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Sammanfattning: 
 

Att minska energianvändningen är något det pratats mer och mer om de senaste åren. Det finns 

olika sätt att minska energianvändningen på och ett av dessa är att återvinna värmeenergi. Det kan 

gälla både spillvärme och nyttig värme. Detta går att tillämpa i industrin, transportsektorn, hushåll 

och till vardags. Gemensamt för dessa processer är att det används stora mängder energi vilket till 

stor grad består av förluster till omgivningen eller att processerna inte optimeras. På senare tid har 

det forskats kring teknologi som kan ta vara på denna värmeenergi och på så vis minska förlusterna. 

En teknologi för detta är termoelektriska generatorer (TEG) som bygger på Seebeckeffekten för att 

generera elektricitet från temperaturskillnader. När ett TEG-element utsätts för värme på en sida 

och kyla på den andra sidan så genereras en elektrisk spänning. En elektrisk ström och effekt kan 

tas ur kretsen om elementet kopplas till en elektrisk last. Materialet i elementet består av 

halvledarmaterial med låg värmeledningsförmåga och en hög elektrisk ledningsförmåga. 

Teknologin har funnits länge men aldrig tillämpats i någon större grad. Nu på senare år har intresset 

ökat och kommersiella produkter med TEG-element har tagits fram. I detta arbete har en sådan 

produkt testats för att se hur lämpligt det skulle vara att använda dessa vid hushåll som inte är 

anslutna till elnätet och har en vedkamin för uppvärmning. TEG-enheten testas på en värmeplatta 

där ställbara temperaturer är möjliga för att testa prestandan vid temperaturerna 150° C, 200° C och 

230° C. En krets sätts ihop för att kunna mäta av värden på spänning och ström vid olika laster som 

sätts med resistorer. Mätningarna görs med en ökning på 0,1 A vid varje mätning. Resultatet från 

dessa tester visar att maximal effekt på 14 W uppnås hos produkten vid 230° C. När modifiering av 

produkten görs för att öka temperaturskillnaden uppnås 17,8 W vilket tyder på att effekten ökar när 

delta T ökar. Den spänning som uppnås vid öppen krets var som högst 31 V och vid maximal effekt 

var den 17,8 V. Strömmen var då 1 A. De resultat som testerna gav levde inte upp till de 25 W som 

produkten sägs kunna ge. Produkten saknar även viktiga komponenter så som spänningsreglerare. 

 

Det går av både teori och tester avgöra att det är ett lämpligt sätt att använda sig av TEG-enheter för 

att generera små mängder elektricitet vid hushåll utan koppling till elnätet. 
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Abstract: 
 
In recent years the topic of reducing the energy usage has been on the agenda. There are several 

ways of reducing the energy usage and one of these is to recycle heat energy. It could be both waste 

heat and useful heat. This can be implied to the industry, transport sector, households and on daily 

activities. The common factor between these is that large quantities of energy is used and to a large 

extent consists of losses to the surrounding or from processes that are not optimized. In recent time 

there has been done research around technology that can recycle and use this heat energy and in 

return reduce the energy usage. One technology to do this is thermoelectric generators (TEG) that 

are implementing the Seebeck effect to generate electricity from temperature differences. When a 

TEG-element have one side that is exposed to a heat source and one side being cooled down an 

electric voltage is being generated. An electric current and power can then be used from the circuit 

if the element is connected to an electric load. The material in the element exists of semiconductive 

materials with low heat conductivity and high electric conductivity. The technology has existed for 

a long time but has never been implemented to a larger extent. It is only in recent years that the 

interest has grown and some commercial products with TEG-elements has been developed. In this 

thesis one of these products has been tested to see how viable it would be to use these within a 

household that is not connected to the electrical grid and where the house is heated with a wood-

burning stove. The TEG-product is tested on a heat plate where it is possible to set a desired 

temperature. The temperatures of 150° C, 200° C and 230° C are chosen for testing the performance 

of the product. A circuit is put together to be able to read the values of the voltage and current at 

different loads that are set with resistors. The measurements are done with an increase of 0,1 A for 

every measurement. The result from these tests shows that the maximum power of 14 W is achieved 

at 230° C on the hot side. But when modification of the product is made to increase the temperature 

difference a value of 17,8 W is attained. This indicate that the power is increasing when the 

temperature difference is increasing. The attained voltage at open circuit was as highest 31 V and at 

maximum power it was 17,8 V. The current was then 1 A. The results that the testing gave did not 

match the value of 25 W that the datasheet says the product can deliver. Also, the product is missing 

important components such as voltage regulator. 

 

It is possible from both the theory and the testing to see that it is suitable to use a TEG-product to 

generate small amount of electricity to households that are not connected to the electrical grid. 

 

 
 
 
Keywords: Energy technology, Seebeck effect, TEG, waste heat, wood-burning stove, 
fluid mechanics, thermodynamics, power, current, voltage, electrical engineering, heat 
plate,  
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Förord 

Examensarbetet har gjorts på Högskolan dalarna samt hemifrån och har innehållit praktiskt 

arbete i form av tester. 

Jag vill rikta ett tack till Peter Shostakovsky på Kryotherm för levererade TEG-boxar samt 

LabTeam Scandinavia AB för leverans av värmeplatta.  

 

Ett stort tack går även till handledarna Hans Ersson och Klaus Lorenz för hjälp och guidning 

under arbete. Jag vill även rikta ett stort tack till Anton Fedorov för hjälp med att sätta upp 

och koppla samman testutrustning samt hjälp att förstå data från testerna. 

 
Andreas Svensson, Falun 2021-05-29 



 

 
 

Begrepp 

 
Symbol Beskrivning Enhet 

ΔT Temperaturskillnad 0 C eller K 

α Seebecks koefficient V/K 

∆V Spänningsskillnad V 

σ Elektrisk ledningsförmåga S/m 

κ Värmeledningsförmåga W·m-1·K-1 

ɳ Verkningsgrad % 

𝑐𝑝,𝑔 Värmekapacitet J/kg-K 

Q Värmeflöde W 

R Resistans  Ω 

U Spänning V 

𝑉𝑜𝑐 Spänning, öppen krets V 

P Effekt Watt 

𝑃𝑖𝑛 Input effekt Watt 

𝑃𝑜𝑢𝑡 Output effekt Watt 

𝑇ℎ Temperatur, varm sida º C eller K 

𝑇𝑐 Temperatur, kall sida º C eller K 

Z Impedans (elektriskt motstånd) Ω 

 

Förkortningar 

DC Likspänning 

HPTEG  Värmerörs-termoelektrisk generator 

MPTT Maximum power tracker theorem 

PWM Pulsbreddsmodulering 

RTG Radioisotopisk termoelektrisk generator 

TEC Termoelektrisk kylning 

TEG Termoelektrisk generator 
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1 Inledning 

1.1 Inledning 

I dagens samhälle används enorma mängder energi i form av elektricitet i olika processer och 

efterfrågan på mer tillfaller konstant [1]. Samtidigt ökar kraven på hög standard på 

energitillförseln i form av förnybara energikällor och mer effektiv energihantering [2]. Detta 

gör att uppvärmning osv måste frångå fossila bränslen och förlita sig på biobränslen och 

elektricitet, vilket ökar användningen av elektricitet. Det sätter då press på utvecklingen av 

system att energieffektivisera användningen av energi samt att bidra till lägre klimatpåverkan. 

För tillfället finns det stora mängder energi som inte används fullt ut, utan förloras till 

omgivningen i stället [2]. Ett sätt att effektivisera detta är att ta vara på t. ex spillvärme [1] 

eller att optimera användandet av värmeenergi. Spillvärme är ett begrepp som används för att 

beskriva den värmeenergi som inte tas till vara på vid olika processer till exempel inom 

industrin eller vid användning av förbränningsmotorer inom transportsektorn samt mindre 

sektorer så som uppvärmning av hushåll med kaminer. Värmeenergi går att till viss grad ta 

vara på och optimera och forskning har ökat kraftigt de senaste åren. Men fortsatt forskning 

krävs för att optimera utvinningen [3]. Ett sätt att ta vara på värmeenergin är att använda sig 

av termoelektriska generatorer (TEG) som utnyttjar temperaturskillnader för att generera 

elektrisk energi. Transporten av elektroner från den varma sidan av metallen till den kalla 

skapar en ström [4]. Denna princip som tillämpas vid TEG bygger på Seebeckeffekten som 

Thomas Seebeck kom på 1821. En senare upptäckt inom samma område var termoelektrisk 

kylning (TEC) som bygger på att en likström går mellan två halvledare, så kallad 

Peltiereffekt. TEC kan på grund av sin konstruktion även användas som TEG [5]. Dessa två 

begrepp är som beskrivet väldigt lika och går i många fall inte urskilja, annat än när inversen 

tillämpas. Figur 1 visar ett element ut som både kan användas som TEG och TEC. Den varma 

sidan av TEG tar upp värmeenergi och den kalla sidan kyls med tillexempel kylfläns eller 

vattenburet system från radiatorer. 

 

 
Figur 1. Teg element [6]. 

 

TEG-elementen är i regel väldigt små och mäter oftast runt 40x40x3 mm, vilket betyder att 

den effekt som ges är väldigt låg. Det behövs ett stort antal generatorer för att den effekt som 

behövs skall uppnås. Temperaturskillnaden är grundläggande och avgör hur stor effekt som 

kan uppnås, men på grund av att vid ökning av ΔT ökar även impedansen i materialet som i 

sin tur påverkar verkningsgraden [7]. 

 

Förutom att använda sig av TEG för att ta vara på spillvärme så är även en annan drivkraft 

hos teknologin att generera el i situationer där tillgång på elnät är obefintligt. Detta kan 

infinna sig i situationer där tillgång på värmeenergi finns i form av t.ex. vedeldad kamin där 
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TEG kan tillämpas för att generera elektrisk energi från värmeenergin. 

 

TEG-elementen har inga rörliga delar i sin konstruktion och bidrar därför till att de är 

lätthanterliga och kräver väldigt lite underhåll [8]. Det gör dem smidiga att använda, samt ger 

en hög pålitlighet. En ytterligare detalj är att användandet av TEG inte begränsas av en 

speciell geografisk plats. En av de viktigaste detaljerna med användning av TEG är att främja 

hållbar utveckling och det blir väldigt relevant med denna teknik eftersom det är ren energi 

om det utvinns från förluster i form av värme [1]. Det krävs alltså ingen extra process, men är 

ändå ett bra sätt att optimera energianvändningen. Däremot är oftast förbränning som ger 

spillvärme en process som inte är klassad som förnybar energi. Det kan t. ex vara fossila 

bränslen vid förbränningsmotorer och kol vid industrier. Men det finns även förnybara 

energikällor så som ved till kaminer där man applicerar TEG-elementen [9]. Eftersom 

spillvärme endast skickas ut i atmosfären till ingen nytta så leder all energi som går att ta vara 

på till en minskning av energianvändningen. Samma sak gäller då värmeenergin annars blir 

nyttig värme. 

 

Spillvärme finns i avgaser från förbränningsprocesser vilket kan vara avgaser hos fordon och 

rökgaser från vedeldning bland annat [3]. I detta arbete blir värmekällan en värmeplatta som 

drivs av elektricitet och värmeenergin klassas därför inte som spillvärme, utan nyttig 

värmeenergi som värmer rummet. Denna värmekälla används för att få en kontinuerlig 

justerbar temperatur under de praktiska testerna och ska agera substitut för ett tänkt scenario 

med vedeldad kamin.  

 

Vedeldade kaminer har funnits väldigt länge, så spillvärme i form av rökgaser har alltid 

funnits där. Men under 60–80-talet så avvecklades tillverkning och användning av kaminer 

när uppvärmning gick över till elektricitet i stället [10]. På senare år har utvecklingen av 

kaminer gått framåt i och med miljöklassning och krav på prestanda av kaminerna. Detta 

driver utvecklingen framåt, och nu jobbas det som sagt var även med att ta vara på 

spillvärmen från rökgasen för att vidare effektivisera energianvändningen. 
 

 

 

 

 

1.2 Bakgrund 

År 1821 kom tysken Thomas Seebeck på att det uppstår en spänningsskillnad mellan olika 

hoplödda metaller där det råder en temperaturdifferens. Det medförde att det gick att 

producera el direkt från temperaturdifferenser. Först antogs det bero på magnetism men 

dansken Hans Christian Orsted visade att det var en elektrisk ström [11]. Senare år 1834 kom 

Jean Charles Peltier med en variant som fungerade på liknande sätt fast i omvänd ordning. En 

likström genom två halvledare med olika temperaturer gav antingen kylning eller värme 

beroende på vilket håll strömmen flödade. Termoelement tillverkas i båda syftena. 

 

Vid tillverkning av TEG-element användes i början material som t.ex. järn, koppar, blytellurid 

(PbTe), zink och olika legeringar [6]. I dagsläget har man även börjat använda sig av 

nanoteknologi men det är dyr teknologi [4]. 

 

Första användningen av TEG kom först inom industrin på 1860-talet och utvecklades fram till 

1890-talet men varianterna fick ofta problem och oxiderade eller smälte. Utvecklingen och 
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användandet stannade därefter upp inom industrin och övergick mer till att användas inom 

telekommunikation [6]. 

 

Så trots att Seebeck och Peltier uppfann sina koncept redan på ca 1820–1830-talet tillämpades 

det inte riktigt förens över hundra år senare under andra världskriget där det behövdes 

utveckling av teknologi i militära syften [6]. På 1940-talet använde man därför TEG inom 

militären för att använda portabla sändare så som radio [5]. Senare kom det även att användas 

TEG inom rymdforskning och rymdflygningar för att driva t.ex satelliter. NASA har 

konstruerat egna modeller av TEG som går att se i Tabell 1 där man kan urskilja några olika 

modeller [6]. 

 

Tabell 1. Olika modeller av TEG och dess tillverkare och karaktär [6]. 

 

 
 

Det är tydligt att användningen har till största grad används inom militära syften och 

rymdprogram som man ser i Tabell 2 [6]. 

 

Tabell 2. Fördelning av användningsområden [6]. 

 

 
 

Det har även testats med TEG inom transportsektorn vid förbränningsmotorer eftersom 

spillvärmen är väldigt hög där. Motorns verkningsgrad är omkring 25–45 % och 50–85 % av 

den totala energiförlusten från systemet är spillvärme som inte tas tillvara på [12]. Bland 

annat så driver företaget Scania forskning inom området [13].  

 

Det finns även produkter som tillämpar TEG och alla de andra delarna som krävs för att 

optimera utvinnandet av elektricitet från en värmekälla. Den TEG-box som används under 

detta arbete är en sådan produkt [14]. Där finns kylning och generatorer inbyggt och output 

för att ansluta laster som drivs av elektricitet. 
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1.3 Användningsområden 

Gemensamt för all typ av användning av TEG är att använda ett större antal för att öka 

uteffekten. Det behövs eftersom en enkel TEG genererar väldigt låg uteffekt och därför 

kopplar man ihop flera stycken i serie. Halvledarmaterialet som består av n- och p-typ kopplas 

så att seriekoppling sker mellan elektriska kretsen och parallellkoppling mellan värmekretsen 

[15]. 

 

Som tidigare nämnts används TEG till största graden inom rymdindustrin. Detta skiljer sig 

dock på hur användandet ser ut praktiskt och teoretiskt inom resten av tillämpningsområdena. 

Inom rymdbranschen kommer värmen från radioaktiva ämnen som sönderfaller och TEG 

kallas därför i stället radioisotopisk termoelektrisk generator (RTG) och är inte beroende av 

spillvärme på samma sätt som andra tillämpningar. Dessa kan operera inom temperaturer 

kring 1000º C vilket är mycket högre en vad en TEG vanligtvis kan. RTG används till största 

grad av rymdfordon och satelliter som skall kunna stå sig en längre tid. De är konstruerade för 

att fungera i helt olika typer av omgivningar och skiljer sig därför från den vanliga typen av 

användning av TEG för att ta vara på spillvärme [15]. 

 

Ett annat scenario där tillämpning av TEG är vanligt är inom byggnader osv som inte är 

anslutna till något elnät, ett så kallat off-Grid system. Det är i dessa lägen vanligt att koppla 

TEG till en vedeldad kamin för tillagning eller uppvärmning och genom spillvärme eller 

nyttig värme generera elektricitet till hushållet, vanligtvis till belysning. För att kyla den kalla 

sidan på en TEG är det vanligt med kylflänsar. Även att kyla med ett vattenburet system som 

t.ex. returvattnet hos ett radiatorsystem är ett bra sätt. Det är däremot ovanligare i ett off-grid 

system än vid ett hushåll som är anslutet till ett elnätverk. Därför blir en kylfläns som 

tillämpar det naturliga luftflödet den lättaste varianten [16]. Det är dock inte det bästa 

alternativet för att få en så hög uteffekt som möjligt samt att det oftast krävs flera stycken för 

att inte verkningsgraden skall sjunka för mycket [16]. Även off-Grid system med solceller 

använder sig av TEG-element för att generera elektricitet när solcellerna inte levererar el. De 

kan appliceras direkt på solcellerna [17] eller användas på en kamin osv de dagar då 

solcellerna inte kan generera elektricitet. Det kan vara under de kallare och mörkare 

månaderna på vintern. 

 

TEG används även i vissa fall inom transportsektorn. Det riktas till personbilar där TEG 

monteras bland annat på avgasröret för att ta vara på värmeförlusterna i avgaserna från 

förbränningsmotorn. Det går att kyla TEG med kylflänsar som monteras men det är 

komplicerat att få ett bra fungerande system [18]. För att göra detta behöver man 

omkonstruera storleken på avgasröret, vilket ofta medför att bränsleförbrukningen ökar och 

motverkar idén att minska spillvärmen. Det finns även TEG som integrerats i bilar där de kyls 

med ett vattenburet system som funkar bättre [19].  

 

Industrin är en annan sektor som använder sig av TEG för att ta vara på lågvärdiga 

värmeförluster under sin produktion. Industrin står för en väldigt stor mängd av den totala 

energianvändningen men bara runt 7% av vad som går att ta vara på från spillvärmen tas vara 

på. Ett sätt som används är en variant av TEG och kallas värmerör-termoelektriska 

generatorer (HPTEG) och tillämpas t.ex. för att ta vara på spillvärme från avgaser och slagg 

från bland annat stålindustrin. [20] 
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1.4 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att utföra praktiska tester av en kommersiellt TEG-produkt för att 

generera elektricitet från temperaturskillnader. Värmekällan utgörs av en värmeplatta under 

testerna och ska vara ett substitut för en kamin. Testerna görs för att se hur väl enheten 

fungerar och om det är ett användbart medel för att generera el hos hushåll utan anslutning till 

elnätet. 

1.5 Frågeställning 

För detta examensarbete har följande frågeställningar gjorts: 

• Hur är prestandan hos TEG-boxen TEG B25-12(M) vid olika temperaturer på 

värmeplattan? 

• Motsvarar resultatet från testerna det säljaren indikerat? 

• Hur är ström, spänning, effekt och temperaturskillnader beroende av varandra i ett 

system med TEG-element? 

• Vad går att göra för att effektivisera produkten i framtiden? 

1.6 Avgränsningar 

På grund av tidsaspekten på 10 veckor avgränsas arbetet. Det påverkar hur mycket forskning 

som går att finna och jobba med och även hur mycket tester som går att göra praktiskt. De 

praktiska testerna avgränsas till att endast testas på en värmeplatta som värmekälla i stället för 

på en vedeldad kamin eftersom det inte finns någon bra praktisk kamin att finna till arbetet på 

skolan. Det begränsas även till en specifik värmeplatta och inte flera olika typer av 

värmekällor. Det finns även ett begränsat antal TEG för användning och inte flera olika 

varianter för att jämföra. Det läggs fokus på att tillämpa en TEG-box som är prefabricerad. 

Arbetet begränsas efter vad Högskolan Dalarna kan erbjuda i form av utrustning och lokaler 

vid de praktiska testerna. Leveranstider av material till testerna blev en stor begränsning då 

det fastnade i tullen under flera veckor. 

1.7 Scenario 

Idén bakom arbetet grundar sig i ett scenario där hushållet är fristående från det centrala 

elnätet och producerar sin egen el. En liten stuga i fjällen som används periodvis är 

tankegången. Solenergi går utmärkt att använda sig av och lagra el under de ljusare 

månaderna men det blir en begränsning vintertid och därav tillämpningen av vedeldning och 

TEG-element för att generera el samtidigt som uppvärmning av stugan sker. Den el som 

produceras skall användas till att täcka elektricitet för att ladda mobil och belysning t.ex. 

1.8 Förstudie  

I kursen Hållbara Energisystem (GEG26G) gjordes en förstudie till detta examensarbete [21]. 

Förstudien fokuserade på teorin och bakgrund kring hur TEG-element fungerar och hur de 

används i samhället. Delar av det arbetet används i denna rapport men några stycken är 

omstrukturerade eller omskrivna till viss grad. De delar från förstudien som används är 

Inledning och bakgrund, samt delar av teorin. De stycken från teorin som används är 

Seebeckeffekt (stycke 2.1), Peltiereffekt (stycke 2.2), TEG (stycke 2.3), termodynamik 

(stycke 2.4), verkningsgrad (stycke 2.5), DC/DC system (stycke 2.6). 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras begrepp och teknologi kring hur en TEG fungerar och används samt 

vilka kunskaper som krävs för att implementera TEG i ett system. Det betyder kunskap kring 

hur en kamin fungerar och hur man kopplar TEG-systemet till denna. Även teorin kring hur 

värmen transporteras i systemet och hur det går att tillämpa tekniken för att ta vara på 

värmeenergin är presenterade. Detta kapitel är väsentligt för att kunna utföra praktiskt arbete 

inom området och är grunden för resten av rapporten och framtida arbeten. 

2.1 Seebeckeffekt 

Seebeckeffekten uppfanns av den tyska fysikern Thomas Seebeck år 1821 när han 

analyserade hur en kompassnål påverkas i en sluten krets mellan olika halvledare när det 

skapas en elektrisk potential. Det möjliggjorde att en ström kunde verka i kretsen. Elektrisk 

potential skapas då det finns en temperaturskillnad mellan halvledarna. Det beror på att 

elektroner vandrar snabbare från en varm sida till en kall sida eftersom elektroner rör sig dit 

energin är lägre. De transporterar då med sig energi till den kalla sidan [11].  

 

Spänningen som skapas mellan halvledarna medan temperaturskillnaden är konstant 1 grad 

kelvin kallas Seebeck koefficient och mäts i volt per kelvin (V/K) och betecknas α men kan 

även i vissa fall nämnas vid S. Seebeck koefficient används i beräkningen av den 

termoelektriska effekten enligt ekvation 2.1 [7]. 

 

                                    α =  −∆V /∆T                                   (2.1) 

 

Där ∆T är temperaturskillnaden mellan halvledarnas lödpunkter och ∆V är skillnaden i 

spänning mellan desamma. I det stora hela är det en elektromagnetisk kraft som uppstår vid 

Seebeckeffekten [7]. 

 

2.2 Peltiereffekt 

Peltiereffekten kan beskrivas som inversen till Seebeckeffekten och bygger vidare på Thomas 

Seebecks upptäckt. Det hände år 1834. Peltiereffekten uppstår i stället när det körs en ström 

genom olika halvledare som gör att det absorberas värme på en sida och avges på den andra 

och bildar en varm och en kall sida. Mellan dessa kan ett värmeflöde skapas som är 

proportionellt med den inducerade strömmen [4]. Peltiereffekten går att beräkna med ekvation 

2.2 [4]. 

 

                               �̇�𝛱 = (𝛱𝑏 − 𝛱𝐴) ⋅ 𝐼                            (2.2) 

 

I är strömmen genom halvledarna. 𝛱𝑏 och 𝛱𝐴 är Peltier koefficienter hos de olika materialen.  

Det som var speciellt med Peltiers upptäckt var att beroende på vilket håll man lät strömmen 

flyta genom materialen avgjorde vilken sida som avger eller tar upp värme. Det gör att 

Peltiereffekten kan tillämpas vid både TEG och TEC. 
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2.3 TEG 

Som beskrivet i introduktionen går det använda både TEG och TEC för att producera el från 

värmeenergi. De har vanligtvis samma termoelektriska material i och med användande av 

bismut telluride (Bi2Te3) i de flesta fallen. Det skiljer sig dock i hur de fungerar inom olika 

temperaturintervaller. Samt att priset kan skilja mycket på en TEG och TEC. En TEC fungerar 

oftast bättre vid lägre temperaturer som 20ºC-40ºC och upp till 100ºC kan man använda sig av 

båda. Om det är högre gradtal så fungerar TEG bättre [22]. Eftersom en TEG är dyrare kan 

detta avgöra vilken typ som används i systemet. 

 

Det material som används i en TEG/TEC bör ha en låg värmeledningsförmåga (κ) för att hålla 

så hög temperaturskillnad som möjligt mellan kall och varm sida. Materialet ska också ha hög 

elektrisk ledningsförmåga (σ) för att kunna få så hög spänning som möjligt [4]. Bismut 

telluride (Bi2Te3) är det material som fungerar bäst inom temperaturintervallet 20º C-300º C 

och är därför det vanligaste alternativet [16]. 

 

Hur en normal TEG är uppbyggd med dagens teknologi framförs i Figur 2. De består av 

halvledare av N-typ och P-typ och är anslutna med metaller i båda ändarna. De 

termoelektriska materialen är i sin tur anslutna i var sin ända, alltså en kall sida och en varm 

sida [23]. N-typen är av ett halvledarmaterial som är dopat så att extra valenselektroner finns i 

materialet. När värmeenergin förflyttas från varm till kall sida så följer då elektronerna med 

och förflyttar sig i den riktningen genom kretsen. I sin tur transporteras elektronerna i 

halvledaren av P-typ i motsatt riktning mot värmeenergin [12].  

 

 
 

Figur 2. Förenklad uppbyggnad av TEG [4]. 

 

Den visade konstruktionen gör att elektroner kan passera i kretsen och generera en elektrisk 

potential. 

 

Beroende på hur stor temperaturskillnad det är mellan kall och varm sida så varierar 

spänningen som genereras i kretsen. Ju större ⅆ𝑡 är desto högre blir den öppna kretsens 

spänning (𝑉𝑜𝑐). Dessa två parametrar ökar linjärt med varandra som går att se i Figur 3 där 

data är tagen från en TEG-modell vid namn INBC1-127.08HTS. 

 



 

8 
 

 
Figur 3. Graf över hur spänning och ⅆ𝑡 är beroende av varandra hos en TEG [1] 

 

2.4 Verkningsgrad 

En viktig faktor hos en TEG är verkningsgraden och beror bland annat på vilka material som 

används samt hur förluster tillkommer på grund av bland annat resistans [5]. Grunden för 

verkningsgraden hos en TEG tillämpas från den maximala verkningsgraden hos motorer och 

benämns som Carnotverkningsgrad. Då räknar man bara på skillnaden hos den varma och 

kalla sidan och tar inte hänsyn till förluster [24]. Den formel som används för 

Carnotverkningsgrad beskrivs med ekvation 2.3 [5]. 

 

                      𝑛𝑡ℎ.𝑐 = 1 −
(𝑇𝑐+273) 

(𝑇ℎ+273)
𝐾                                                 (2.3) 

 

𝑇ℎ är den varmare temperaturen och 𝑇𝑐 är den kallare temperaturen och beräknas i grader 

kelvin. Det går att använda sig av denna för att tillämpa hos en TEG men senare behövs det 

tas hänsyn till reducerad strömtäthet och temperatur som resulterar i minskad verkningsgrad 

[23]. Verkningsgraden hos en TEG är låg och ligger vanligtvis mellan 3–6 % [7]. 

2.5 DC/DC system 

Eftersom en TEG ska förse elektronik med el i form av likström (DC) som oftast är mycket 

låg så krävs lösningar för att kunna matcha elektronikens behov. För att göra det går det 

använda sig av DC-DC omvandlare som ökar utspänning för att matcha belastningen på 

systemet. Dessutom hjälper en omvandlare till vid eventuella ändringar i temperaturskillnader 

[23]. Step-up omvandlare kallas den variant som ökar utspänningen. Det finns även step-

down varianter som sänker utspänningen men eftersom de spänningarna som genereras av 

TEG är så låga är det ovanligt. Det finns även spänningsreglerare som går att använda för att 

få ett en jämn utspänning, utan att vare sig öka eller sänka den givna spänningen från TEG-

elementen. Detta är nödvändigt om man vill ha ett fast värde på utspänningen [1]. 

 

DC-DC omvandlare är användbara då en krets drivs med batterier [5]. Det innebär att lagring 

av el och den el som hushållet kräver styrs med dessa. Transistorer i DC-DC omvandlarna 

reglerar vad som ska lagras och vad som ska användas. För att i sin tur kontrollera när 

transistorn ska slå på och av används pulsbreddsmodulering (PWM) för att signalera.  

En arbetscykel hos PWM kan beräknas med ekvation 2.4 [23]. 

 

                        𝐷 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇𝑠
                                             (2.4) 
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D är cykeln, 𝑇𝑜𝑛 är tidspunken för omkoppling och 𝑇𝑠 är omkopplingsperioden. 

 

En viktig detalj vid användning av ett TEG-system är att matcha impedansen hos TEG 

modellen och DC-DC omvandlaren [23]. Det görs för att få ut maximal effekt av modulen. 

Det betyder att den inre resistansen vid TEG-elementet 𝑅𝑇𝐸𝐺  bör matcha input resistansen 𝑅𝑖𝑛 

hos DC-DC omvandlaren. Med hjälp av ekvation 2.5 [23] kan man räkna hur effekten 

påverkas av de olika resistanserna. 

 

                    𝑃𝑖𝑛 =
𝑉𝑜𝑐

2 ⋅𝑅𝑖𝑛

(𝑅𝑇𝐸𝐺+𝑅𝑖𝑛)2
                                (2.5) 

 

𝑉𝑜𝑐
2  är spänningen i den öppna kretsen och 𝑃𝑖𝑛 är effekten som levereras till input porten av 

DC-DC omvandlaren och 𝑅𝑖𝑛 räknas fram med ekvation 2.6 [23] där 𝑅𝐿 är lasten resistans hos 

DC-DC omvandlaren. 

       

                   𝑅𝑖𝑛 ≈ (1 − 𝐷)2 ⋅ 𝑅𝐿                             (2.6) 

2.6 Termodynamik 

I arbeten kring system som använder TEG så krävs kunskap om termodynamik. Basprincipen 

kretsar kring ledning och transport av energi i form av värme. Temperaturdifferenser ligger i 

fokus under arbetet. 

 

Termodynamik är ett brett begrepp med flera processer. Beroende på hur systemet som 

tillämpar TEG ser ut används också olika delar inom termodynamik. 

 

Värmeöverföring är ett begrepp för termisk energi som transporteras inom eller mellan olika 

medium [25]. Det finns tre sätt som värmeöverföring kan ske på, dessa är konvektion, 

värmestrålning och värmeledning. 

 

2.6.1 Konvektion 

Konvektion är det sätt som beskriver händelsen när en vätska eller gas påträffar en yta och 

värmeöverföringen sker mellan olika medium [26]. Vid beräkningar kring konvektion 

används Newtons lag för kylning som ekvation 2.7 visar [27]. 

 

                       𝑞 = ℎ ⋅ 𝐴 ⋅ (𝑇(𝑡) − 𝑇𝑒𝑛𝑣)                               (2.7) 

 

Formeln ger värmeflödet q och mäts i W (watt). Konstanten h är 

värmeöverföringskoefficienten, A är arean på ytan, T är ytans temperatur och 𝑇𝑒𝑛𝑣 är 

omgivningens temperatur (vätska eller gas). 

 

2.6.2 Värmestrålning 

Värmestrålning är ett annat begrepp inom värmeöverföring och beskriver energi som överförs 

med elektromagnetiska vågor [7]. Beräkningar inom värmestrålning görs med ekvation 2.8 

[28]. 

 

                         
ⅆ𝑞

ⅆ𝑡
= 𝜖𝜎(𝑇4 − 𝑇0

4)𝐴                                    (2.8) 
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ⅆ𝑞

ⅆ𝑡
 är värmetransporten från kropp till omgivning och mäts i watt, 𝜖 är emissionsfaktorn, 𝜎 är 

Stefan-Boltzmanns konstant, T är kroppens temperatur och 𝑇0  är omgivningens temperatur. 

A ytan på kroppen. 

 

2.6.3 Värmeledning 

Värmeledning är den tredje typen av värmeöverföring och kallas även konduktivitet. 

Värmeledning sker inom ett medium i stället för mellan medium och beskriver ett föremåls 

kapacitet till att leda värme. Med Fouriers lag kan man beräkna värmeledningen enligt 

ekvation 2.9 [7]. 

 

                                   𝑞 = −𝑘𝐴
ⅆ𝑇

ⅆ𝑥
                                       (2.9) 

 

 

Där q beskriver värmeflödet, k är värmeledningsförmågan, A är tvärsnittsarean och kan även 

betecknas S ibland, ⅆ𝑡 är temperaturskillnaden mellan varm och kall sida och ⅆ𝑥 beskriver 

tjockleken. Värmeflödet q mäts i watt. 

 

Värmeledning förekommer i både solida material som gasform och vätskeform men på lite 

olika sätt. Värmeledningen i de solida materialen så som TEG beror på transport av elektroner 

och i gas och vätska överförs värmen via kollision mellan molekyler [7]. 

 

Överföringen av värme uppstår eftersom det råder temperaturskillnader och elektroner rör sig 

snabbare från en varm till en kall punkt. Värme flödar i naturligt tillstånd alltid från en varm 

punkt till en kall punkt och inte tvärtom [29] vilket även förklarar minustecknen i formler som 

används. 

 

Vid temperaturskillnader och ledning av värme uppstår termisk resistans i materialet. Det 

fungerar precis som vid transportering av elektroner och beror på vilket material det är [7], 

[23]. Termisk resistans beskrivs med ekvation 2.10 [7]. 

 

                                   𝑅𝑡 =
𝑇

𝐴𝑘
                                             (2.10) 

 

Termisk resistans mäts i grader Celsius per watt (º C/W) [30]. 

 

 

 

2.7 Ellära 

Vid tester av TEG krävs det kunskap kring ellära i form av spänning, ström och resistans och 

hur dessa samspelar. Det behövs för att koppla kretsen i det praktiska arbetet samt vid 

skapande av IV-kurvor när resultat från tester analyseras. För att få fram den interna 

resistansen hos TEG-elementen används Ekvation 2.11 

                                 𝑅𝑇𝐸𝐺 =
𝑣𝑜𝑐

𝐼𝑠𝑐
                                            (2.11) 

 

Där 𝑣𝑜𝑐 är spänningen i den öppna kretsen och 𝐼𝑠𝑐 är strömmen i den slutna kretsen. 
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Med hjälp av 𝑅𝑇𝐸𝐺  går det sedan räkna ut maximala effekten med hjälp av maximum Power 

Transfer Theorem (MPTT) som beskrivs i Ekvation 2.12 [31] 

 

                              𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑉2

4 𝑥 𝑅𝑇𝐸𝐺
                                      (2.12) 

 

Vid denna sats krävs det att 𝑅𝑇𝐸𝐺  och 𝑅𝑙𝑜𝑎ⅆ är lika. 

 

Den enkla versionen av elläran som kommer tillhands vid beräkningar är Ekvation 2.13 och 

Ekvation 2.14 [32]. 

 

                              𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝐼                                                (2.13) 

 

                              𝑅 =
𝑈

𝐼
                                                     (2.14) 

 

P är effekten, U är spänningen, I är strömmen och R är resistansen. 

2.8 Värmekapacitet 

 
Värmekapacitet är ett begrepp som används för att mäta den energi som motsvarar en 

temperaturförändring [33]. I detta fall hur den påverkas i rökgasen. Det är användbart för att 

räkna ut hur energin överförs från rökgasen till en annan massa som t.ex rökröret. 

Värmekapacitet går att räkna fram med en förenklad ekvation som Ekvation (2.15) [34]. 

 

𝑐𝑝𝑔 = 1.050304 + 0.000067 Tg − 0.180080 [O2dry] −0.000218 Tg [O2dry] (kJ / (kg K ) ) ,     (2.15) 

 

Där O2dry är 𝑜2volymen av torr gas. Detta 𝑐𝑃𝑔 värde blir den genomsnittliga 

värmekapaciteten mellan 25º C och 𝑇𝑔, och funkar därför som en ekvation för att räka ut 

förluster i rökgaserna, vilket kan användas för att se hur mycket värme som överförs genom 

rökrörets konstruktion. O2dry kan variera mellan 0 och 18,4%. 

 

För att uppskatta mer exakt hur värmekapaciteten är hos rökgas går det vikta 

värmekapaciteten för de olika ämnen som uppstår vid förbränning, dessa går att se i Tabell 3 

[35] 

 

Tabell 3. Massfraktioner av torr träpellets [35] 

 

 
Det går sedan med hjälp av Ekvation 2.16 uppskatta värmekapaciteten hos rökgasen [35] 

 

              𝑐𝑝,𝑔 = 𝑌𝐻2𝑂⋅𝐶𝑝,𝐻2𝑂+𝑌𝐶𝑂2⋅𝐶𝑝,𝑐𝑜2+𝑌𝑁2⋅𝐶𝑃,𝑁2+𝑌𝐴𝑟⋅𝐶𝑃,𝐴𝑟2
 +  𝑌0⋅𝐶𝑃,𝑜2

       (2.16) 
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Värmekapacitet i rökgas för olika temperaturer och luftfaktorer går att urskilja i Figur 4. [35] 

 

Figur 4. Värmekapacitet för rökgas [35] 

 
 

Figuren visar värmekapaciteten från genomsnittstemperaturen mellan rökgaserna och 

omgivningen och ger ett värde på genomsnittet av värmekapaciteten 

 

2.9 Applicering av TEG på vedkaminer 

Vid applicering av TEG-boxar av typen TEG B25-12(M) på en vedeldad kamin så tillkommer 

begränsningar huruvida det går att fästa boxen på diverse kaminer. Med en dimension på 

252x252 mm krävs det en yta av samma dimension som är platt på kaminen för att detta ska 

vara möjligt. Det begränsar det till endast modeller som har en platt yta och utesluter modeller 

av cylindrisk form osv. Ett till alternativ för applicering som har tagits fram i detta arbete är 

en modifiering av rökröret där röret smalnar av vid ett parti och bildar en platt yta av 

dimensionen 252x252 mm på båda sidor, för att sedan övergå till normal utformning. Detta 

för att kunna applicera TEG-boxar på röret och ta vara på värmen från rökgasen. De flesta 

kaminer är konstruerade för en temperatur av max 350º C i rökgaserna i röret [36]. Vid högre 

temperaturer finns det risk att kanalen får skador. Höga temperaturer krävs ändå där själva 

förbränningen sker för att förhindra att skadliga avgaser inte uppkommer. 

 

Vid både dessa typer av applicering används tidigare nämnd termodynamik för att räkna på 

värmeöverföringen. I fallet där TEG appliceras på kaminen tillfaller alla tre typer av 

värmeöverföringar (konvektion, värmestrålning, värmeledning) och i fallet med applicering 

på rökröret används värmeledning. 

 

I Sverige finns det lagar och regler kring miljöprestanda på kaminer och begränsar 

användning av vissa modeller [37], [38]. Gränsvärden för maximala utsläpp finns vilket bör 

tas hänsyn till vid val av kamin att applicera TEG-boxen på. Det kan även påverka hur mycket 

modifiering av kamin och rökrör som är tillåten. Dessa regler återfinns i nästa stycke om 

miljöklassning av kaminer. 

2.10 Miljöklassning kamin 

I Sverige finns det krav på hur fastbränslepannor och rumsvärmare måste fungera och hur 

utsläpp måste regleras, vedeldade kaminer faller under denna kategori och behöver därför en 
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viss klassning för att godkännas. Dessa krav som är satta går att finna hos Boverkets 

Byggregler (BBR) och har ändrats flertalet gånger. De nya kraven gäller endast nya 

installationer av kaminer medan redan installerade kaminer inte måste följa reglerna utan kan 

användas som tidigare. Även vid återanvändning av en gammal kamin i ett nytt hushåll gäller 

de nya reglerna, men om det endast ska renoveras en redan befintlig så är kravet bara att den 

inte ska få sämre egenskaper (endast mycket begränsade ändringar tillåts) [39]. Dessa regler 

och råd hittas i Boverkets byggregler (2011:6) [38]. De nya reglerna går att återfinna i avsnitt 

6:7412 och gäller från 1 oktober 2019 och 6:7411 som gäller från 1 juli 2018. Den 

miljöklassning som är satt på kaminer angående utsläpp går att se i Tabell 4 och Tabell 5 [38]. 

 

Tabell 4. Högsta tillåtna utsläpp (partiklar, organiska gasformiga föreningar, kolmonoxid) 

[38]  

 

 
Dessa gäller fastbränslepannor med nominell effekt (Q) upp till 500 kW. Verkningsgraden för 

dessa får ej understiga 87 procent om effekten är under 100 kW och 89 procent vid en effekt 

över 100 kW. 

 

Tabell 5. Högsta tillåtet utsläpp av kolmonoxid och lägsta verkningsgraden (nominell effekt) 

[38] 

 

 
 

Gällande braskaminer som är det som är intressanta i detta fall så får verkningsgraden inte 

vara lägre än 65 procent och kolmonoxid utsläppen ska vara max 0.12 vol.% vid torr gas 

(13% syre). 

 

Även energimyndigheten har krav på rumsvärmare som kommer gälla från 2022. Dessa gäller 

vid en nominell effekt mindre än 50 kW vid hushållsbruk och mindre än 70 kW vid 

kommersiella rumsvärmare. Denna ekodesignförordning är 1185/2015: Förordning för 

rumsvärmare som använder fasta bränslen [37]. Parametrarna för reglerna går att finna i 

Tabell 6 och Tabell 7 [37]. 
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Tabell 6. Lägsta säsongsmedelsverkningsgrad vid olika rumsvärmare [37]. 

 

 
 

Tabell 7. Gränsvärden utsläpp (partiklar, kolmonoxid, gasformiga organiska ämnen, 

kväveoxider) [37]. 
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3 Experimentuppställning 

Det praktiska arbetet är det som lägger grunden för större delen av metod, resultat och 

diskussion i denna rapport. Detta stycke visar därför vad som krävs vid experimentet. 

 

3.1 Utrustning 

För att kunna utföra det praktiska arbetet behövs en uppsättning med material och utrustning 

för tester. Mätinstrument för datainsamling från testerna behövs också. 

 

I detta stycke listas de komponenter och den utrustning som används. De går att se i den 

praktiska uppställningen i Bilaga 1. Den innehåller följande komponenter: 

 
➢ Multimeter 

➢ Värmeplatta 

➢ TEG B25-12(M) 

➢ Output kabel 

➢ Elektrisk last/resistorer 

➢ Termometers 

➢ Värmepasta 

➢ Elkablar för kopplingar 

➢ Isolering 

3.2 Thermoelectric Power Generator B25-12(M) 

 

TEG B25-12(M) är konstruerad för att användas vid vedeldade kaminer och går ej använda 

vid förbränning av vare sig kol eller vätskor av olika slag. Eftersom fläktarna i modulenen 

drivs av TEG så behövs ingen extern elektrisk koppling till systemet för att driva kylning av 

den kalla sidan. För användning av en så kallad basplatta att fästa modulen på externt krävs en 

storlek på 252x252x1.2 mm på plattan och den fästs med bultar och skruvar. Den yta som 

modulen fästs på får ej överstiga 300º C. Modulen kan användas i ett klimat där 

utetemperaturen ligger mellan -20º C-40º C. 

 

Den nominala uteffekten till TEG-modulen är 25 W och den nominala utspänningen är 12 V. 

 

De parametrar som modulen har som märkdata är tagna vid en temperatur mellan 225-250º C 

på den varma sidan av modulen. Eftersom utspänningen är linjär med temperaturskillnaden så 

är det viktigt att ha detta i åtanke vid egna tester. Parametrarna som är listade för TEG B25-

12(M) finns att se i Tabell 8. 
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Tabell 8. Parametrar för TEG B25-12(M) vid optimal kontinuerlig drift 

 

Parametrar Enhet  Värde 

Bredd mm 252 

Höjd mm 160 

Längd mm 252 

Livslängd år <10 

Temperatur max (varm sida) º C 300 

Utspänning V 12 

Uteffekt W 25 

Vikt Kg 8,6 

 

 

3.3 Cat värmeplatta – H30/30  

Den värmekälla som används till att värme upp den varma sidan av TEG-boxen är en 

värmeplatta med justerbar kontinuerlig temperatur. Plattan som används är en CAT 

värmeplatta - H30/30 i anodiserad aluminium.  I Tabell 9 går det se de parametrar som är 

listade för plattan. 

 

Tabell 9. Parametrar för CAT värmeplatta – H30/30 

 

Parametrar Enhet Värde 

Bredd mm 315 

Djup mm 315 

Effekt W 2000 

Frekvens Hz 50 

Höjd mm 150 

Strömförsörjning V 230 

Temperaturkontroll träffsäkerhet º C ±3 

Temperaturinställning º C 40–350 

Vikt Kg 7,6 

Värmeplattans dimensioner mm 300 x 300 

 

I Tabell 10 går det även finna andra tekniska specifikationer kring värmeplattan. 

 

Tabell 10. Tekniska specifikationer CAT värmeplatta – H30/30 

 

Beskrivning Klassning 

Certifikat CE 

Driftläge Långvarigt 

Värmeplattans form Fyrkantig 

Värmeplattans material Eloxal 

IP-klass (DIN EN 60529) IP32 

 

Denna värmeplatta är vald för att fungera bra tillsammans med TEG B25-12M där en minimal 

Dimension på 250x250 mm krävs och en hög effekt genom systemet. 

  



 

17 
 

4 Metod 

Arbetet som gjorts har varit till stor den en empirisk studie där experiment har gjorts för att få 

fram data kring hur TEG B25-12(M) fungerar i praktiken, samt en litteraturstudie av teori för 

att kunna använda relevant teori i det genomförda praktiska arbetet. 

 

En litteraturstudie gjordes först i förstudien till detta arbete i kursen hållbara energisystem och 

har använts i detta arbete. Delar som inledning/bakgrund och teori är taget från förstudien 

[21]. I förstudien tittades det på hur en TEG fungerar rent tekniskt och hur den har använts 

sedan teknologin uppfanns. Det gjordes även undersökningar kring system som tillämpar 

TEG fungerar. Fokus låg sedan på att se hur den tillämpas i dagsläget och till vilken grad. 

Detta gjordes med hjälp av databaser så som Science Direct, Scielo osv. I denna rapport har 

delar baserats på arbetet från förstudien. Dessa är bl.a. hur en TEG fungerar, vilket är 

användbart för att förstå hur den TEG-produkt som används i detta arbete fungerar och varför 

data från mätningar blir på ett visst sätt. Även experimentuppställningen är delvis baserad på 

förstudien där information kring tidigare arbeten samt användningsområden tagits fram. Den 

verkningsgrad som beräknas i resultatet baseras också på information från förstudien. 

 

I detta arbete smalnades det av till ett av de användningsområdena som förstudien tagit upp 

där TEG kan tillämpas, vilket är vid vedeldning i detta fall. Efter detta gjordes undersökningar 

kring olika TEG-element som kan tänkas användas vid just vedeldade kaminer och en typ av 

TEG-box valdes ut och beställdes. Vid val av uppvärmningskälla beställdes en värmeplatta 

för att symbolisera en kamin eftersom det inte finns någon lämplig kamin på högskolan. Val 

av denna platta gjordes efter TEG-boxens parametrar för att få ett så korrekt test som möjligt. 

Efter diskussion med handledare bestämdes hur arbetet skall avgränsas i testningen. Även 

konsultation med lärare på högskolan som är specialiserade inom de områden som berör 

testerna gjordes. Detta gällde el-aspekterna och förbränningsprocessen. En litteraturstudie 

över hur en kamin fungerar och vilka krav som finns kring miljöaspekten gjordes på sidor 

som energimyndigheten och boverket som beskriver Sveriges krav på hushåll osv. Inför 

testerna gjordes sedan förberedelser kring materialet. 

4.1 Testförutsättningar för TEG 

Vid ankommen leverans av TEG B25-12(M) packades boxen upp för undersökning hur den 

ser ut och hur den är uppbyggd. Det gjordes för att förstå hur processen från het sida till kall 

sida ser ut för just denna produkt. Samt om det finns några justeringar att göra. 

 

Den TEG som används i detta arbete är en prefabricerad modell vid namn Thermoelectric 

Power Generator B25-12(M) (förkortad TEG B25-12(M)) och är en box med redan kopplade 

generatorer och intern kylning. Boxen består av 8 seriekopplade TEG-element som är 

kopplade tillsammans med de två befintliga fläktarna av modellen Jamicon– JF1225B2H-R 

som sitter inbyggda på toppen av boxen (se Figur 5). Tillsammans är de kopplade till ett DC-

uttag på sidan av boxen. TEG-elementen sitter tätt mot 8 aluminiumplatåer av storlek 

45x45x25 mm (se Figur 6) på en aluminiumplatta som är 245x245x12 mm. Den är i sin tur 

sammankopplad med gångjärn till en aluminiumplatta av samma storlek som ska kopplas mot 

värmekällan. Gångjärnsfunktionen ska fungera som ett skydd vid för hög belastning i form av 

värme från värmekällan. Om temperaturen är högre än 300º C går det öppna upp så det blir en 

luftspalt mellan plåtarna. Denna funktion tillämpas inte vid test på värmeplatta eftersom 

boxen är placerad ovanpå plattan vilket förhindrar att plattorna kan slås ifrån. Det är inte 

heller nödvändigt eftersom värmeplattan inte kommer upp i temperaturer som är skadligt för 

boxen. Eftersom denna funktion finns så innebär det att värmeöverföringen mellan 
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värmeplatta och TEG-boxen inte enbart är värmeledning, utan även konvektion mellan inre 

och yttre plåten. 

 

Mot den kalla sidan av TEG-elementen sitter två kylflänsar av storlek 250x125x45 mm 

vardera (se Figur 7) som kyls av de inbyggda fläktarna. Runt alla ytor där det finns aluminium 

sitter det isolering i boxen. Höljet runt boxen är av tunn aluminium. För mer info kring 

konstruktionen se Bilaga 2. 

 

 
 

Figur 5. Fläktarna på toppen av TEG-boxen 

 

 
 

Figur 6. Plattorna som TEG-elementen ligger emot 
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Figur 7. Kylfläns kopplat mot kalla sidan av TEG-elementen som kyls av 2 fläktar. 

4.2 Provpreparering 

Boxen innehåller fyra skruvar monterade på undersidan av boxen där aluminiumplåten som 

ska kopplas mot värmekällan finns. Eftersom dessa fyra skruvar är till för att fästa på sidan av 

en kamin är de därför bara i vägen för de tester som görs med värmeplattan. Därför behövs de 

tas bort. Det innebar att först skruva bort det omgivande aluminiumhöljet och lyfta bort den 

övre delen där fläktarna sitter. Nästa steg är att skruva bort kylflänsarna som sitter mot de 

seriekopplade TEG-elementen för att sedan plocka bort TEG-elementen och den isolering 

som finns. Det är nu möjligt att skruva bort den aluminiumplatta samt skruvar som sitter i 

botten av boxen. När dessa stegen är gjorda måste allt sättas på plats igen och skruvas ihop. 

Det är en krånglig procedur eftersom det finns risk för skador på materialet i boxen samt att 

TEG-elementen inte hamnar där de ska när det monteras tillbaka. För att undvika att detta 

händer slipas därför skruvarna bort med vinkelslip i stället för att låta boxens komponenter 

vara orörda. 

 

Under testerna kommer temperaturskillnaden mellan de två sidorna att behöva mätas, så den 

varma sidan och den kalla sidan av TEG-boxen behöver sensorer för temperaturmätning. Den 

sensor som ska mäta kall sida mäter på ovansidan av kylflänsen och den sensorn som ska 

mäta varm sida sätts i aluminiumplåten som är i kontakt med värmeplattan. För att se 

temperaturskillnaden mellan den yttre och den inre aluminiumplattan hos TEG-boxen så 

behövs även en sensor för att mäta temperaturen på den inre aluminiumplattan. 

 

I detta fall går det bara att placera den sensorn som ska mäta den kalla sidan på ovansidan av 

kylflänsen eftersom konstruktionen av boxen inte gör det möjligt för placering direkt på kalla 

sidan av TEG-elementen. Sensorn sätts fast med värmepasta och en tillsågad träbit som passar 

mellan springorna på kylflänsen. 

 

För de varma sensorerna borras hål i kanterna på aluminiumplattorna. För att få passande 

storlek på sensor och hål sätts gummi som komprimeras vid värme runt sladden. De fästs 

sedan med värmepasta i de borrade hålen. Sensorerna ansluts till multimeters som ställs in för 

att mäta temperatur. 

Värmeplattan behöver bara kopplas in i ett eluttag och ställa in en angiven temperatur. 
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4.3 Provning 

För att genomföra tester av TEG-boxen krävs det en sammansättning av materialet och 

utrustningen som listats i tidigare kapitel. Inför sammankoppling av utrustningen görs ett 

kopplingsschema teoretiskt som sedan används i praktiken. Detta kopplingsschema visas i 

Figur 8. 

 

 
Figur 8. Teoretiskt kopplingsschema för testuppsättningen. 

 

Belastningen till vänster i kopplingsschemat är TEG-boxen, A är en multimeter som ställs in 

för att mäta strömmen, V är en multimeter som ställs in för att mäta spänningen. De två 

boxarna till höger är resistorer som är seriekopplade och består av olika resistans. Den första 

är på 300 Ω och den andra på 20 Ω. Dessa är justerbara och ändras manuellt under testerna. 

Anledningen till att ha två är att få mer korrekta mätningar eftersom den med låg resistans 

justerar mer korrekt vid en hög ström i kretsen och den med hög resistans ger justerar bättre 

vid låg ström i kretsen. Vid låg ström upp till 0,5 A så justeras den resistorn på 300 Ω för att 

sedan bara justera den resistorn på 20 Ω. Detta görs vid en ström högre än 0,5 A.  

Det går även justera båda samtidigt för att få exakta värden lättare i vissa fall. 

 

Det praktiska kopplingsschemat går att se i Figur 9 där även termostaterna för varm och kall 

sensor finns med i uppsättningen. 
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Figur 9. Praktiskt kopplingsschema av testuppsättningen. 

 

Mätning görs vid en vald ström genom kretsen och regleras med resistorerna. De avläsningar 

som görs under testerna sker med ett intervall på 100 mA från Ioc till Isc. 

 

De tester som gjorts innehåller samma uppsättning av utrustning och samma 

kopplingsschema, men testerna görs vid olika temperaturer. Dessa är ca 150º C, 200º C och 

230º C. De olika temperaturerna ställs in via värmeplattan för att få sensorerna till de valda 

testtemperaturerna. Eftersom justeringar görs på resistansen under testerna så varierar 

temperaturerna på både varm och kall sensor och är inte lika genom hela testet. Inställningen 

på värmeplattan ändras inte. 

 

Vid test över 200° C behövs det isolering kring bottenplattan av TEG-boxen samt runt 

värmeplattan för direktera värmeflödet genom bottenplattan och på så vis minska 

värmeförlusterna till omgivningen. 

 

För att ytterligare öka temperaturskillnaden hos TEG-elementen inne i boxen så utförs ett sista 

test utan den yttre aluminiumplattan.  
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5 Resultat 

I resultatdelen framförs den data som framtagits under de praktiska testerna i form av grafer.  

Mer detaljerad info kring siffrorna från graferna går att finna i Bilaga 3. 

5.1 Tester 

Vid tester av TEG B25-12(M) har det noterats data vid mätningar av ström, spänning, 

temperatur och resistans. Med data från dessa tester tas det fram grafer för att illustrera hur 

TEG-boxen presterar vid olika inställningar av resistans och temperatur.  

 

Det har gjorts tester vid temperaturerna 150° C, 200° C och 230° C. Dessa temperaturer är 

tagna från den sensorn som mäter varm temperatur på TEG-boxen och inte direkt från 

värmekällan. 

5.1.1 Test 1, 150° C 

Vid testet på 150 ºC så gjordes de 4 första mätningarna med ett visst tidsintervall för att 

stabilisera temperaturen så bra som möjligt på 150° C på varma sidan. Det görs genom att 

styra temperaturen på värmeplattan. Vid den första mätningen vid öppen krets (Voc) så hade 

värmeplattan varit på i ca 1.30h för att få en jämn och konstant temperatur genom hela 

systemet. Sedan gjordes mätningarna på 100 mA, 200 mA och 300 mA med en tidsintervall 

på ca. 15min. Resten av mätningarna gjordes direkt efter notering vilket var ca. 10-20s utan 

stabilisera temperaturerna i systemet. Innan mätningen på 600 mA gjordes en temporär 

ökningen av spänningen genom att justera resistansen för att få fläktarna att arbeta snabbare 

och kyla ner den kalla sidan för ett högre delta T. 

 

Vid varje mätning så snurrar fläktarna långsammare på grund av den minskade spänningen i 

kretsen. Vid mätningen på 900 mA hade fläktarna stannat vilket kan vara skadligt för 

systemet. Därför gjordes nästa mätning vid maxad ström genom kretsen vilket noterades till 

1300 mA. Vid den mätning var spänningen nere på 0,14 V och temperaturen på kall sida hade 

stigit till 58° C på grund av bristande kylning när fläktarna slutat snurra. 

 

Hur spänning, ström och effekt påverkas av varandra går att urskilja från grafen i Figur 10. 

 

 
 

Figur 10. IV-kurva vid en temperatur på ca 150 °C på varm sida. Linjär regressionslinje.  
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Figur 11. Effekt vid olika värden på spänningen över intervallet av mätningar. 

 

Den genererade effekten i systemet påverkas av resistansen i kretsen och har en punkt där 

effekten blir som högst, detta går att se i Figur 12. 

 

 
 

Figur 12. Effekt som fås vid olika resistanser i kretsen 
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Figur 13 och 14 visar tydligt hur temperaturen på varm och kall sida av TEG B25-12(M) 

påverkas över mätningarna då resistansen sänks och strömmen ökar. 

 

 
 

Figur 13. Temperaturförändringen på kall och varm sida av TEG-boxen under intervallet som 

mätningar görs. 

 

 
 

Figur 14. Förändring av ΔT vid de olika mätpunkterna. 
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5.1.2 Test 2, 150° C 

Vid test 2 på 150° C görs mätningarna vid stabiliserad temperatur på kall sida av TEG-boxen 

och vid en stabiliserad spänning. Endast 2 sista mätningarna när fläktarna stannar så är 

temperaturen och spänningen inte stabiliserad. Här justeras aldrig värmeplattan. 

 

I Figur 15 går det återigen se hur ström, spänning och effekt beror på varandra vid ca 150° C 

på varm sida.  

 

 
 

Figur 15. IV-kurva över hur effekt är beroende av ström och spänning vid 150° C 

 

 
 

Figur 16. Effekt beroende av spänning. 
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I Figur 17 går det att se hur effekten som genereras beror på resistansen i kretsen. 

 

 
Figur 17. Effekten som fås vid olika resistanser i kretsen. 

 

I Figur 18 går det se hur temperaturerna förändras i systemet då resistansen minskar och 

strömmen ökar. 

 

 
 

Figur 18. Temperaturförändringen på kall och varm sida av TEG-boxen under intervallet som 

mätningar görs. 

  

0

1

2

3

4

5

6

 -  10,00  20,00  30,00  40,00  50,00  60,00  70,00  80,00  90,00  100,00

Ef
fe

kt
 (

W
)

Resistans (Ω)

Effekt beroende på resistans - 150°C

y = 0,6733x + 150,34

y = 2,8433x + 39,25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Te
m

p
e

ra
tu

r 
(°

C
) 

Mätningar över tid

Temperaturförändring kall/varm sida - 150°C



 

27 
 

Hur delta T påverkas under testet går att se i Figur 19 

 

 
 

Figur 19. Förändring av ΔT vid de olika mätpunkterna. 

 

5.1.3 Test 200° C 

Vid test på en temperatur på 200° C på varm sida gjordes samma procedur som vid test 2 av 

150° C. Mätningarna gjordes vid en stabiliserad temperatur på kall sida och stabiliserad 

spänning. 

 

I Figur 20 går det att se hur ström, spänning och effekt beror av varandra vid 200°C på varm 

sida av TEG-boxen. 

 

 
 

Figur 20. IV-kurva över hur effekt är beroende av ström och spänning vid 200° C. 
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Figur 21. Effekt beroende av spänning. 

 

 
 

Figur 22. Effekten som fås vid olika resistanser i kretsen. 
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I Figur 23 och X återfinns förändringen i temperatur och temperaturskillnad under testets 

gång. 

 

 
 

Figur 23. Temperaturförändringen på kall och varm sida av TEG-boxen under intervallet som 

mätningar görs. 

 

 
 

Figur 24. Förändring av ΔT vid de olika mätpunkterna. 
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5.1.4 Test 230° C 

För testet vid 230° C sattes extra isolering runt boxen och värmeplattan för att öka 

värmeflödet genom TEG-boxen. Utan isolering var maxtemperatur 200° C. 

Mätningarna gjordes under förhållanden där rumstemperaturen varierade pga naturlig 

ventilation utifrån när dörrar var öppna. I övrigt utfördes mätningarna med stabiliserade 

värden. 

 

 
 

Figur 25. IV-kurva vid 230° C på varm sida. Visar hur effekten är beroende på ström och 

spänning i kretsen. 

 

 
 

Figur 26. Effekt beroende på spänning vid 230° C på varm sida 
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Figur 27. Effekt beroende på resistans i kretsen, 230° C på varm sida. 

 

 
 

Figur 28. Temperaturförändring på varm och kall sida under testets mätpunkter. 
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Figur 29. Förändring av delta T vid mätpunkterna. 

 

I Figur 30 går det att se hur spänningen ökar i takt med att temperaturskillnaden mellan kall 

och varm sida av TEG-boxen ökar. Mätningarna är gjorda vid öppen krets (Voc) 

 

 
 

Figur 30. Spänning beroende på delta T vid öppen krets. 
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Ett test görs för att jämföra och se hur stor temperaturskillnad det är mellan den yttre och den 

inre aluminiumplåten hos TEG-boxen samt hur tidsaspekten påverkar värmeöverföringen. 

Testet utförs med maxtemperatur på värmeplattan och isolering omkring. 

 

Figur 31 visar hur temperaturen på kall sida, yttre plattan och inre plattan förändras över tid. 

Mätning sker var 5:e minut. 
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Figur 31. Temperaturförändring över tid. 

 

 
 

Figur 32. Temperaturförändring av varma plåtarna. 
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Figur 33. Visar delta T för den inre plattan och kall sida. 

 

5.1.6 Test utan bottenplatta, ca 210° C 

Som ett sista test monteras den yttre aluminiumplattan bort på boxen så att den inre ligger 

direkt mot värmeplattan. 

 

Testet sker utan isolering kring boxen, men har isolering kring värmeplattan. Mätningarna 

görs vid inte helt stabiliserade värden på kall sida och spänning. 

 

 
 

Figur 34. IV-kurva över hur ström, spänning och effekt påverkas av varandra 
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Figur 35. Effekt beroende på spänning. 

 

 
Figur 36. Effekt beroende på resistans. 
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Figur 37. Temperaturförändring på varm och kall sida under testet. 

 

 
 

Figur 38. Delta T över mätningarna. 
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5.1.7 Jämförelse 

Här visas grafer där de olika testernas resultat jämförs. 

 

 
 

Figur 39. Jämförelse av hur effekten beror på spänning från testerna vid olika temperaturer. 
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Figur 40. Jämförelse över hur spänning och ström påverkas vid de olika testerna. 

 

 
 

Figur 41. Jämförelse över hur effekten beror på resistansen i kretsen vid de olika testerna. 
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Figur 42. Visar hur delta T påverkas vid varje mätning på de olika testerna. 

 

 
 

Figur 43. Visar maximal effekt beroende på delta T från alla tester med bottenplatta kvar. 
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5.2 Beräkningar 

Beräkningarna i denna rapport är gjorda i Excel och resultaten presenteras i Bilaga 1. 

 

Från testerna fås spänning och ström samt varm sida och kall sida av TEG-boxen. Resistansen 

och effekten behöver räknas fram och görs med hjälp av avlästa värden på ström, spänning 

och temperaturerna. 

 

Det är möjligt att med Ekvation 2.13 räkna fram effekten och med Ekvation 2.14 räkna fram 

resistansen. Delta T räknas fram genom temperaturskillnaden mellan varm och kall sida. 

 

Med hjälp av Ekvation 2.3 går det även räkna ut Carnot-verkningsgraden för TEG-boxen. Det 

är inte den verkliga verkningsgraden som förklaras i samma kapitel. 

 

Carnotverkningsgraden vid test 1 (150° C) är uträknad vid maximal effekt (5,68 W) vilket ges 

vid Tv = 153,2° C och Tc = 51,4° C. Det ger en Carnotverkningsgrad på 23,88 %.  

Vid test 2 (150° C) fås maximal effekt (5,09 W) vid Tv = 155° C och Tc = 54,2° C vilket ger 

en Carnotverkningsgrad på 23,55 %. 

Vid test 3 (200° C) fås maximal effekt (12,0 W) vid Tv = 213,8° C och Tc = 66,1° C vilket 

ger en Carnotverkningsgrad på 30,34 %. 

Vid test 4 (230° C) fås maximal effekt (14,05 W) vid Tv = 231° C och Tc = 58,5° C vilket ger 

en Carnotverkningsgrad på 34,16 %. 

Vid test 6 (utan bottenplatta, 210° C) fås maximal effekt (17,8 W) vid Tv = 205,5° C och Tc = 

63,3° C vilket ger en Carnotverkningsgrad på 29,7 % 
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6 Diskussion 

Att termoelektriska generatorer är en teknologi som ligger i framtiden är tydligt från den 

litteraturstudie som gjorts inför och under arbetet. Idén att kunna ta vara på spillvärme och 

generera elektricitet från eller att generera elektricitet från användbar värme för uppvärmning 

av hushåll är en bra lösning för att minimera dagens energiförbrukning i samhället. Det är 

dock tydligt att det är begränsat till teknologin som finns tillgänglig för tillfället och att 

verkningsgraden hos termoelektriska generatorer är väldigt låg. Det krävs fortsatt forskning 

och investeringar för att driva utvecklingen framåt [5]. Att TEG inte är lämplig som primär 

generering av elektricitet är tydligt från de låga effekterna som ges, men det är ett bra sätt att 

generera elektricitet i situationer då det inte finns tillgång till elnätet eller naturresurser som 

solen vid användning av solceller. Som det går att se i Tabell 2 så används TEG till största 

grad i militära eller rymdbaserade syften och används väldigt lite i andra sektorer för tillfället. 

Så potentialen finns absolut för att utveckla och utöka användningen av TEG-teknologin. 

6.1 Resultatdiskussion 

De tester som gjordes på produkten TEG B25-12(M) gjordes under olika förhållanden på 

temperaturen för att se hur den presterar i olika scenarion och vilka laster som är lämpliga att 

använda. De resultat som presenterats i form av grafer täcker det mesta som går att få ut av de 

elektriska egenskaperna och hur de är beroende av varandra. Resultaten känns även relevanta 

till vad som går att göra med TEG-boxen. Det är dock tydligt från de tester som gjorts att det 

inte går att få lika värden som utlovats av säljaren av TEG-enheten med den 

experimentuppställning som använts. Enligt märkdata går det få ut 25 W vid nominal drift. 

Vid de tester som gjordes på produkten gav det som max 14,05 W som går att se i Figur 26. 

Detta är vid en temperatur på 230° C på varm sida vilket är inom intervallet för nominal 

temperatur enligt märkdata. Det har då tagits hänsyn till information från säljare att en 

temperatur på över 300° C på den uppvärmda ytan skall undvikas och kan vara skadligt för 

systemet. Vid sista testet då den yttre aluminiumplattan plockades bort så lyckades en effekt 

på 17,8 W uppnås vid en temperatur på 210° C. Det eftersom delta T inne hos TEG-elementen 

blev större än när den yttre plattan var på. Det går att se i Figur 32 att temperaturskillnaden 

mellan den inre och den yttre plattan var cirka 70° C. Det gör det möjligt att inse att 

temperaturen på den varma ytan av TEG-elementen i boxen är mindre än den inre plattan 

också, samt att den kalla sensorn visar lägre temperatur än vad den är på den kalla sidan av 

TEG-elementet eftersom sensorn sitter på ovansidan av kylflänsarna. Temperaturskillnaden 

mellan kall och varm sida är därför inte stor nog att generera 25 W som märkdata säger. Det 

låter mer logiskt att den nominala temperaturen på 250° C på boxens uppvärmda yta i stället 

gäller för elementens varma sida, vilket skulle kunna generera en effekt på 25 W.  

Märkdata säger att den nominala utspänningen är 12 V vilket stämmer ganska bra överens 

med testerna då maximal effekt uppnåtts. Då maximal effekt uppnåtts vid de olika testerna har 

utspänningen varit mellan 8–18 V beroende på vilka temperaturer som används på 

värmeplattan. Men vid öppen krets genererades en utspänning som översteg detta drastiskt. 

Som högst uppmättes en spänning på 31,65 V vilket också är skadligt för fläktarna i systemet 

då de är anpassade för 24 V. Vid sluten krets och låga värden på resistansen i kretsen blir i 

stället utspänningen för låg för att driva fläktarna i boxen vilket också är skadligt för enheten. 

Fläktarna stannar helt kring 6–7 V. Det går enkelt att inse att spänningen måste regleras för att 

få en optimal drift. Det går även att se i graferna att när spänningen blir för låg så går det inte 

stabilisera systemet. Delta T fortsätter att sjunka vilket i sin tur sänker strömmen och 

spänningen. Från Figur 41 går det även att se att maximal effekt uppnås vid ungefär samma 

resistans i kretsen oavsett vilken temperatur som testerna utförs vid. Resistansen låg mellan 
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12–20 Ω vid maximal effekt vid alla tester vilket kan vara bra att tänka på vid anslutning av 

laster. 

 

Från Figur 43 går det även att se tydligt att effekten ökar då delta T i systemet ökar. Sista 

testets mätning visas inte här och beror på att under sista testet är den yttre aluminiumplattan 

borttagen så delta T är mellan den inre plattan och kall sida och är därför högre än under 

tidigare tester där den yttre aluminiumplattan har varit den varma mätpunkten. De har alltså 

inte skett under samma förhållanden och kan inte jämföras på lika villkor. 

 

Vid beräkningar av verkningsgraden så är det endast Carnotverkningsgraden som räknas fram 

vilket inte tar hänsyn till förluster. Det gör att den inte stämmer överens med den verkliga 

verkningsgraden som ofta ligger runt 5 %. Den högsta Carnotverkningsgraden som gavs från 

testerna var 34,16% vid test 4. Test 6 hade högre effekt, men lägre verkningsgrad. Det är 

eftersom test 6 hade en annan sensor som Tv så går det inte jämföra det testet med de andra.  

 

6.2 Experimentuppställning 

Den experimentuppställning som tillämpats under arbetet har varit ett bra men enkelt sätt att 

testa prestandan på TEG-boxen. Det material som används har till största grad funnits att få 

tag på i samma lokal som testerna utförts i. Det var endast värmeplattan och TEG-boxen samt 

värmepasta som behövde beställas vilket krånglade till tidsschemat pga. försenad leverans.  

Valet att använda inställbara resistorer som laster i stället för verkliga elektriska laster gjorde 

det enklare att testa produkten vid olika värden vilket genererar fler och bättre resultat. Även 

valet att använda en värmeplatta med inställbar temperatur visade sig vara bra för att kunna få 

mer korrekta mätningar över tid eftersom det går att hålla en stadig temperatur under en 

längre tid. Temperaturen skiftar endast kring 5 grader eftersom styrningen av värmeplattan är 

konstruerad att slå ifrån när temperaturen går över inställt värde, och slås på när den går under 

igen. Detta skapar små svängningar i temperaturen. En begränsning i 

experimentuppställningen blev det faktum att värmeplattan bara kan ge 2 kW vilket i detta fall 

inte var nog för att generera en temperatur på 250° C på varm sida av TEG-boxen vilket enligt 

leverantören är nominal temperatur för den märkdata som fanns för enheten. Delar av värmen 

från värmeplattan ges ut till omgivningen eftersom den värmer åt alla håll och inte bara mot 

ytan av TEG-boxen.  

 

 

6.3 Felkällor 

Under testerna så återfinns flera felkällor som påverkar resultatet och prestandan av TEG-

enheten. Ett problem med boxen var att bottenplattan inte var platt vilket den borde vara. I 

stället så krökte den sig vilket gör att inte hela ytan ligger emot värmekällan. Detta påverkar i 

sin tur värmeledningen och försvårar att få maximal effekt från värmeplattan genom boxen. 

En annan felkälla är att den värmepasta som använts saknar information och det finns risk för 

att konduktiviteten i materialet inte är optimal. Ny värmepasta införskaffades inför sista testet 

för att försäkra sig om bra resultat. Felkällorna på den verkliga temperaturskillnaden på varm 

och kall sida av TEG-elementen är också ett problem. Den kalla sensorn sattes som sagt var 

ovanpå kylflänsarna, och varma sensorerna i aluminiumplattorna. Det går därför inte avgöra 

den exakta temperaturskillnaden. Gissningsvis är den kalla sidan ca 20° C varmare och den 

varma sidan ca 10° C kallare. Anledningen till att sensorerna är satta på så vis är att 

konstruktionen av boxen gör det omöjligt att sätta sensorer nära TEG-elementen utan att 
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öppna upp och montera isär boxen. Det saknas även information kring specifikationerna på 

TEG-elementen.  

6.4 Förbättringsarbete 

För att optimera enheten som testats skulle det vara bra att i första läget fixa en bottenplatta 

som är platt för att öka kontaktytan mot värmekällan. Ett annat förbättringsförslag av 

produkten vore att ändra hur höljet kring boxen är fastsatt. Som det är nu ligger höljet emot 

både de varma aluminiumplattorna samt kylflänsarna. Det gör att värma transporteras från 

varm till kall sida utan att gå genom TEG-elementen och värmer upp kall sida i onödan. Även 

kylflänsarna skulle kunna bytas ut till flänsar som är smalare och som sitter fler och tajtare för 

att optimera kylningen. 

 

Även fläktarna skulle kunna bytas ut till 12 V fläktar för att bättre matcha den utspänning som 

sägs vara nominalt värde. Det krävs dock spänningsreglerare ansluten till boxen för att få en 

stadig spänning kring 12 V. Som det är nu skulle spänningen vid öppen krets förstöra 

fläktarna och även laster som är gjorda för t.ex. 12 V som ansluts till systemet. Därför är en 

spänningsreglerare ett måste. 

 

Det skulle även vara bättre att ta bort den yttre plattan för att optimera värmeledningen, det är 

dock bara ett fungerande koncept där temperaturen på värmekällan inte blir högre än vad 

elementen klarar av. 

6.5 Genomförande av arbetet 

Eftersom det mesta av litteraturstudien gjordes i förstudien i Hållbara energisystem var det 

lättare att avgränsa den fortsatta litteraturstudien i detta arbete. För den praktiska delen 

gjordes arbetet på plats på högskolan där konsultation av lärare fanns tillgänglig under arbetet 

och handledning från handledarna avgränsade testerna till att kolla prestanda på enheten som 

helhet och inte individuella delar så som TEG-elementen. Valet att använda sig av 

värmeplatta som substitut för vedkamin är ett fungerande koncept eftersom rökgasen i dagens 

kaminer ej får överstiga 350° C av säkerhetsskäl. Det matchar därför maxtemperaturen på 

värmeplattan som också är 350° C. Däremot skulle det vid val av en annan metod kunna 

variera mer på resultatet än vad de gjorde under dessa tester. Det eftersom värmeplattan ger 

en hög noggrannhet på temperaturen samt att den kan hållas stadigt under längre tid. Om 

testerna utförts på en vedkamin skulle temperaturen variera mer beroende på hur mycket ved 

som kaminen matas med.  
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7 Slutsats 

Från det arbete som gjorts går det se att de märkdata som getts för produkten inte uppnåtts 

med testerna som gjorts trots förutsättningar som matchar vad som angivits. Det är tydligt att 

det är ett måste med en spänningsreglerare i systemet för att det ska vara en användbar 

produkt.  

 

Men trots att förväntningarna inte blev perfekta så går det från resultatet av testerna ändå se 

att det är en användbar lösning för att generera små mängder av elektricitet från en värmekälla 

som levererar värme till hushållet. Eftersom produkten tillämpas inomhus så blir den 

värmeenergi som systemet inte kan ta vara på till elektricitet i stället nyttig värmeenergi till 

rummet. Det uppstår alltså ingen spillvärme och det utvinns en liten mängd elektricitet på 

köpet. Det krävs dock en kamin som har en lösning för att fästa boxen på 252x252mm. 

 

Det är också tydligt från resultatet att det är viktigt att köra produkten vid optimala värden för 

att generera så mycket effekt som möjligt. Samt att hur stor effekten blir beror på 

temperaturskillnaden mellan kall och varm sida. Ett större delta T ger en större effekt.   
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8 Framtida arbeten 

I framtida arbeten kan förbättringsförslagen tas i åtanke och åtgärda dessa för att optimera 

enheten. Även fler tester kring ett mer verkligt scenario med vedeldad kamin vore smart för 

att se hur produkter fungerar i praktiken då värmekällan från uppvärmning av huset och lasten 

är en elektrisk last som används i hushållet. 

 

Att skapa en skorstenskonstruktion som gör det möjligt att tillämpa boxen på är också ett 

framtida arbete. I detta fall bör det tas hänsyn till de miljökraven som finns kring hur det är 

tillåtet att ändra konstruktion. Samma sak gäller för rökgasröret. Att ta reda på vilka sätt man 

kan konstruera röret för att ta vara på värmeenergin från rökgasen så bra som möjligt är en 

viktig punkt. Alternativs andra lösningar på hur det går att tillämpa TEG-boxen i ett hushåll. 
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10 Bilagor 

 

Bilaga 1. Provpreparering och koppling av testutrustningen. 

 
I Bilaga 1 visas åtgärder som gjorts inför testerna samt hur testutrustningen ser ut och hur den 

är kopplad. 

 

Bild som visar vart hålet borras för anslutning av den sensorn som ska mäta den varma sidan. 
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Bild som visar var den sensorn som ska mäta den kalla sidan placeras. Den trycks fast med en 

välanpassad träbit mellan kylflänsarnas skåror. 

 

 
 

Bild över placering av TEG B25-12(M) på värmeplattan CAT H 30/30 
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Bild över de 2 resistorerna som används för att reglera lasten och strömmen i kretsen. 

 

 
 

Bild över hela experimentuppställningen. TEG B25-12(M) placerad på värmeplattan, 

multimeters som är kopplade för att mäta av spänning, ström och temperaturer samt de 2 

resistorerna som agerar som laster. 
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Bild över hur isoleringen är ditsatt för att höja temperaturen på varm sida så mycket som 

möjligt. 

 

 
 

Bild på den inköpa värmepastan för sista testet. 
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Bilaga 2. Konstruktion av TEG B25-12(M) 

 
I Bilaga 2 presenteras bilder av hur TEG-boxen är uppbyggd. 

 

Bild över hur det inbyggda kylsystemet ser ut. 2 stycken fläktar som kyler ner kylfläsarna som 

är monterade på TEG-elementen. 

 

 
 

Bild över Hur TEG-elementen är placerade under kylflänsarna. Isolering finns runt om alla 

ytor som värms upp. 
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Bild över hur kylflänsarna ser ut på undersidan där de ligger i mot TEG-elementen.  

 

 
 

Bild över hur de två aluminiumplattorna ligger mot varandra. Sitter fast med skruvar och 

gångjärn. 
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Bild över hur aluminiumplåtarna ser ut då man öppnar upp dem med hjälp av gångjärnen. Den 

högra är bottenplattan. 

 

 
 

Bild över sladdanslutningen till TEG-elementen. Väldigt klena trådar och dålig lödning. 
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Bild över lossnad kopplingskabel till TEG-elementen. 

 

 
 

Bild över fullständig produkt från sidan. 
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Bilaga 3. Test av TEG-B25-12(M) vid olika temperaturer på värmeplattan 
 

I Bilaga 3 framförs de mätvärden som är framtagna under testerna. De framförs i tabellform 

och är gjorda i Excel. 

 

Tabell med mätdata från test 1 vid 150° C. Skiftande tidsintervall mellan mätningar samt ett 

avbrott för att kyla ner kall sida genom att öppna kretsen i kopplingen. Första 4 mätningarna 

gjordes justeringar på värmeplattan för att reglera varm sida så nära 150° C som möjligt.  

 

Spänning (V) Ström (A) Effekt (W) Resistans (Ω) Tc (° C) Tv (° C) ΔT (° C) 

18,02 0,01             0,18           1 802,00  43,4 150,9 107,5 

15,8 0,1             1,58              158,00  44,9 151 106,1 

14,71 0,2             2,94                73,55  46,8 151,7 104,9 

12,73 0,3             3,82                42,43  48,8 149,6 100,8 

11,15 0,4             4,46                27,88  50,6 149,2 98,6 

10 0,5             5,00                20,00  51,4 149,9 98,5 

9,41 0,6             5,65                15,68  50 151,3 101,3 

8,11 0,7             5,68                11,59  51,4 153,2 101,8 

6,7 0,8             5,36                   8,38  52,9 153 100,1 

4,17 0,9             3,75                   4,63  54 151 97 

0,14 1,3             0,18                   0,11  58 151 93 

 

Tabell med mätdata från test 2 vid 150° C. Mätningar gjorda vid stabiliserad temperatur på 

kall sida samt spänning och ström. Inga avbrott för kylning. Endast sista 2 mätningarna som 

inte blir stabiliserade pga. avstannade fläktar och risk för systemet att bli skadat. Resistansen 

vid första mätningen är tänkt att vara oändlig eftersom den är gjort vid öppen krets. 

 

Spänning (V) Ström (A) Effekt(W) Resistans (Ω) Tc (°C) Tv (°C) ΔT (°C) 

17,2 0,01 0,172           1 720,00  44,7 150,4 105,7 

15,9 0,1 1,59              159,00  46 152 106 

14,64 0,2 2,928                 73,20  47,3 153 105,7 

13,17 0,3 3,951                 43,90  48,8 152 103,2 

11,75 0,4 4,7                 29,38  50,9 154 103,1 

10,17 0,5 5,085                 20,34  54,2 155 100,8 

8,43 0,6 5,058                 14,05  58,3 156 97,7 

6,45 0,69 4,4505                   9,35  64 155 91 

0,11 1,31 0,1441                   0,08  67 156 89 
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Tabell med mätdata från test 3 vid 200° C. Mätningarna är gjorda vid stabiliserad temperatur 

på kall sida samt spänning och ström. Inga avbrott för kylning. Endast sista 2 mätningarna 

som inte blir stabiliserade pga. avstannade fläktar och risk för systemet att bli skadat. 

Resistansen vid första mätningen är tänkt att vara oändlig eftersom den är gjort vid öppen 

krets. 

 

Spänning (V) Ström (A) Effekt(W) Resistans (Ω) Tc (°C) Tv (°C) ΔT (°C) 

26,1 0,01 0,26 2610,00 51,6 201,8 150,2 

24,84 0,1 2,48 248,40 52,3 202 149,7 

23,6 0,2 4,72 118,00 53,3 204 150,7 

22,27 0,3 6,68 74,23 54,3 207 152,7 

20,94 0,4 8,38 52,35 55,4 209,7 154,3 

19,5 0,5 9,75 39,00 56,7 209,5 152,8 

18,02 0,6 10,81 30,03 58,2 210 151,8 

16,51 0,7 11,56 23,59 59,7 210,4 150,7 

14,94 0,8 11,95 18,68 62,3 212,1 149,8 

13,33 0,9 12,00 14,81 66,1 213,8 147,7 

11,36 1 11,36 11,36 70,9 215,8 144,9 

9,25 1,09 10,08 8,49 77 217,2 140,2 

7 1,17 8,19 5,98 84 217 133 

0,7 1,62 1,13 0,43 87 217 130 
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Tabell med mätdata från test 4 vid 230° C. Mätningarna fick yttre felkällor då andra personer 

vistades i lokalen och dörren ut till taket var öppen, vilket skapade ett naturligt luftflöde in i 

lokalen som sänkte temperaturen. Det går att tyda från mätningarna. I övrigt gjordes 

avläsningarna under stabiliserade värden förutom sista 2 mätningarna pga. avstannade fläktar. 

Resistansen vid första mätningen är tänkt att vara oändlig eftersom den är gjort vid öppen 

krets. 

 

Spänning (V) Ström (A)  Effekt(W)   Resistans (Ω)  Tc (°C) Tv (°C) ΔT (°C) 

26,86 0,01            0,27            2 686,00  52 230 178 

25,4 0,1            2,54               254,00  53,3 228 174,7 

23,95 0,2            4,79               119,75  53,8 230,4 176,6 

22,58 0,3            6,77                  75,27  49 226 177 

21,55 0,4            8,62                  53,88  49,6 228 178,4 

20,4 0,5          10,20                  40,80  50,9 227,3 176,4 

19,3 0,6          11,58                  32,17  52 229,7 177,7 

18,11 0,7          12,68                  25,87  53,5 230 176,5 

16,8 0,8          13,44                  21,00  55,4 230 174,6 

15,51 0,9          13,96                  17,23  56,6 230,8 174,2 

14,05 1          14,05                  14,05  58,4 231 172,6 

11,8 1,1          12,98                  10,73  63,6 232,3 168,7 

9,9 1,2          11,88                    8,25  67 233 166 

8 1,3          10,40                    6,15  70 233 163 

0,85 1,81            1,54                    0,47  76 230 154 

  

Tabell med mätdata från test vid 230° C. Mätning är gjord från starttemperatur till 

maxtemperatur och är gjord under öppen krets. Tabellen visar hur spänningen ökar i takt med 

att temperaturskillnaden på varm och kall sida ökar. 

 

ΔT (°C) 
Spänning 
(V) 

20 0,65 

40 1,67 

60 3,01 

80 4,6 

100 8 

120 11,34 

140 15,11 

160 18,3 

180 24,05 
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Tabell med mätdata från test av temperaturförändring och temperaturskillnad på de 3 olika 

värmesensorerna. 

 

Tid (min) Tc (°C) Tv inre (°C) Tv yttre (°C) ΔT (°C) ΔT varm-varm(°C) Spänning 

5 45,4 71 115 25,6 44 3,4 

10 49,1 100 170 50,9 70 9 

15 43,2 133 206 89,8 73 17 

20 45,5 156 220 110,5 64 21,9 

25 46,8 162 227 115,2 65 23,22 

30 47,8 170 240 122,2 70 23,99 

35 48 172 239 124 67 24,4 

40 48 173 240 125 67 24,4 

 
Tabell med mätdata över tester då den yttre aluminiumplåten är borttagen och isolering kring 

boxen är borttagen men isolering kring värmeplattan finns kvar. Testet är inte gjort vid helt 

stabiliserade värden på kall sida samt spänning pga. risker för systembrist. 

 

Spänning (V) Ström (A) Effekt(W) Resistans (Ω) Tc (°C) Tv inre (°C) ΔT (°C) 

31,65 0,001 0,03165 31650 56,5 213,8 157,3 

30,52 0,1 3,052 305,2 56,8 207,5 150,7 

29,35 0,2 5,87 146,75 57,5 208,2 150,7 

27,7 0,3 8,31 92,33333 58,3 206,7 148,4 

26,53 0,4 10,612 66,325 59,1 207,7 148,6 

24,7 0,5 12,35 49,4 59,2 211,5 152,3 

23,12 0,6 13,872 38,53333 59,8 209,8 150 

21,94 0,7 15,358 31,34286 60 206,8 146,8 

20,7 0,8 16,56 25,875 60,3 206,6 146,3 

19,5 0,9 17,55 21,66667 61,3 208,2 146,9 

17,8 1 17,8 17,8 63,3 205,5 142,2 

16 1,1 17,6 14,54545 64,7 201,4 136,7 

14,4 1,2 17,28 12 66,5 203 136,5 

12,8 1,3 16,64 9,846154 69,5 203,5 134 

10,5 1,4 14,7 7,5 72,3 202,8 130,5 

8,5 1,5 12,75 5,666667 75 203,1 128,1 

6,7 1,6 10,72 4,1875 77 203,5 126,5 

0,92 2,02 1,8584 0,455446 80 205 125 

 

 


