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TIIVISTELMÄ
Tämä kandidaatintyö antaa yleiskatsauksen lämpösähköisen generaattorin
toimintaperiaatteesta ja sen perustan muodostavasta lämpösähköisestä ilmiöstä. Työssä
annetaan katsaus lämpösähköisen generaattorin nykyisiin sekä esitettyihin sovelluksiin,
ja kerrotaan sen viimeaikaisesta kehityksestä. Työssä esitetään myös lämpösähköisen
generaattorin kehitysalueet, joiden parantaminen auttaisi lämpösähköisen generaattorin
sopivuutta laajempaan käyttöön. Työ koostuu teoriaosuudesta, joka käsittelee
lämpösähköistä ilmiötä, sekä kirjallisuuskatsauksesta, jossa esitellään lämpösähköisen
generaattorin tutkittuja hukkaenergian hyödyntämisen käyttökohteita sekä nykyinen
tutkimuksen tila.
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hukkaenergian hyödyntäminen.
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ABSTRACT
This thesis gives an overview on thermoelectric generator and its basis, the
thermoelectric effect. The work provides a review of current and proposed applications
of the thermoelectric generator and talks about its recent development. This work also
presents the areas of development required to further enable usage of the thermoelectric
generator in wider area of applications. The work consists of theoretical part that covers
the thermoelectric effect, and of literature review that presents the studied applications
of the thermoelectric generator in waste energy recovery and the state-of-the-art.
Key words: Thermoelectric generator, TEG, thermoelectric effect, Seebeck effect, waste
energy recovery.
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET
α
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RS
RL
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ZT

Seebeck-kerroin (V/K)
Termojännite (V)
Lämpötilaero (K)
Lämpösähköisen elementin sisäinen resistanssi (Ω)
Kuormavastuksen suuruus (Ω)
Avoimen piirin jännite
Lämpösähköisen materiaalin tai laitteen hyvyysluku

σ
κ
n
ρ
L
S
Ae

Materiaalin sähköinen johtavuus (S/m)
Materiaalin lämmönjohtavuus (W/(K∙m)
Termoparien määrä
Termoparin yksittäisen jalan sähköinen vastus (Ω)
Termoparin jalan pituus (m)
Termoparin poikkileikkauksen pinta-ala (m2)
Efektiivinen pinta-ala (m2)

Bi2Te3
Sb2Te3
PbTe
PbSe
SnSe
SiGe

Vismutti-telluridi
Antimoni-telluridi
Lyijy-telluridi
Lyijy-seleeni
Tina-seleeni
Pii-germanium

TEG
PCR
DNA
RNA
DC
MPPT
MPP
IoT
CHP
PGEC

Thermoelectric Generator, lämpösähköinen generaattori
Polymerase Chain Reaction
Deoksiribonukleiinihappo
Ribonukleiinihappo
Tasavirta
Maximum Power Point Tracking
Maximum Power Point
Internet of Things
Combined Heat and Power
Phonon-glass electron crystal
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JOHDANTO

Erittäin suuri osa eli 72 prosenttia maailmassa tuotetusta energiasta menetetään
hukkalämpönä [1]. Tämän energian talteenotto ja hyödyntäminen mahdollistaisi
energiantuotannon tarpeen ja siten hiilidioksidipäästöjen merkittävän vähentämisen.
Lämpösähköinen generaattori on yksi lupaavista teknologioista, jolla hukkaenergian
talteenotto voisi olla mahdollista hyvin monipuolisissa sovelluksissa ja käyttöympäristöissä.
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on kertoa lämpösähköisen generaattorin
toimintaperiaatteesta ja taustasta, sekä antaa kuvan sen nykyisistä sovelluksista ja
tulevaisuuden kehityskohteista. Työssä tutkitaan lämpösähköisen generaattorin
mahdollisuuksia sekä tällä vuosituhannella esitettyjä käyttökohteita ja niiden kehitysaskelia.
Työssä kerrotaan myös lämpösähköisen generaattorin tuekseen tarvitsemasta elektroniikasta.
Työssä käydään läpi lämpösähköisen generaattorin mahdollistama energiantuotanto sekä
sen hyödyt ja punnitaan sen etuja ja tekniikan haasteita. Tekniikan tämänhetkisiä haasteita
ovat lämpösähköisen generaattorin huono hyötysuhde ja lämpösähköisten materiaalien
kalleus. Työn perusteella on kuitenkin selvää, että lämpösähköisen generaattorin
kehitystyössä on saavutettu niin huomattavia edistysaskeleita, että tekniikka tulee yleistymään
lähitulevaisuudessa.

8

2

LÄMPÖSÄHKÖINEN ILMIÖ – LÄMPÖSÄHKÖISEN
GENERAATTORIN PERUSTA

Lämpösähköinen ilmiö käsittää sähköenergian suoran muutoksen lämpötilaeroksi ja
vastakkaissuuntaisen lämpötilaeron muutoksen sähköenergiaksi. Ilmiö on siis kaksisuuntainen
ja se perustuu sähköisten varauksenkuljettajien eli elektronien tai aukkojen kykyyn sitoa ja
kuljettaa lämpöenergiaa [2]. Lämpösähköinen ilmiö on jaettu kolmeen erilliseen ilmiöön:
Seebeck-ilmiöön, Peltier-ilmiöön ja Thomson-ilmiöön. Lämpösähköinen ilmiö tulee erottaa
Joule-ilmiöstä, jossa sähkövirta muuttuu vastuksessa lämpöenergiaksi. Joule-ilmiö toimii vain
yhteen suuntaan toisin kuin lämpösähköinen ilmiö [3].
2.1

Seebeck-ilmiö

Seebeck-ilmiössä johtimen päiden välinen lämpötilaero aiheuttaa sähköisen potentiaalieron
johtimen päiden välille. Lämpöenergian johtuminen johtimen lämpimämmästä päästä
kylmempään kohdistaa varauksenkuljettajiin sähkömotorisen voiman [3]. Voiman suunta ja
suuruus riippuu johtimen materiaalista. Kun kaksi eri materiaalista valmistettua johdinta
liitetään päistään yhteen ja liitoskohtien välillä on lämpötilaero, liitoskohtien välille syntyy
jännite. Jännite ei kumoudu, koska eri johtimien varauksenkuljettajiin kohdistuu erisuuri
sähkömotorinen voima [5]. Näin muodostettu termopari on esitetty kuvassa 1.
Termoparin Seebeck-ilmiötä kuvaa yhtälö
(1)

𝐸 = 𝛼𝐴𝐵 𝑑𝑇,

missä 𝛼𝐴𝐵 on johdinten A ja B suhteellinen Seebeck-kerroin 𝛼𝐴 − 𝛼𝐵 , E on termojännite ja
𝑑𝑇 on kylmän ja kuuman liitoksen välinen lämpötilaero [3]. Seebeckin kerroin α kuvaa
materiaalin kykyä tuottaa jännitettä lämpötilayksikköä kohden. Seebeck-kerroin riippuu
johdinmateriaalin lämpötilasta sekä sen sähköisestä johtavuudesta ja lämmönjohtavuudesta
[3].
Lämpösähköisen materiaalin hyvyysluku ZT kuvaa materiaalin suorituskykyä. Sen yhtälö
on
𝑍𝑇 =

𝛼2 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇
𝜅

,

(2)

missä α on Seebeck-kerroin, σ on materiaalin sähköinen johtavuus, T on lämpötila ja κ on
materiaalin lämmönjohtavuus [3]. Hyvyyslukua ZT käytetään myös kuvaamaan
lämpösähköisen laitteen suorituskykyä.

Kuva 1. Termoparin Seebeck-ilmiö
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Hyvyysluvun kaavasta (2) nähdään, että materiaalin hyvyysluku kasvaa
sähkönjohtavuuden
kasvaessa
tai
lämmönjohtavuuden
pienentyessä.
Koska
varauksenkuljettajilla on kyky kuljettaa sekä sähkö- että lämpöenergiaa, molemmat suureet
riippuvat materiaalin vapaiden varauksenkuljettajien liikkuvuudesta. Tämän lisäksi
materiaalin lämmönjohtavuus vaikuttaa myös sen Seebeck-kertoimeen. Näiden suureiden
keskinäinen riippuvuus aiheuttaa sen, että vain harvoilla materiaaleilla on mahdollista
saavuttaa riittävän suuri hyvyysluku [6].
Materiaalin hyvyysluvun tulisi olla noin yksi, jotta se voidaan käsittää hyväksi
lämpösähköiseksi materiaaliksi. Koska metalleilla ei voida saavuttaa riittävää hyvyyslukua,
lämpösähköisissä sovelluksissa on siirrytty alun perin käytetystä bimetallitermoparista
puolijohdemateriaaleihin, kuten vismutti-telluridiin (Bi2Te3), lyijy-telluridiin (PbTe) ja piigermaniumiin (SiGe) [6]. Viimeisin kehitysaskel lämpösähköisten materiaalien hyvyysluvun
parantamisessa on nanoteknologian hyödyntäminen [4, 6].
2.2

Peltier-ilmiö

Peltier-ilmiössä edellisessä kappaleessa esitetyn termoparin läpi kulkeva virta aiheuttaa
lämpötilaeron termoparin liitoskohtien välille. Ilmiö perustuu eri johtimissa liikkuvien
varauksenkuljettajien erilaiseen kykyyn kuljettaa lämpöenergiaa. Kun toisen johtimen
varauksenkuljettajat siirtävät enemmän lämpöenergiaa kylmältä puolelta lämpimälle kuin
toisen johtimen varauksenkuljettajat vastakkaiseen suuntaan, johtimien päätyjen välille syntyy
lämpötilaero [3]. Lämmön siirtymissuunnan voi vaihtaa kytkemällä termopariin erisuuntaisen
jännitteen. Peltier-ilmiöllä käyttökohteita erilaisissa lämpötilan säätösovelluksissa kuten
jäähdyttimissä ja kosteudenpoistajissa. Merkittävä Peltier-ilmiön sovellus on DNA:n ja
RNA:n monistamiseen käytettävä polymeraasiketjureaktio (Polymerase Chain Reaction,
PCR) [8].
2.3

Thomson-ilmiö

Jos mistä tahansa johtavasta materiaalista tehdyn johtimen päiden välillä on lämpötilaero ja
johtimessa kulkee virtaa, lämpöenergiaa vapautuu johtimesta tai sitä absorboituu johtimeen
(kuva 2.) [1, 2]. Tätä ilmiötä kutsutaan Thomsonin ilmiöksi. Thomson-ilmiö joko lisää tai
vähentää lämpösähköisen generaattorin tuottamaa ohmista lämpöä. Ilmiö on yleensä
sekundaarinen, sillä se on magnitudiltaan kaksi kertaa pienempi kuin Joule-ilmiö. Thomsonilmiö vaikuttaa kaikissa lämpösähköisissä laitteissa [3].

Kuva 2. Thomson-ilmiö
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3

LÄMPÖSÄHKÖINEN GENERAATTORI

Lämpösähköinen generaattori (Thermoelectric Generator, TEG) on lämpösähköparisto, joka
tuottaa sähkötehoa käyttämällä lämpövirtaa lämpötilaeron yli [5]. Lämpösähköisen
generaattorin toiminta perustuu kappaleessa 2.1 esitettyyn termoparin Seebeck-ilmiöön. TEGelementti koostuu yhdestä tai useammasta termoparista, jotka on kytketty sähköisesti sarjaan
ja termisesti rinnan. Kuvassa 1 esitetyn yksinkertaistetun termoparin sijaan TEGgeneraattoreissa käytetään nykyaikaisia P- ja N-tyypin puolijohteisiin perustuvia termopareja.
Kuvassa 3 (a) on esitetty TEG-generaattorissa käytettävä termopari.

Kuva 3. (a) TEG:issä käytettävä termopari. (b) TEG-elementti, jossa useita termopareja
sarjassa. [6]
Lämpösähköinen generaattori tuottaa sähköä usein hyvin pienellä, noin 5 prosentin
hyötysuhteella. Koska niissä ei ole liikkuvia osia ja niillä on oikeissa olosuhteissa käytettynä
pitkä käyttöikä, ne ovat ideaalisia pienitehoisten matalan ylläpidon laitteiden kuten
sensoreiden energianlähteeksi. Samasta syystä ne sopivat hyvin hukkaenergian talteenottoon
ja hyötykäyttöön [3].
3.1

Lämpösähköisen generaattorin rakenne

Termopari muodostuu kahdesta jalasta, joista toinen on P-tyypin puolijohdetta ja toinen Ntyypin puolijohdetta. Jalkojen erityyppisten douppauksien merkitys termoparin toiminnassa
on suuri. P-tyypin jalalla on positiivinen Seebeck-kerroin ja sen varauksenkuljettajat ovat
aukkoja. N-tyypin jalalla Seebeck-kerroin on negatiivinen ja sen varauksenkuljettajina
toimivat elektronit [3]. Vaikka lämpövuo molemmissa jaloissa on samansuuntainen, sen
aiheuttama virta kulkee jaloissa eri suuntiin. Näin termoparien liittäminen termisesti rinnan ja
sähköisesti sarjaan on mahdollista.
Liitetään n kappaletta termopareja sähköisesti sarjaan johtimien avulla ja termisesti
rinnakkain asettamalla ne kahden keraamisen levyn väliin (kuva 3(b)). Jos oletetaan, että Ntyypin ja P-tyypin puolijohteista valmistettujen termoparien mitat ovat samat ja niiden
lämmön- ja sähkönjohto-ominaisuudet ovat samankaltaiset, elementin kokonaisresistanssi R
saadaan kaavasta
𝑅=

𝑛 ∙ 2𝜌 ∙ 𝐿
𝑆

,

(3)
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missä n on termoparien kappalemäärä, ρ on yksittäisen jalan sähköinen vastus, L on jalan
pituus ja S on jalan poikkileikkausala [3].
Vastaava terminen johtavuus saadaan kaavasta
𝐾=

𝑛 ∙ 2𝜅 ∙ 𝐿
𝑆

,

(4)

missä κ on yksittäisen jalan lämmönjohtavuus [3].
Jännite TEG-elementin yli 𝑉𝑇𝐸𝐺 saadaan kaavasta
𝑉𝑇𝐸𝐺 = 𝑛 ∙ (𝐼 ∙ 𝑅 − 𝛼𝑃𝑁 ∙ ∆𝑇),

(5)

missä n on termoparien määrä, I on piirin virta, 𝛼𝑃𝑁 = (𝛼𝑃 − 𝛼𝑁 )2 on termoparin Seebeckkerroin ja ∆𝑇 on lämpötilaero [3].
TEG-elementin tuottama teho on suurimmillaan, kun sen lähtöteho on maksimoitu
suhteessa virtaan. Tämä saavutetaan sovittamalla piirin kuormaresistanssi RL elementin
sisäiseen resistanssiin RS (RL = RS) [9]. Tällöin maksimiteho 𝑃𝑚𝑎𝑥 ja maksimivirta saadaan
seuraavista kaavoista [3].
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 ∙
𝐼𝑚𝑎𝑥 =

(𝛼𝑃𝑁 ∙ ∆𝑇)2
4𝑅
𝛼𝑃𝑁 ∙ ∆𝑇
2𝑅

(6)
(7)

Yhteen kytkettyjen termoparien määrällä, asettelulla ja geometrialla voidaan vaikuttaa
lämpösähköisen generaattorin sisäiseen resistanssiin sekä lämmönjohtavuuteen ja siten
parantaa sen hyvyyslukua ZT. Tärkeä TEG-elementin suorituskykyyn vaikuttava parametri on
sen efektiivinen pinta-ala Ae, mikä tarkoittaa termoparien poikkileikkauksien yhteenlaskettua
pinta-alaa. TEG-elementin optimointi on tasapainottelua sen suorituskyvyn ja hyötysuhteen
välillä. Termoparin jalkojen pituutta L pienentämällä saavutetaan suurin ulos saatava teho
pinta-alaa kohden, mutta samalla hävitään sen hyötysuhteessa. Pidemmällä jalkojen pituudella
saadaan vastaavasti parempi hyötysuhde, mutta pienempi teho pinta-alaa kohden.
Maksimitehon saavuttamiseksi TEG-elementin termoparien määrä n tulee optimoida niin, että
sen sisäinen resistanssi on sovitettu kuormaan. Jalkojen pituuden ja termoparien määrä tulee
siis optimoida käyttösovellusta ajatellen. [9, 10].
TEG-elementin termoparien määrän ja jalkojen pituuden optimointiin on kehitetty
algoritmi vuonna 2014. Algoritmin avulla elementin n- ja L-parametrit saadaan optimoitua
joko maksimitehoa tai parasta suorituskykyä ajatellen. Algoritmi antaa jalkojen pituuden ja
termoparien määrän, kun tiedetään lämpösähköisten materiaalien ominaisuudet kuten
Seebeck-kerroin, sähköinen johtavuus ja lämmönjohtavuus, efektiivinen pinta-ala, kylmän ja
kuuman puolen lämpötilat sekä kuormavastuksen suuruus [2].
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Kuva 4. Lämpösähköisen energiankeruujärjestelmän periaate.
Lämpösähköinen generaattori vaatii toimiakseen TEG-elementin lisäksi lämmön ja kylmän
lähteet sekä jännitemuuntimen (kuva 4). Lämmön siirtämiseksi lämmönlähteestä (esimerkiksi
kamiinan savukaasut tai teollisen prosessin jäähdytysvesi) TEG-elementtiin tarvitaan
jonkinlainen lämmönvaihdin tai lämpönielu. TEG-generaattoreilla voidaan hyödyntää myös
säteilylämpöä, kuten sulasta metallista säteilevää lämpöä. Kylmän puolen jäähdytyksessä
tarvitaan myös lämmönvaihdin, jotta ylimääräinen lämpö voidaan luovuttaa joko nesteeseen
kuten veteen tai kaasuun (esimerkiksi ilma). Lämmönvaihtimissa hyödynnetään suuria pintaaloja, jotka kykenevät luovuttamaan paljon lämpöä tehokkaasti [3, 5].
Lämpösähköisen generaattorin ja siihen kytkettyjen lämmönvaihtimien lämpövastuksien
tulee olla arvoltaan yhtä suuret. Lämmönvaihtajan ja TEG-elementin välinen kytkentä tulee
olla mahdollisimman hyvin lämpöä johtava, ja usein liitoksissa käytetäänkin lämpöä johtavaa
liitosainetta kuten piitahnaa. Näin saavutetaan mahdollisimman suuri lämpötilaero TEGelementin ylitse ja suurin tuotettu sähköteho [3].
Lämpösähköinen generaattori vaatii tuekseen DC/DC-jännitemuuntimen, joka muuttaa
TEGin tuottaman matalamman ja vaihtelevan suuruisen jännitteen korkeammaksi
sähkölaitteille sopivaksi jännitteeksi. Muuntajan hyötysuhteen parantamiseksi siinä
hyödynnetään usein MPPT-teknologiaa (Maximum Power Point Tracking). Muuntaja toimii
myös jänniteregulaattorina ja akkulaturina [11].
3.2

Lämpösähköisen generaattorin elektroniikka

Lämpösähköinen generaattori tarvitsee tuekseen elektroniikkaa, joka mahdollistaa sen
liittämisen kuormaan kuten ledipolttimoon tai akkuun. Lämpösähköisen generaattorin
tuottama jännite riippuu sarjaan kytkettyjen TEG-elementtien määrästä sekä elementtien
ominaisuuksista. Koska lämpösähköisen generaattorin tuottama jännite on verrattain matala ja
generaattorin lämpötilaeron mukaan vaihteleva, se tulee muuttaa korkeammaksi ja tasaiseksi
jännitteeksi. Tätä tarkoitusta varten lämpösähköisissä generaattoreissa käytetään DC/DCjännitemuuntajia [3].
Lämpösähköisen generaattorin elektroniikalla pyritään optimoimaan sen tuottama teho.
Tämä tarkoittaa yleensä kuormaan tuotetun tehon maksimointia tiettyä lämpötilaeroa kohden.
Koska lämpötilaero ja kuormavastuksen suuruus voivat vaihdella, tehon maksimointia varten
tarvitaan dynaaminen menetelmä. Generaattorin kuormaan tuottama teho on suurimmillaan
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maksimitehopisteessä (Maximum Power Point, MPP), jolloin generaattorin sisäinen
resistanssi RS ja kuorman resistanssi RL ovat yhtä suuret. Sisäinen resistanssi saadaan TEGgeneraattorin jännitteen ja virran suhteesta RS = U/I, joten jännitettä tai virtaa säätämällä
vastukset voidaan sovittaa toisiinsa ja MPP-piste saavutetaan [11, 12].
Tehon maksimointia varten DC/DC-muuntajiin on integroitu MPPT-tekniikka. Se on
toteutettu yleensä DC/DC-muuntajan pulssisuhdetta säätävällä mikrokontrollerilla, jota ohjaa
MPPT-algoritmi. Algoritmeja on useita erilaisia, ja yksi algoritmi on nimeltään Perturb and
Observe-menetelmä. Algoritmin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 5. Algoritmi muuttaa
hiukan DC/DC-muuntajan pulssisuhdetta johonkin suuntaan, jonka jälkeen se vertaa
muuntajan tuottaman jännitteen ja tehon muutosta verrattuna alkuperäiseen jännitteeseen ja
tehoon. Näiden havaintojen perusteella algoritmi jatkaa pulssisuhteen muuttamista joko
samaan suuntaan kuin edellisessä muutoksessa tai päinvastaiseen suuntaan. Tällä tavoin
algoritmi löytää lopulta MPP-pisteen, ja jää oskilloimaan sen ympärille. Algoritmin heikkous
on MPP-pisteen ympärillä tapahtuvan oskilloinnin aiheuttama heikennys MPPT:n
tehokkuudessa [11].
Toinen vaihtoehto MPP-pisteen saavuttamiseen on TEG:in lähtöjännitteen asettaminen
puoleen sen avoimen piirin jännitteestä Voc. Tämän toteutus vaatii avoimen piirin jännitteen
jatkuvaa mittaamista, mutta se voidaan toteuttaa ilman ADC-muunnosta (analog to digital
conversion) tai mikrokontrolleria [12].
Jotta MPPT-algoritmia käyttävä mikrokontrolleri toimii, se vaatii riittävän
käyttöjännitteen. Itsenäisesti ja ilman akkua tai tyhjällä akulla käynnistettävä lämpösähköinen
generaattori saattaa tuottaa niin pienen jännitteen, että DC/DC-konvertteria ei saada
toimimaan oikein. Tästä syystä lämpösähköinen generaattori tulee varustaa tehon
ylläpitoelektroniikalla, joka mahdollistaa sen käynnistämisen hyvin matalalla jännitteellä.
Vuonna 2021 julkaistussa saksalaisessa tutkimuksessa todettiin Fraunhofer Institute of
Integrated Circuits:ssa kehitetyn muuntajapiirin, johon on integroitu MPPT-algoritmi,
kykenevän kylmäkäynnistykseen 35 millivoltin jännitteellä. Tehon ylläpitoelektroniikkaa
tarvitaan erityisesti matalan jännitteen ja matalan lämpötilagradientin sovelluksissa, kuten
puettavassa elektroniikassa [13].

Kuva 5. Perturb and Observe-menetelmän algoritmi [11].
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4

LÄMPÖSÄHKÖISEN GENERAATTORIN SOVELLUKSET

Lämpösähköisten generaattoreiden tähänastisesta matalasta hyötysuhteesta sekä nykyisten
valmistusmateriaalien kalleudesta johtuen niiden käyttösovellukset ovat rajoittuneet
sovelluksiin, joissa käytännössä ilmaista hukkalämpöä on hyvin saatavilla tai joissa
muunlainen sähköntuotanto on haastavaa. Lämpösähköisten materiaalien viimeaikainen
kehitys on mahdollistanut TEG-generaattoreiden tutkimuksen ja käytön laajemmalla
sovellusalueella. Kuvassa 6 on esitetty lämpösähköisen generaattorin eri sovelluksia tehotason
mukaan.

Kuva 6. Lämpösähköisten generaattoreiden sovellukset tehotasojen mukaan [3].
4.1

Lämpösähköisen generaattorin sovellukset mikroelektroniikassa
4.1.1

Sensorilaitteet ja IoT

Langattomien IoT-verkkojen (Internet of Things) kehittyessä verkkoon liitetään enemmän ja
enemmän dataa tuottavia sensoriyksiköitä. Yksiköiden suuresta määrästä johtuen niiden
virransaannin järjestäminen langallisesti tai paristoilla voi olla haastavaa, ja siksi tutkijat ovat
kehittäneet autonomisesti toimivia eli itse käyttöenergiansa tuottavia sensorilaitteita.
Valosähköiseen ilmiöön perustuva energiantuotanto on yleisin langattomien sensorien
energianlähde, mutta myös lämpösähköisten generaattorien mahdollisuuksia IoTjärjestelmissä on ryhdytty tutkimaan [14].
Lämpösähköiset generaattorit tarjoavat pienen kokonsa ja huoltovapautensa ansiosta hyvän
vaihtoehdon paristoille langattomien sensoriverkkojen tai IoT-järjestelmien (Internet of
Things) autonomisena energianlähteenä. Käytännössä lämpösähköisten generaattoreiden
käyttö on kannattavaa tilanteissa, joissa kaapeliyhteyden rakentaminen ja ylläpito on
haastavaa ja valosähköiset järjestelmät eivät toimi. Italialaisessa vuonna 2008 julkaistussa
tutkimuksessa
tutkittiin
lämpösähköisten
generaattoreiden
käyttöä
lämpötilan
mittaussovelluksissa. Tutkimuksessa todettiin lämpösähköisen generaattorin tuottaman
energian riittävän mittausjärjestelmän ylläpitoon ja siten langattoman laitteen kykenevän
korvaamaan langallisen vaihtoehdon [15].
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4.1.2

Puettava elektroniikka

Puettavan elektroniikan käyttölämpötila on lähellä huoneenlämpötilaa eli noin 300 Kelviniä.
Ihmiskehon lämpötila on melko tasaisesti noin 310 Kelviniä, joten iholla toimivan
lämpösähköisen generaattorin yli oleva lämpötilaero on yleensä vain noin 10 K. Näissä
käyttölämpötiloissa lämpösähköisen generaattorin maksimihyötysuhde on noin 3,6 %, kun
ympäristön lämpötilassa 270 K maksimihyötysuhde olisi 12,9 %. Matalasta hyötysuhteesta
johtuen lämpösähköisiä generaattoreita on voitu hyödyntää vain matalan virrankulutuksen
omaavissa puettavan elektroniikan sovelluksissa [16].
Sähköiset rannekellot ovat yksi ilmeisimmistä lämpösähköisten generaattorien puettavan
elektroniikan sovelluksista. Vuonna 1998 esitelty Seikon Thermic-malli on ensimmäisiä
kaupallisia lämpösähköisiä kelloja. Se tuottaa 22 μW:n tehon 1,5 Kelvinin lämpötilaerosta,
joka mahdollistaa kellon liikkeen sekä sen sisältämän akun lataamisen. Seiko on kehittänyt
kelloa varten myös muuntajaelektroniikan, jonka voi käynnistää pelkän lämpösähköisen
elementin avulla ilman ulkoista jännitelähdettä [17]. Kalifornialainen start-up-yritys on
kehittänyt PowerWatch-kellon, joka yhdistää lämpösähköisen generaattorin nykyaikaisiin
älykellon toimintoihin [18].
Lämpösähköisiä energiankeräimiä voidaan hyödyntää myös erilaisissa ihmiskehon
mittauksissa. Tutkimuksissa on kehitetty muun muassa langattomasti toimivat pulssioksimetri
[19] sekä aivosähkökäyrän [20] että sydänsähkökäyrän [21] mittausjärjestelmät. Näillä
järjestelmillä mitattu data voidaan myös lähettää langattomasti. Kansainvälisessä vuonna
2005 julkaistussa tutkimuksessa esitetään lämpösähköisten generaattoreiden hyödyntämistä
kehoon
asennettavien
lääketieteellisten
laitteiden,
kuten
sydämentahdistimien,
lääkeannostelijoiden ja defibrillaattoreiden ja kuulokojeiden energiantuotannossa [22].
Koska puettavan elektroniikan sovelluksissa lämpösähköisen generaattorin käyttölämpötila
on verrattain matala, nykyisissä sovelluksissa on voitu hyödyntää vain mataliin lämpötiloihin
soveltuvia Bi2Te3-materiaaleja. Lämpösähköisten materiaalien nanotekniikoiden tuoma
kehitys on tapahtunut pääosin korkeampiin käyttölämpötiloihin soveltuvissa materiaaleissa.
Orgaaniset polymeerit ovat yksi uusista tutkimuksissa esitetyistä lämpösähköisistä
materiaaleista, jotka sopisivat keveytensä ja joustavuutensa puolesta erinomaisesti puettavan
elektroniikan sovelluksiin [16].
4.2

Sähköverkon ulkopuolinen energiantuotanto

Maailmanlaajuisesti yhä noin 800 miljoonaa ihmistä elää vakituisesti ilman yhteyttä
sähköverkkoon [23]. Suurin osa näistä ihmisistä elää Afrikan harvaan asutuilla alueilla, joilla
infrastruktuurin taso on matala ja lähin sähköverkko voi olla hyvin kaukana. Näillä alueilla
lämmöntuotanto sekä ruoanvalmistus tehdään yleisesti biomassaa polttavilla kamiinoilla tai
tulisijoilla. Näiden lämmönlähteiden hukkaenergian hyödyntäminen lämpösähköisellä
generaattorilla voisi mahdollistaa sähköntuotannon myös näille alueille [3]. TEGgeneraattoreita voidaan hyödyntää myös muissa sähköverkon ulottumattomissa olevissa
rakennuksissa, kuten kesämökeissä ja saunarakennuksissa.
Lämpösähköisten generaattoreiden käyttöä tämäntyyppisissä sovelluksissa on tutkittu
kattavasti ja kaupallisia ratkaisuja on jo olemassa. Vuonna 1996 Ruotsissa tutkittiin
puukäyttöiseen kamiinaan liitettävää lämpösähköistä generaattoria. Kahteen vismuttitelluridiin perustuvan HZ-20 TEG-moduulin ja DC/DC-muuntajan avulla saatiin tuotettua
akkuun 1–5 watin latausteho ja mahdollistettua asunnon sähkövalaistus sekä TV:n käyttö
[24]. Tutkimuksessa todettiin alkeellisen DC/DC-muuntimen rajoittaneen generaattorin tehoa.
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Vuonna 2011 Ranskassa kehitettiin prototyyppikamiina, johon on integroitu sekä TEGgeneraattori että veden lämmitysmahdollisuus (kuva 7). Prototyyppiä kutsutaan nimellä
TegBios II.
TEG-elementin kylmän puolen luovuttamaa lämpöä käytetään veden
lämmitykseen, jolloin suurempi osa hukkalämmöstä saadaan hyödynnettyä. Prototyypillä
saatiin tuotettua 9,5 Watin maksimiteho, joka saatiin DC/DC-muuntajan jälkeen ulos teholla
7,5W [25].

Kuva 7. TegBios II-prototyyppikuva [25]
MPPT-teknologian (Maximum Power Point Traking) integrointi DC/DC-muuntajaan
parantaa huomattavasti TEG-generaattorin tehoa ja hyötysuhdetta. Favarel ym. demonstroivat
MPPT-teknologian integroinnin TegBios II-järjestelmän DC/DC-muuntajaan. MPPTalgoritmilla saavutettiin 99,5 % hyötysuhde, jolla saatiin jännitemuunninjärjestelmän
hyötysuhteeksi yli 90 % [11].
Viimeisin ja tehokkain kaupallisesti saatavilla oleva kamiinan hukkalämpöä hyödyntävä
TEG-generaattori on kanadalaisen Tectegin valmistama Rabbit Ears CHP (Combined Heat
and Power). Se on valmis moduuli, joka liitetään kamiinan savupiippuun ja se kykenee
tuottamaan sähköä 100 watin teholla. Generaattorin suuren tehon taustalla on kuuden TEGelementin käyttö sekä kylmän puolen nestejäähdytys, joka mahdollistaa suuren lämpötilaeron
elementtien kylmän ja kuuman puolen välille. Samalla Rabbit Ears-generaattori tuottaa
lämmintä käyttövettä [26].
4.3

Teollisuuden hukkalämmön hyödyntäminen

Kaikissa teollisuuden prosesseissa syntyy sivutuotteena enemmän tai vähemmän lämpöä.
Yleensä tämä syntynyt lämpö menetetään hukkalämpönä jäähdytyksessä tai pakokaasujen
mukana ilmakehään mutta joissain tapauksissa hukkalämpöä hyödynnetään lämmityksessä tai
muunnetaan sähköksi perinteisillä lämpövoimakoneilla. Koska perinteiset lämpövoimakoneet
muuttavat lämmön ensiksi mekaaniseksi energiaksi ja sen jälkeen sähköksi, ne voivat olla
kookkaita ja niissä on liikkuvia osia, jotka vaativat ajoittaista huoltoa. Lämpösähköisten
generaattorien etujen kuten pienen koon ja huoltovapauden ansiosta useissa tutkimuksissa on
käsitelty niiden mahdollisuuksia teollisuuden hukkalämmön hyödyntämisessä [27].
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Vuonna 2012 julkaistussa japanilaisessa tutkimuksessa tutkittiin teräksen
hiiletysprosessissa vapautuvien kaasujen polttamisessa syntyvän hukkaenergian
hyödyntämistä lämpösähköisillä generaattoreilla. Palamisessa vapautuva 20 kW:n teho
lämmitti TEG:in lämpimän puolen lämmönvaihtajaa 4 kW:n teholla, josta saatu suurin
sähköinen teho oli 214 W. Tämä vastaa 5 prosentin hyötysuhdetta [28].
Lämpösähköiset generaattorit soveltuvat huomattavasti perinteisiä lämpöenergian
talteenottomenetelmiä paremmin sulatetun metallin käsittelyssä vapautuvan säteilylämmön
hyödyntämiseen. Vuoden 2015 japanilaisessa tutkimuksessa selvitettiin valettujen
teräslevyjen vapauttaman säteilylämmön hyödyntämistä lämpösähköisellä generaattorilla.
Japanilainen teräsvalmistaja JFE Steel Corporation liitti vuonna 2012 tuotantolinjaansa TEGjärjestelmän, jonka teoreettinen teho on 10 kW:n luokkaa. Järjestelmä koostuu 56 TEGyksiköistä, joista kussakin on 16 TEG-moduulia. Käytännön tulokset vastasivat hyvin tehon
teoreettista arvoa. Kokeessa havaittiin kuitenkin osan lämpösähköisistä generaattoreista
vaurioituneen lämmön vaikutuksesta, joten laitteiden rakenteiden kestävyyden kehittäminen
todettiin tarpeelliseksi [29].
Noin 10–15 % sementin valmistuksessa kuluvasta energiasta vapautuu suoraan
ilmakehään. Sementin valmistuksessa käytettävän pyörivän uunin ulkopinta lämpenee
prosessin aikana, ja tätä kautta vapautuvan energian talteenottoa on tutkittu vuonna 2014
julkaistussa
kiinalaisessa
tutkimuksessa.
Hyödyntämällä
Bi2Te3-PbTehybriditermoelementtejä lämpöenergian talteenottojärjestelmä voisi tuottaa 211 kW:n tehon ja
vähentää hukatun lämmön osuutta 32,85 % osuudella [30].
4.4

Liikenteen hukkalämmön hyödyntäminen

Autoliikenteen tuottamat hiilidioksidipäästöt käsittävät 11,9 % maailman kaikista
hiilidioksidipäästöistä [31]. Hiilidioksidi on merkittävä kasvihuonekaasu, joten
hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on tärkein keino ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.
Polttomoottorilla varustetun auton käyttämän polttoaineen sisältämästä energiasta vain 25 %
saadaan hyödynnettyä auton toiminnassa ja loput energiasta menetetään hukkalämpönä (kuva
8). Suurin hukkalämmön osuus (noin 40 %) menetetään pakokaasujen mukana ja noin 30 %
energiasta kuluu moottorin jäähdytyksessä [32]. Tutkijat ovat esittäneet, että hyödyntämällä
lämpösähköisiä generaattoreita auton hukkalämmön talteenotossa auton hyötysuhdetta
voidaan parantaa ja siten vähentää polttoainekulutusta sekä kasvihuonekaasupäästöjä.

Kuva 8. Auton polttoaineen sisältämän energian kuluminen auton toimintoihin [32].
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Jotta lämpösähköisen generaattorin käyttö auton hukkaenergian hyödyntämisessä olisi
kannattavaa, tulisi sen tuottaman energian ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisen olla
suurempaa kuin sen valmistamisen aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen ja energiankulutuksen.
Kannattava hyötysuhteen parannus olisi 5–10 prosenttia, joka parantaisi ajoneuvon
polttoainetaloutta 10 %. Vuoden 2002 japanilaisessa tutkimuksessa todettiin, että 5 %
hyötysuhteen omaavaa TEG-generaattoria hyödyntämällä pystyttiin lisäämään hybridiauton
käytettävissä olevaa sähköenergiaa kuudella prosentilla. Tutkimuksessa oli yhdistetty sekä
pakokaasujen että jäähdytyksen hukkalämmön hyödyntäminen. Kokeessa käytetyn
materiaalin hyvyysluku ZT oli noin 1. Jotta 10 % hyötysuhteen parannus olisi saavutettu, olisi
tarvittu lämpösähköistä materiaalia, jonka hyvyysluku olisi ollut 1,5–2,0 [33].
Kuvassa 9 on esitetty autossa käytettävän lämpösähköisen generaattorin toimintaperiaate.
Lämpösähköisen generaattorin tutkitut sijoituspaikat autossa ovat auton jäähdytin sekä
pakoputkisto.
Vaikka
jäähdyttimeen
asennetun
lämpösähköisen
generaattorin
hyödynnettävissä oleva lämpötila on pienempi (n. 100 ◦C) ja siten sen tuottama teho
matalampi kuin pakoputkistoon asennettavan TEG-yksikön, se on houkutteleva vaihtoehto
koska jäähdyttimeen asennettava generaattori ei vaadi erillistä jäähdytystä [34].
Pakoputkistoon asennettavan TEG-generaattorin kuuman puolen lämpötila saadaan
huomattavan paljon korkeammaksi (n. 315–600 ◦C) kuin auton jäähdyttimeen asennettavalla
TEG:illä [3]. Tästä syystä sen energiantuotantopotentiaali on huomattavasti jäähdyttimeen
asennettavaa TEG:iä suurempi. Lämpösähköinen generaattori tulee asentaa pakoputkistoon
katalysaattorin jälkeen, jotta se ei häiritsisi katalysaattorin toimintaa. Pakokaasujen korkea
lämpötila sekä niistä lämmönvaihtimeen tarttuvat epäpuhtaudet aiheuttavat merkittäviä
haasteita pakoputkistoon asennettavien lämpösähköisten generaattoreiden kestävyydelle ja
käyttöiälle [6].
Pakokaasujen korkeasta lämpötilasta johtuen tutkijat ovat esittäneet useammasta eri
materiaalista koostuvan segmentoidun lämpösähköisen generaattorin tuottavan tehokkaammin
sähköenergiaan pakokaasujen hukkalämmöstä kuin perinteisen yhdestä materiaalista
koostuvan lämpösähköisen generaattorin [27]. Segmentoiduista lämpösähköisistä
generaattoreista kerron lisää luvussa 5.2. Suuren lämpötilan aiheuttaman rasituksen
vähentämiseksi vuonna 2011 julkaistussa portugalilaisessa tutkimuksessa esitettiin
lämpöputkien hyödyntämistä pakoputkiston ja lämpösähköisen generaattorin välisessä
lämmönsiirrossa [35].

Kuva 9. Autossa käytettävän lämpösähköisen generaattorin toimintaperiaate [3].
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5

LÄMPÖSÄHKÖINEN GENERAATTORI - TUTKIMUKSEN
TILANNE

Lämpösähköisen generaattorin hyvyysluvun ZT ja hyötysuhteen parantaminen sekä
edullisempien lämpösähköisten materiaalien kehittäminen mahdollistaa lämpösähköisten
generaattoreiden laajemman käytön erilaisissa sovelluksissa. Aikaisemmin käytettyjen
lämpösähköisten laitteiden hyvyysluku ZT on ollut luokkaa 1 ja sillä on saavutettu noin 10 %
hyötysuhde [36]. Viimeaikaisilla kokeellisilla materiaaleilla on saavutettu korkein hyvyysluku
ZT = 2,4 ja hyötysuhde noin 20 % kun dT = 400 K [27]. Lämpösähköisissä generaattoreissa
käytettyjen harvinaisten maametallien korvaamista helpommin saatavilla materiaaleilla kuten
keraameilla tai piillä on esitetty eri tutkimuksissa. Materiaalien lämmönjohtavuuden
muuttamista nanoteknologian avulla on myös tutkittu [36].
5.1

Lämpösähköisten materiaalien kehittäminen

Lämpösähköisten materiaalin suorituskyvyn vertailussa tietyssä lämpötilassa käytetään sen
hyvyyslukua ZT. Hyvyysluvun kaavasta (2) nähdään, että hyvällä lämpösähköisellä
materiaalilla on suuri sähköinen johtavuus σ, hyvä Seebeck-kerroin α ja matala
lämmönjohtavuus κ. Hyvä sähkönjohtavuus vähentää sähköenergian menetystä Joule-ilmiöön,
korkea Seebeck-kerroin mahdollistaa suuren jännitteen lämpötilayksikköä kohden ja matala
lämmönjohtavuus mahdollistaa lämpötilaeron ylläpitämisen kylmän ja kuuman puolen välillä
[27].
Lämpösähköisten materiaalien hyvyysluku 1,0 saavutettiin 1970-luvulla. Tämän jälkeen
seurasi kolmen vuosikymmenen tauko kehityksessä, jolloin materiaalien hyvyyslukua ei saatu
merkittävästi parannettua. Nanoteknologian käyttöönotto materiaalikehityksessä 2000-luvun
alussa mahdollisti hyvyysluvun huomattavan parannuksen. Nanoteknologian merkitys
hyvyysluvun kehityksessä perustuu materiaalin lämmönjohtavuuden laskemiseen ilman että
sähkönjohtavuus muuttuu merkittävästi [27].
Makroskaalassa materiaalin sähkönjohtavuudella ja lämmönjohtavuudella on luontainen
riippuvuus. Kun materiaalin yhtä tai useampaa dimensiota pienennetään nanoskaalaan,
lämmönjohtumisen kvanttimekaaniset mekanismit nousevat merkittävämpään asemaan.

Kuva 10. Fononien siroaminen kiderajoissa ja nanopartikkeleissa [37]. Kiderajat ja
nanopartikkelit hajottavat fononeita, mutta eivät vaikuta merkittävästi elektronien liikkeeseen.
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Fononi on materiaalikiteen värähtelyenergian kvantti. Jos lämpösähköiseen materiaalin
kiderakenteeseen luodaan paljon kiderajoja, syntyy rakenne, joka sirottaa tehokkaasti
fononeja. Materiaaliin voidaan myös upottaa fononeja hajottavia nanopartikkeleita. Tämä
rakenne ei kuitenkaan merkittävästi haittaa elektronien liikettä ja materiaalin
lämmönjohtavuutta saadaan pienennettyä ilman sähkönjohtavuuden pienenemistä [38].
Fononien sirontamekanismit on esitetty kuvassa 10.
5.1.1

Nykyiset lämpösähköiset materiaalit

Tällä hetkellä eniten käytetty lämpösähköinen materiaali on vismutti-telluridi (Bi2Te3), ja sitä
käyttää noin 70 % kaupallisesti saatavilla olevista TE-elementeistä [39]. Vismutti-telluridiin
perustuvat TE-elementit soveltuvat käyttölämpötiloihin 150–500 ℃ ja sen hyvyysluku on
noin 1 huoneenlämpötilassa. Nanoteknologia avaa uusia kehitysmahdollisuuksia myös
Bi2Te3-elementteihin. Käytännön tutkimuksessa hyvyyslukua ZT on saatu parannettua
0,58:sta 1,16:aan nanorakenteita käyttämällä [40]. Vuonna 2001 Yhdysvalloissa julkaistussa
tutkimuksessa esitettiin Bi2Te3/Sb2Te3-superhilarakenteeseen perustuvalla laitteella
saavutetun jopa hyvyysluvun ZT arvon 2,4 [41].
Lyijy-telluridiin (PbTe) perustuvat lämpösähköiset materiaalit soveltuvat vismuttitelluridia korkeampiin käyttölämpötiloihin eli noin 900 Kelviniin asti. Kaupallisten lyijytelluridi-elementtien hyvyysluku on noin 0,8, mutta viimeisimmissä tutkimuksissa PbTemateriaaleilla on saavutettu hyvyysluvun arvo noin 1,4. Yhdistämällä lyijy-telluridia ja
lyijyseleeniä homogeeniseksi materiaaliksi on kyetty saavuttamaan hyvyysluvun arvo 1,8
[42].
Nykyisistä lämpösähköisistä materiaaleista pii-germanium (SiGe) on parhaiten korkeisiin
lämpötiloihin (Thot > 800K) soveltuva materiaali. SiGe on myös yksinkertaisin ja vähiten
myrkyllisin olemassa olevista lämpösähköisistä materiaaleista. N-tyypin fosforilla doupatun
SiGe-materiaalin hyvyysluku on 1,0 lämpötilassa 700 ℃ ja p-tyypin boorilla doupatun SiGemateriaalin hyvyysluku on 0,75 lämpötilassa 700 ℃ [43]. Vuonna 2019 Ranskassa
nanoteknologialla tuotetulla SiGe-materiaalilla saavutettiin huomattava hyvyysluvun
parannus arvoon 1,88 [44]. Kuvassa 11 on esitetty joidenkin nykyisten lämpösähköisten
materiaalien hyvyyslukuja lämpötilan funktiona.

Kuva 11. Eri materiaalien hyvyyslukuja lämpötilan funktiona [6].
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5.1.2

Uudet lämpösähköiset materiaalit

Uusien lämpösähköisten materiaalien kehittäminen mahdollistaa nykyisten materiaalien
korvaamisen suorituskykyisemmillä, helpommin saatavilla ja edullisemmilla materiaaleilla.
Useiden eri materiaalien lämpösähköisiä ominaisuuksia on tutkittu ja niillä on saavutettu
lupaavia tuloksia. Uudet materiaalit eivät kuitenkaan vielä ole päätyneet kaupalliseen
käyttöön.
PGEC (phonon-glass electron crystal) -materiaaleissa yhdistyvät lasin matala
lämmönjohtavuus sekä kristallien hyvä sähkönjohtavuus [45]. Ne koostuvat metalliyhdisteistä
ja niiden monimutkainen kiderakenne (kuva 12) mahdollistaa materiaalin lämmön- ja
sähkönjohtavuuden keskinäisen riippuvuuden poistamisen. Nykyiset tunnetut PGECmateriaalit ovat skutterudiitit ja khlatraatit [46].

Kuva 12. Khlatraatin PGEC-kiderakenne [46].
Huomattavan paljon tutkittu uusi lämpösähköinen materiaali on puoli-Heusler-seokset. Ne
tarjoavat suhteellisen korkean Seebeck-kertoimen, hyvän mekaanisen kestävyyden ja ne
toimivat hyvin korkeissa lämpötiloissa [47]. Muita tutkittuja lämpösähköisiä materiaaleja ovat
Zintl-rakenteet [48], metallien oksidit [36], orgaaniset polymeerit [16], keraamiset materiaalit
[49], happiryhmän alkuaineet ja grafeeni.
Happiryhmän alkuainetta ja metallia yhdistämällä saadaan lämpösähköinen materiaali,
jolla on verrattain hyvä sähkönjohtavuus sekä matala lämmönjohtavuus. Kun materiaalin
ominaisuuksia vielä muokataan nanotekniikoilla, saavutetaan parempi hyvyysluku ZT. Lyijyseleenin (PbSe) hyvyysluvun arvoksi on saatu ZT = 1,4–1,7 lämpötilassa 800–900 K [50].
Eräässä tutkimuksessa saavutettiin hyvyysluvun arvo 2,3 lämpötilassa 723–973 K tinaseleeniin (SnSe) perustuvalla lämpösähköisellä materiaalilla [51]. Nämä materiaalit ovat
edullisia ja sopivat keskitason lämpötiloihin. Niiden heikkoutena voidaan pitää huonoja
mekaanisia ominaisuuksia sekä heikkoa lämmönkestoa [27].
Hiilen grafeenirakenne on osoittanut epätavallisia lämpösähköisiä ominaisuuksia ja se
vaikuttaa lupaavalta lämpösähköiseltä materiaalilta. Sillä on hyvin korkea sähkönjohtavuus,
mutta myös sen lämmönjohtavuus on suuri. Nanotekniikoilla grafeenin lämmönjohtavuutta
saadaan kuitenkin pienennettyä, ja grafeenilla saavutettiin vuonna 2019 julkaistussa
kiinalaisessa tutkimuksessa hyvyysluvun arvoja 2,0; 2,7 ja 6,1 lämpötilassa 300 K [52]. Näin
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merkittävä parannus lämpösähköisen materiaalin hyvyysluvussa avaa huomattavasti uusia
mahdollisuuksia lämpösähköisen ilmiön hyödyntämiseen.
5.2

Lämpösähköisen laitteen rakenteen optimointi

Lämpösähköisen laitteen rakenteella on huomattava merkitys sen suorituskykyyn. Niin kuin
luvussa 3.1 todettiin, lämpösähköisen elementin termoparien jalkojen määrä sekä niiden
pituus vaikuttaa lämpösähköisen laitteen tehoon ja hyötysuhteeseen. Myös termoparin jalan
geometria vaikuttaa sen suorituskykyyn sekä lämpötilan jakautumiseen ja siten termoparin
kokemaan lämmön aiheuttamaan kulumiseen. Vuonna 2019 Nigerian yliopistossa julkaistussa
tutkimuksessa todettiin, että niin kutsuttu X-jalka tarjoaa parhaimman tehotuoton pinta-alaa
kohden sekä pidemmän käyttöiän verrattuna perinteiseen laatikkomaiseen jalkaan [53].
Lämpötilan jakautuminen geometrialtaan erilaisissa jaloissa on esitetty kuvassa 13.
Geometrialtaan monimutkaisten jalkojen valmistaminen on kuitenkin hyvin haastavaa ja
kallista nykyisillä valmistusmenetelmillä.
Jos lämpösähköinen generaattori toimii hyvin suuren lämpötilaeron alaisuudessa, sen
hyötysuhteen parantamiseksi yhden termoparin sisällä voidaan käyttää useita eri
lämpösähköisiä materiaaleja. Koska lämpötila vaihtuu termoparin jalan pituuden suuntaisesti,
jalka voidaan rakentaa useista tiettyyn lämpötila-alueeseen optimoiduista lohkoista.
Lämpösähköisten materiaalien hyvyysluku riippuu sen käyttölämpötilasta, kuten kuvassa 11
on esitetty. Jalan lohkot tulee siis järjestää niin, että lohkon materiaali on lämpötila-alueelle
sopiva [54].
Lohkorakenteen materiaalit tulee valita niin, että ne ovat toisiinsa yhteensopivia.
Käyttämällä vääränlaista sovitusta lämpösähköisen laitteen suorituskyky voi heikentyä
verrattuna perinteiseen rakenteeseen [55]. Lämpösähköisen laitteen tuottama teho ei
merkittävästi kasva lohkorakenteen ansiosta, mutta sitä hyödyntämällä saavutettiin
hyötysuhteen parannus 10,5 prosentista 13,6 prosenttiin yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa
vuonna 2004 [56]. Vuonna 2015 Ranskassa todettiin termoparin jalan lohkorakenteella
saavutettavan kolminkertaisen tehon verrattuna perinteiseen jalan rakenteeseen [57].
Lämpösähköisen generaattorin kylmän ja kuuman puolen liitokset lämmönvaihtajiin tulee
olla mahdollisimman hyvin lämpöä johtavat [3]. Lämmönvaihtajien termisten vastusten
kasvattaminen parantaa kuitenkin lämpösähköisen generaattorin suorituskykyä. Vuonna 2010
julkaistussa espanjalaisessa tutkimuksessa todetaan kylmän ja kuuman puolen
lämmönvaihtajien termisen vastuksen kasvattamisen 10 prosentilla parantavan
lämpösähköisen generaattorin tuottamaa sähköistä tehoa 8 prosentilla [58]. Kansainvälisessä
vuonna 2013 julkaistussa todettiin lämpösähköisen generaattorin kylmän puolen
lämmönsiirto-ominaisuuksien parantamisen kasvattavan lämpötilagradienttia ja siten
mahdollistavan suuremman tuotettavan tehon [59].

Kuva 13. Lämpötilan jakautuminen geometrialtaan erilaisissa jaloissa [27].
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6

YHTEENVETO

Merkittävä osa maailmanlaajuisesti tuotetusta energiasta menetetään hukkalämpönä, ja
lämpösähköinen generaattori on yksi houkutteleva vaihtoehto sen talteen ottamiseksi. Vaikka
lämpösähköinen ilmiö on tunnettu jo pitkään, sen sovellukset energian talteenotossa ovat
rajoittuneet vain harvoihin ja erikoisempiin sovelluksiin lämpösähköisen generaattorin
huonosta hyötysuhteesta ja valmistusmateriaalien kalleudesta johtuen. Tekniikan
viimeaikaisen kehityksen ansiosta sen kannattava käyttö laajemmalla sovellusalueella on
mahdollistunut ja tekniikan käytön voi olettaa yleistyvän tulevaisuudessa.
Lämpösähköisen generaattorin toiminta perustuu lämpösähköiseen ilmiöön, tarkemmin
Seebeck-ilmiöön. Seebeck-ilmiössä johtimen päiden välinen lämpötilaero aiheuttaa päiden
välille sähköisen potentiaalieron. Yhden johtimen tapauksessa elektronien liike kumoaa
potentiaalieron, mutta kun kahdesta eri materiaalista valmistetut johtimet liitetään päistään
yhteen termopariksi, potentiaaliero ei kumoudu ja jännite termoparin yli voidaan mitata.
Syntyvän termojännitteen suuruus riippuu materiaalille yksilöllisestä Seebeck-kertoimesta
sekä päiden välisestä lämpötilaerosta.
Lämpösähköinen generaattori koostuu yhdestä tai useammasta termoparista, jotka on
kytketty sähköisesti sarjaan ja termisesti rinnan. Tämä on mahdollista erityyppisesti
doupattujen puolijohteiden ansiosta, sillä niillä on erimerkkiset Seebeck-kertoimet. Yhteen
kytkettyjen termoparien määrä, asettelu ja geometria vaikuttavat lämpösähköisen
generaattorin sisäiseen resistanssiin ja lämmönjohtavuuteen ja sen tuottamaan jännitteeseen.
Lämpösähköisen generaattorin hyvyysluvulla ZT kuvataan sen suorituskykyä. Hyvyysluku ZT
riippuu käytettävien materiaalien Seebeck-kertoimesta, sähkön- ja lämmönjohtokyvystä sekä
lämpötilasta. Hyvyyslukua ZT käytetään myös kuvaamaan lämpösähköisen materiaalin
suorituskykyä.
Lämpösähköisen
generaattorin
lisäksi
lämpösähköinen
energiankeruujärjestelmä tarvitsee kylmän ja kuuman lähteet sekä DC/DC-muuntajan,
kuorman ja sähkön varaston kuten akun tai superkondensaattorin.
Lämpösähköiselle generaattorille on kehitetty jo useita käyttökohteita ja sen kehitys
mahdollistaa käytön vielä laajemmalla sovellusalueella. Lämpösähköistä generaattoria
voidaan käyttää useilla tehotasoilla, ja mahdollisia matalan tehotason sovelluksia ovat
sensorilaitteet ja IoT sekä puettava elektroniikka. Korkeammalla tehotasolla toimivia
sovelluksia ovat hukkalämmön hyödyntäminen eri kohteissa kuten autoissa, teollisuudessa ja
kotitalouksissa. Kaikkia näitä kohteita on tutkittu laajasti ja tutkimuksissa on saavutettu
lupaavia tuloksia.
Lämpösähköisen generaattorin tähänastista käyttöä ovat rajoittaneet sen huono hyötysuhde
ja matala hyvyysluku, sekä nykyisten lämpösähköisten materiaalien korkea hinta. Tästä syytä
tutkijat ovat keskittäneet huomionsa näiden ominaisuuksien kehittämiseen ja kokeellisilla
materiaaleilla onkin saavutettu hyvin lupaavia tuloksia. Näitä materiaaleja ei olla kuitenkaan
vielä saatu kaupalliseen käyttöön. Nanoteknologian hyödyntäminen on yksi merkittävimpiä
viimeaikaisia kehitysaskeleita uusien lämpösähköisten materiaalien kehittämisessä.
Nanorakenteita käyttämällä materiaalin lämmön- ja sähkönjohtavuuden keskinäinen
riippuvuus voidaan purkaa ja siten sen hyvyyslukua parantaa huomattavasti. Uudet
lämpösähköiset materiaalit ja niiden superhilarakenteet tuottavat hyvyysluvultaan korkeita
lämpösähköisiä laitteita. Myös lämpösähköisen laitteen rakenteen optimoinnilla voidaan
parantaa sen suorituskykyä ja tehokkuutta.
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