně parametrů 

odkouření zůstává množství odebratelného tepla pro generátor limitované a nebylo 

dosaženo podmínek vhodných pro výpočet termoelektrické části.  

 

Diskuze výsledků 

Z výsledků provedených simulací vyplývá, že navržená konstrukce termoelektric-

kého generátoru provedeného ve vzduchospalinové cestě jako hladkého kanálu je 

nevhodná pro dosažení výkonů, které by se přibližovaly výkonům potřebným  

pro napájení oběhových čerpadel kotlů a zajištění jejich autonomního provozu.  

 

ZÁVĚRY A VLASTNÍ PŘÍNOS PRÁCE 

Cílem práce bylo zjistit, zda je možné při využití nízkoteplotních termoelektrických 

materiálů a modulů přeměňující teplo spalin domovních kotlů na tuhá paliva získat 

dostatečné množství elektrické energie pro napájení nízkopříkonových oběhových 

čerpadel, a tím zajistit chlazení kotlů. Byl vytvořen simulační nástroj, validovaný a 

verifikovaný pomocí experimentálního termoelektrického generátoru. Při porovnání 

výsledků simulačního nástroje a změřených zatěžovacích charasteristik generátoru 

byla zjištěna přibližná shoda výsledků. Předpokládám tak, že simulační nástroj je 

schopný predikovat výsledky s přijatelnou mírou spolehlivosti.  

Z provedených simulací vyplývá, že termoelektrický generátor provedený jako 

externí zařízení s designem odpovídajícím požadavkům technických norem – s hlad-

kými teplosměnnými povrchy ve spalinovém traktu generátoru, nebude poskytovat 

dostatečný elektrický výkon pro napájení nízkopříkonových oběhových čerpadel. 

V této podobě je zajištění dostatečného přestupu tepla ve vzduchospalinové trase 

problematické a výkon generátoru limitovaný. Vliv na výkon generátoru má i teplota 

vratné vody. Předpoklad, že odkouření bude výkon generátoru limitovat se nepotvrdil. 

Omezovalo by výkon až při dosažení vyššího součinitele přestupu tepla nebo při větší 

teplosměnné ploše. Pokud by spaliny na výstupu z kotlů dosahovaly vyšších teplot  

a byl zajištěný lepší přestup tepla na straně spalin, bylo by možné dosáhnout větších 

elektrických výkonů. Pokud by bylo možné využít chladicí vodu o nižší teplotě 

(například z podlahového vytápění), výkon by byl také větší. Experimentálními 

generátory bylo demonstrováno, že větších elektrických výkonů je možné dosáhnout. 

Nicméně, se jedná o experimentální zařízení pro ověření simulačního nástroje. 

Předmětem dalšího postupu by mělo být hledaní kompromisu mezi intenzifikací 

přestupu tepla ve spalinové části generátoru a požadavky kladenými na provedení celé 

vzduchospalinové trasy. Mělo by také být současně zvažováno umístění termoelekt-

rických modulů do oblastí vyšších teplot, blíže ke spalovací komoře. Pokud by 

v budoucnu došlo k nalezení konstrukční podoby generátoru, která by zajišťovala 

požadované výkony, měla by být vedle výkonové optimalizace zvažována optimali-
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zace pro dosažení optimální ceny a vytvořený návrh analyzovaný pro různé návrhové 

i nenávrhové stavy pomocí numerických metod nebo softwarových aplikací jako je 

například ANSYS nebo Comsol.  

 

Z  rešerše termoelektrických generátorů vznikl přehled historicky významných 

generátorů, vyplynuly jednotlivé konstrukční směry, dosahované výkony a účinnosti 

generátorů a byly nalezeny informace související s jejich konstrukcí. V návaznosti na 

to a související teorii byly postupně navrženy a zkonstruovány dva experimentální 

termoelektrické generátory. Prvním generátorem byl generátor pro automatický 

teplovodní kotel na dřevní pelety. Tento byl změřen s několika typy termoelektrických 

modulů. Mezi experimenty byly provedeny drobné konstrukční úpravy, došlo i  

k navýšení jeho elektrického výkonu. V souvislosti s měřeními vyvstala potřeba 

stabilnějšího chlazení generátoru. Z tohoto důvodu byla navržena a sestavena chladicí 

smyčka, která ve spojení s kompresorovým chladicím agregátem umožňuje udržování 

stabilních podmínek chlazení. Druhým navrženým a sestaveným generátorem byla 

krbová vložka s termoelektrickými moduly. I u tohoto generátoru došlo k několika 

konstrukčním úpravám a navýšení elektrického výkonu. Při eperimentech se ale 

významně poškodilo několik termoelektrických modulů. Před experimenty byly 

termoelektrické moduly kontrolované zběžně. Předpokládalo se, že jejich parametry 

korespondují s údaji od výrobců. Byla provedena rešerše měřicích metod 

termoelektrických modulů a na základě rešerše navrženy přístupy měření a ověřování 

parametrů modulů. Rychlé měření vnitřního odporu termoelektrických modulů 

(indikuje případné změny ve struktuře termoelektrických modulů), bude prováděno 

pomocí ZRLC metru a měření výkonových parametrů modulů bude prováděno 

zkušební aparaturou využívající metody steady-state. ZRLC měřící přístroj byl 

následně pořízen, moduly označeny, změřeny a došlo k jejich selekci do skupin podle 

stavu poškození. Měřicí aparatura, která využívá metody steady-state, byla navržena 

a zkonstruována. Po selekci modulů došlo k  měřením termoelektrického generátoru 

na teplovodním kotli.  

Po provedení rešerše dostupných nízkoemisních kotlů a nízkopříkonových čerpadel 

bylo zhodnoceno, že výkony sestavených generátorů jsou dostatečné pro napájení 

čerpadel. Byla navržena experimentální smyčka pro pokusy s  generátorem napájející 

čerpadla nezávisle na kotli, aby nedošlo k nechtěným provozním stavům a případ-

nému přehřátí kotle. Zkušební smyčka byla sestavena a čerpadla v  okruhu zběžně 

odzkoušena.  

Dizertační práce poskytuje teoretické zázemí pro další zájemce o uvedenou 

problematiku a naznačuje možné směry pro další výzkumné aktivity.  
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ABSTRAKT 

Malé domovní teplovodní kotle na tuhá paliva představují významný zdroj 

znečištění ovzduší. Je proto snahou zvyšovat jejich účinnost spalování a omezovat 

produkci vznikajících škodlivých exhalací. Z tohoto důvodu dochází legislativně 

k omezování provozu starších a v současnosti již nevyhovujících  typů domovních 

kotlů. Preferovanými typy kotlů jsou nízkoemisní kotle, především automatické nebo 

zplyňovací. Větší část z nich ale, oproti předchozím typům kotlů, vyžaduje také 

připojení k elektrické rozvodné síti. Pokud dojde k dlouhodobějším výpadkům 

elektrického napájení, provoz novějších typů kotlů je limitovaný. Na trhu jsou 

v současnosti dostupné i nízkoemisní zplyňovací kotle spalující dřevo a uhlí, které je 

možné provozovat i při výpadku elektrického napájení, ale pouze v otopných 

soustavách s přirozenou cirkulací vody. V otopných soustavách s nuceným oběhem 

vody není možné tyto kotle, ani krby nebo krbové vložky s teplovodními výměníky 

při výpadku napájení provozovat bez externího bateriového napájení. Dizertační práce 

se zabývá otázkou, zda by bylo možné pomocí termoelektrické přeměny odpadního 

tepla spalin malých nízkoemisních spalovacích zařízení získat dostatečné množství 

elektřiny, napájet jejich oběhová čerpadla a zajistit provoz v soustavách s nucenou 

cirkulací vody nezávisle na dodávkách elektřiny z rozvodné sítě. 

Aby bylo možné odpovědět na tuto otázku, byl vytvořen simulační nástroj 

predikující výkonové parametry termoelektrických generátorů. Oproti dříve publiko-

vaným pracem je do výpočtů a simulací zahrnutý i vliv generátoru na funkčnost 

odkouření kotlů. Pro ověření simulačního nástroje byl postaveny experimentální 

termoelektrický generátor využívající odpadního tepla spalin automatického teplo-

vodního kotle na dřevní pelety. Vedle tohoto generátoru vznikla také experimentální 

termoelektrická krbová vložka a další zařízení související s experimenty. 

 

ABSTRACT 

Small domestic hot water boilers burning solid fuels represent a significant source 

of air pollution. It is therefore an effort to increase their combustion efficiency and  

to reduce the production of harmful emissions. For this reason, the operation of older 

and currently unsatisfactory types of household boilers has been legally restricted. 

Preferred types of boilers are low-emission boilers, especially automatic or gasifica-

tion boilers. Most of them, however, in comparison with previous types of boilers, 

also require connection to the electricity grid. If there is a long-term failure in electri-

city grid, the operation of newer boiler types is limited. Wood and coal gasification 

boilers are currently available on the market and can be operated even in the event  

of a power failure, but only in heating systems with natural water circulation.  

In heating systems with forced water circulation, these boilers, fireplaces or fireplace 

inserts with hot-water heat exchangers cannot be operated without external battery 

supply in the event of a power failure. The dissertation thesis therefore deals with the 

question of whether it would be possible by thermoelectric conversion of waste heat 

of flue gases of small-scale low-emission combustion hot water domestic boilers  
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to obtain sufficient electricity, to power supply their circulation pumps and to ensure 

operation in systems with forced water circulation independently of electricity supply 

from the grid. 

In order to answer this question, a simulation tool predicting the power parameters 

of thermoelectric generators was created. Compared to previously published works, 

the calculations and simulations include the influence of the generator on the boiler 

flue gas functionality. To verify the simulation tool, an experimental thermoelectric 

generator was built using the waste heat of the flue gas of an automatic hot water 

boiler for wood pellets. In addition to this generator, there was also created  

an experimental thermoelectric fireplace insert and other equipment related to these 

experiments. 

 


