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RESUM
El present projecte constarà de tres parts principals diferenciades. En primer lloc
es realitza un anàlisi de la situació que ha conduït a la realització del projecte,
juntament amb un anàlisi del mercat actual i dels sistemes d'aprofitament
d'energía existents.
En segon lloc, es realitzarà un estudi de les necessitats per al disseny del
termogenerador, una argumentada selecció de materials per a la seva
construcció i la explicació del disseny. Així mateix es proporcionarà una
aproximació del rendiment real del termogenerador en condicions de
funcionament diverses. En aquest apartat es realitzaràn càlculs tant de disseny
com d'esperança de rendiment del termogenerador.
Per acabar, es proporcionarà un manual de muntatge i manteniment del
termogenerador, i els plànols de disseny del mateix.

RESUMEN
El presente proyecto constará de tres partes principales diferenciadas. En primer
lugar se realiza un análisis de la situación que ha conducido a la realización del
proyecto, juntamente con un análisis del mercado actual y de los sistemas de
aprovechamiento de energía existentes.
En segundo lugar, se realizará un estudio de las necesidades para el diseño del
termogenerador, una argumentada selección de materiales para su construcción
y la explicación del diseño. Al mismo tiempo se proporcionará una aproximación
del rendimiento real del termogenerador en condiciones de funcionamiento
diversas. En este apartado se realizarán cálculos tanto de diseño como de
esperanza de rendimiento del termogenerador.
Para acabar, se proporcionará un manual de montaje y mantenimiento del
termogenerador, y los planos de diseño del mismo.

ABSTRACT
This project will consist of three main parts differentiated. First of all, an analysis
of the situation that has been driven to making this project is made, together
with an analysis of the actual market and the existing energy recovery systems.
Second, will made an study of the requirements for the thermogenerator design,
an argued construction materials selection and the design explanation. In the
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same time, an approach to the real performance of the thermogenerator under
various operating conditions will be given. In this chapter will make design and
performance expectancy calculations of the thermogenerator.
In the end, a construction and maintenance manual and the design planes will be
given.
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CAPÍTOL 1:
INTRODUCCIÓ

1.1. Orígen del projecte
Aquest projecte parteix de la necessitat en la societat actual de minimitzar les
emissions de gasos contaminants a l'atmosfera terrestre. Alhora, aquesta
necessitat sorgeix de la creixent preocupació de la població mundial per
l'encalentiment global, la pol·lució i la destrucció de recursos naturals; i les seves
conseqüències.
El món de l'automòvil és un dels estandards d'aquesta preocupació per dos
motius principals:
•

De tots es conegut que una de les principals fonts de contaminació
mundial són els cotxes, i d'aquests n'hi ha cada día més.

•

Les marques realitzen molta inversió en reducció d'emisions per tal
d'abanderar la seva companyía com a "compromesa amb el medi
ambient", fet que cada día més resulta un motiu de compra per als
usuaris.

De la mateixa manera que parlem del món de l'automobilisme, aquest fet també
es pot aplicar a qualsevol medi de transport o industrial que necessiti de motors
tèrmics per al seu funcionament.
Les normatives europees sobre contaminació dels vehicles (actualment EuroV per
a cotxes) són cada cop més restrictives, fet que possibilita el desenvolupament
de noves solucions per a aprofitar millor el combustible de que disposem per a
fer funcionar les nostres màquines. D'aquesta manera, la reducció de consums i
d'emissions de gasos contaminants impulsa projectes com aquest.
La meva afició pel camp de l'automobilisme m'ha fet desenvolupar aquest
projecte per a la seva implantació en cotxes o petits medis de transport
-7-
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(camions, autocars, autobusos...), però conté idees aplicables a moltíssimes
màquines i motors per tal de reduir emissions en multitud d'aplicacions, com per
exemple en grups electrògens o excavadores.
Quan observem que el rendiment actual dels motors tèrmics es situa en una
mitjana d'un 30% d'aprofitament del combustible, 40% en els motors més
eficients, ens adonem que tenim un marge entre el 60% i el 70% per a impulsar
idees com les presentades en aquest projecte, que ens poden ajudar a millorar
l'eficiència d'aquestes màquines.
Aquestes pèrdues es provoquen principalment en forma de calor, la qual es
pretén aprofitar mitjançant les solucions aportades en aquest projecte.

1.2. Motivació
La principal motivació per a realitzar aquest projecte parteix del fet de que
comparteixo la meva afició tant per als automòbils com per a les energíes
renovables i l'aprofitament de l'energía, amb la qual cosa partía del fet de
conjugar dos interessos personals.
Des d'un punt de vista més acadèmic, la motivació del profesor Albert Roldán
Pastor i les assignatures de Disseny de Màquines, Enginyería de Components de
Màquines, Enginyería Tèrmica, Enginyería Fluidomecànica i d'altres de DAO i
màquines que he cursat durant el transcurs de la carrera, m'han empès a
decidir-me per aquest projecte.
A més de motivar-me els motius descrits en aquest apartat i l'anterior, la tradició
elèctrica i electrònica present a casa provinent del meu pare, m'ha inclinat a
combinar la mecànica de la meva especialitat amb elements elèctrics i
electrònics, tot i que sense poder aprofundir en aquests darrers aspectes.

1.3. Objectiu
El primer objectiu és el de poder ser capaç de desenvolupar una idea partint
pràcticament d'un full en blanc, aplicant la formació i els conceptes adquirits en
la carrera de la millor forma possible.
Un altre objectiu és aportar el meu granet d'arena per a solucionar o minvar un
problema cada cop més greu i preocupant: la contaminació global.
I l'objectiu principal, és el d'aconseguir que aquestes solucions arribin al màxim
de persones i màquines possibles, per tal que siguin més eficients en termes
generals.

1.4. Magnitud
La magnitud del projecte es centra en els següents pilars:
•

Recuperació d'energía de la calor dissipada pel sistema d'escapament de
gasos d'una màquina tèrmica.

•

Transformació d'aquesta energía en energía elèctrica.

•

Integració de solucions tecnològiques innovadores.
-8-
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•

Impulsar una tecnología molt poc coneguda, tant en l'àmbit tècnic com
social.

•

Intentar que les solucions aportades es puguin aplicar al màxim de casos
possibles.

•

Definir un producte amb una possibilitat real de presència en el mercat.

1.5. Observacions al projecte.
Per tal d'evitar una possible confusió en la terminología d'aquest projecte, en
quan es nomena el "termogenerador" es tracta d'un abreviatura de generador
termoelectric. Ambós termes són correcte per a designar la mateixa màquina.
Al mateix temps, es pot haver utilitzat l'abreviatura TEG, corresponent a les
sigles en anglès de Generador TermoElèctric, o ThermoElectric Generator.
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CAPÍTOL 2:
INTRODUCCIÓ AL
DISSENY

2.1. Anàlisi de mercat
Al mercat actual existeixen cada vegada més solucions per tal de minorar el
consum de combustible i l'emissió de gasos contaminants.
En aquest aspecte, és poden citar unes quantes solucions per a l'aprofitament de
l'energía desperdiciada:

2.1.1. Sistema Híbrid del grup Toyota
L'agrupació Toyota Lexus ha perfeccionat els seus vehicles híbrids dotant-los de
tecnología de recuperació d'energía.
En aquest cas, el motor tèrmic té connectat per una banda un motor elèctric (es
tracta d'híbrids en paral·lel) i una dinamo per l'altre. Mitjançat un reductor
d'engranatges planetaris.
D'aquesta manera, es poden combinar els tres elements segons les necessitats
del vehicle, podent actuar la dinamo com a generador de corrent en fases de
frenada del vehicle, o com a motor en fases d'acceleració, col·laborant amb el
motor tèrmic i l'elèctric ja presents al sistema. D'aixó se'n diu frenada
regenerativa.

- 10 -

Disseny i desenvolupament d'un generador termoelèctric per aprofitament de la calor dels gasos d'escapament
de vehicle.

El funcionament del sistema segueix el següent esquema:

Figura 1. Esquema del sistema Toyota-Lexus.
El principal inconvenient la frenada regenerativa és que la seva eficiència es
maximitza en frenades llargues i a alta velocitat, fet que no es dona molt
habitualment a la circulació diària d'un conductor habitual. És per això que
aquests sistemes contribueixin a millorar l'eficiència dels motors, però és podría
posar en dubte l'aprofitament real d'aquesta tecnología.

2.1.2. KERS mecànic
El KERS (Kinetic Energy Recovery Systems) és un sistema que aprofita l'energía
cinètica desperdiciada pels trens de rodatge dels vehicles.

Figura 2. KERS mecànic.
El funcionament d'un KERS mecànic es basa en les forces d'inèrcia que es
produeixen durant els desplaçaments de vehicle. En aquest model de KERS hi ha
un volant d'inèrcia que es connecta a la transmissió del vehicle mitjançant un
- 11 -
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embragatge i engranatges a la transmissió del vehicle. Quan el vehícle frena, el
sistema de recuperació d'energía embraga amb la transmissió i, llavors, aquesta
alimenta d'energía el volant d'inèrcia, que va acumulant energía fins a rodar a
velocitats altíssimes, voltant de les 100.000 rpm.
Quan el vehicle deixa de frenar i comença a accelerar s'inverteix el sistema, de
tal manera que el volant d'inèrcia embraga amb la transmissió del cotxe, de
forma que aquesta energía acumulada es transmet a les rodes, i així s'aprofita,
de forma que el motor de combustió no ha d'aportar tanta quantitat d'energía
per a poder moure el vehicle.
Una de les marques que més ha investigat amb objectius comercials en aquest
aspecte és Volvo, el sistema de la qual es mostra a continuació:

Figura 3. Components del KERS mecànic Volvo.
Com es pot observar, el sistema de Volvo incorpora un volant d'inèrcia capaç de
girar a 60.000 rpm. El sistema es troba acoblat a una caixa de transmissió de
tipus CVT, la qual transmet la força al tren posterior del vehicle. Es pot apreciar
també la caixa d'engranatges amb el sistema d'embragatge incorporat.
A continuació es mostren dues imatges més del mateix sistema. La primera
d'elles és el sistema vist esquemàticament, i la segona són les vistes, tant
virtual com real, del volant d'inèrcia a partir del qual funciona tot el sistema de
Volvo.
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Figura 4. Vista esquemàtica del KERS Volvo.

Figura 5. Volant d'inèrcia del KERS Volvo.

2.1.3. KERS elèctric
Aquest sistema és més complex que el sistema mecànic, però persegueix la
mateixa finalitat.
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Utilitza un generador elèctric que a la vegada pot actuar de motor elèctric,
segons es desitgi. Aquest generador sol estar acoblat directament al diferencial
de la transmissió del vehicle, de forma que la inèrcia que acumula fa que roti en
fases de frenada del vehicle, de forma que genera electricitat, convertint aquesta
energía cinètica acumulada en moviment rotatori i, conseqüentment, en
electricitat.

Figura 6. KERS elèctric
Aquesta electricitat generada s'acumula en bateríes especials per tal que, en el
moment en que s'acceleri, aquesta electricitat continguda a les batería, faci el
camí invers, fent actuar al generador com a motor, ajuntant aquest al motor
tèrmic del vehicle.
El sistema elèctric té una menor eficiència energètica que el mecànica, pel simple
fet de que es realitzen dues conversions energètiques mecànica-elèctricamecànica que no es realitzen en el KERS mecànic. En tots aquests
transvasaments d'energía hi ha pèrdues.
Un altre punt en contra del KERS elèctric són les bateríes: són voluminoses,
pesen molt i són cares de mantenir.
De totes formes, s'ha implantat més el sistema elèctric en vehicles de producció
en sèrie pel fet de que en situacions normals de circulació no es produeixen
frenades intenses o llargues, que faríen aprofitar més el rendiment d'aquests
sistemes de frenada regenerativa, per la qual cosa és més rentable acumular
energía elèctrica a poc a poc per després poder utilitzar-la.
Tot i això els sistemes de KERS (tant mecànic com elèctric) han demostrat la
seva contribució a augmentar les prestacions i disminuïr els consums dels cotxes
de competició, sobretot en circuit i en curses de resistència, de llarga durada. En
competició el KERS ha estat fortament provat i es troba en constant evolució,
com demostra la seva introducció a la Formula 1. A les competicions de
resistència, la més famosa d'elles són les 24 hores de Le Mans, a partir de la
temporada 2012 els vehicles punters portaràn mecàniques híbrides amb sistemes
- 14 -
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KERS incorporats, molt semblants al sistema de Toyota-Lexus explicat
anteriorment. Porsche ha dotat a una versió especial del seu 911 de competició
d'un sistema semblant al de Toyota-Lexus i l'han denominat Porsche 911 GT3 R
Hybrid.

2.2. Elecció del termogenerador
Quan es va plantejar la idea de crear un sistema per a recuperar la calor dels
gasos d'escapament per tal de reconvertir-la en energía elèctrica es varen
proposar vàries idees, entre les que destaquen:
•

Crear un KERS elèctric.

•

Dissenyar una petita central
d'escapament del vehicle.

de

vapor

incorporada

al

sistema

La primera opció es va desestimar per ser un projecte ja creat i amb poques
opcions de poder fer una innovació de pes.
La central de vapor no es va portar a terme perque els requirements espacials
probablement hauríen estat un hàndicap. A més hi havía moltes peces delicades
en funcionament que podríen haver posat en dubte la fiabilitat mecànica del
generador.
L'elecció del termogenerador com a base d'aquest projecte es va passar en els
següents pilars fonamentals:
•

La inexistència de peces mòbils fa que la fiabilitat mecànica sigui absoluta.

•

A falta de més investigació en el camp dels termoelements, la resta de
tecnologíes utilitzades en aquest projecte (cables de coure, metalls,
electrònica...) estàn molt provades i gaudeixen de provada fiabilitat.

•

El manteniment del termogenerador hauría de ser mínim gràcies a que no
és necessària la incorporació de peces mòvils per al seu funcionament.

La utilització dels termogeneradors en els medis de transport no és una novetat.
Ja des dels anys 50 i 60 s'utilitzaven en les indústries aeronàutica i naval,
sobretot militar, per tal de poder allargar l'autonomia d'aquests vehicles. Tot i
això, en aquestes indústries es podíen permetre l'utilització de termogeneradors
perque el pes del vehicle es considerava un aspecte secundari, primant la
fiabilitat i l'economía d'utilització. En aquells temps es va desestimar la utilització
dels termogeneradors en vehicles particulars o de petita escala degut a que la
tecnología de termogeneració no es trobava massa avançada i els
termogeneradors teníen tres desavantatges principals: un pes elevat, poca
capacitat de generació, cost elevat; la qual cosa els feia poc recomanables per
aquest tipus de vehicles.
Avui en día la tecnología en la branca de la termogeneració i, sobretot, dels
materials utilitzats en ella, ha avançat tant, que s'ha tornat a donar un fort
impuls a la utilització d'aquesta tecnología en els vehicles a petita escala i
particulars, ja que s'estàn solucionant gran part dels principals problemes que es
teníen en dècades passades.
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Per una altra banda, si s'ha avançat molt en l'aspecte del rendiment dels
termogenerados, també s'ha avançat molt i de pressa en l'equipament dels
vehicles. Avui en día és un fet que l'electricitat i al electrònica estàn subtituïnt en
l'àmbit de l'automoció gran part de la mecànica tradicional. A més,
l'entreteniment i la comoditat tenen ja una forta presència en l'equipament d'un
vehicle privat. Per exemple, es substitueixen les direccions assistides
hidràuliques per elèctriques, els taulells de comandaments passen a ser
electrònics, no analògics, es poden incorporar sistemes de calefacció als seients,
potents equips de sò, comunicacions mòbils i fins i tot entreteniment en vídeo i
navegació GPS. Els sistemes electrònics de seguretat son una part vital de
l'equipament d'un vehicle actual: diferencials controlats electrònicament, controls
d'estabilitat, de tracció, de frenada, etc.

2.3. Anàlisi dels requisits
En aquest projecte l'objectiu principal passa per la generació de corrent elèctric a
través de termoparells, per la qual cosa és necessari analitzar varis aspectes:
•

El consum de potència que hem d'alimentar del vehicle.

•

Els requeriments espacials i constructius del termogenerador.

•

Elements addicionals per al correcte funcionament del termogenerador.

•

Requisits del fabricant
termoelements.

per

a

un

correcte

funcionament

dels

2.3.1. Potència elèctrica requerida
Per a calcular la potència elèctrica que hem d'alimentar per tal de poder garantir
el funcionament dels diferents elements del nostre vehicle s'ha fet un estudi dels
elements amb consum elèctric més habituals a la majoría de cotxes actuals.
S'han descartat sistemes poc habituals al parc automobilístic actual, com per
exemple reproductors de DVD, televisors, suspensió electroregulable, seients
elèctrics, etc. Així mateix, s'ha intentat de representar a la majoría de cotxes
existents actualment, incorporant sistema de climatització, sistema de GPS,
equip musical, ajudes electròniques a la conducció, injecció electrònica, etc.
S'ha aplicat un coeficient de simultaneïtat de 0.6, ja que no tots els elements de
la instal·lació funcionaràn alhora. De totes formes, si es produís una
sobrecàrrega del sistema, sempre podrà actuar l'alternador, com s'explicarà en
l'apartat corresponent.
A la següent taula es pot observar una aproximació del que consumeixen
diferents elements del cotxe. Lògicament es tracta d'una aproximació mitjana, ja
que el consum pot variar segons model i marca de l'aparell. Així mateix, es
tracta d'un exemple d'equipament mitjà de vehicle, hi pot haver casos en que
l'equipament sigui més abundant que el d'aquesta fitxa, i d'altres en que no ho
sigui tant.
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TAULA D'ELEMENTS DE CONSUM

ELEMENT DEL VEHICLE

PREVISIÓ (W)

Il.luminació exterior
Il.luminació interior
Sistema de calefacció - A/A
COMPRESSOR A/C
Sistema de so
Control de motor (ECU, sensors, etc.)
Sistemes de seguretat
Taulell de comandaments
Ventiladors
Sistema rentaparabrises (bomba, act.)
Sistemes de comfort
Direcció electroasistida
Injecció electrònica
Ordinador d'abord
GESTIÓ TEG
TOTAL
COEFICIENT SIMULTANEÏTAT 0,6

PREVISIÓ SENSE
COMP A/C (W)

420
30
100
500
400
50
50
50
250
100
100
100
100
50
50
2350
1410

420
30
100
0
400
50
50
50
250
100
100
100
100
50
50
1850 W
1110 W

Taula 1. Elements de consum del vehicle.

2.3.2. Requeriments espacials i constructius.
El termogenerador d'aquest projecte té la intenció d'orientar-se tant a vehicle
construïts com a vehicles de nova construcció, per la qual cosa és imprescindible
que sigui el més petit possible per a poder adaptar-se a més vehicles sense
problemes.
S'ha optat per col·locar el termogenerador a la part baixa del vehicle, on el tub
d'escapament potser disposa de més espai a la majoría de vehicles del mercat.
Tot i així, la forma serà el més cilíndrica possible per tal de poder adaptar-se al
espais disponibles.
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2.4. Selecció dels termoparells.
Per a la realització d'aquest projecte els termoparells són l'element
indispensable. Al Projecte Final de Carrera 1 es varen introduir els termporars en
la seva visió més bàsica i elemental. Tot i així, els termoparells han avançat
tecnològicament parlant fins avui en día per millorar les seves capacitats i reduir
cada vegada més el seu tamany.
L'esquema típic d'un termoparell és el d'un arc creat per dos materials diferents
soldats en els seus extrems, aplicant una diferència de temperatura entre
aquestes dues soldadures. Avui en día els termoparells es fabriquen de
semiconductors dopats (un tipus per mòdul). Aquest dopatge vol dir que hi ha un
dels dos semiconductors amb un excés (sobrecàrrega) d'electrons, i l'altre amb
un excés d'espais. Degut a això es millora molt la tendència a bescanviar
electrons entre un i l'altre, amb la qual cosa obtenim corrents continus més forts
que amb materials "normals".
Al mateix temps, i com he comentat anteriorment, han anat reduint la seva
mida, fins a fer-los tan petits que es poden integrar en uns mòduls
termogenerador que integren desenes o centenes de termoparells combinats
entre sí.
A les següents imatges es mostra com estàn construïts els mòduls
termogeneradors. Es pot observar com els semiconductors estàn pontejats entre
sí amb una distribució definida. Aquests ponts normalment són de bronze o,
sobretot, coure, per les bones propietats conductores d'aquests materials, a més
de proporcionen poca resistència elèctrica. Al mateix temps, es recobreix tot amb
plaques que normalment són de materials ceràmics per tal d'evitar corrents
paràsites o interferències en els semiconductors. Per un costat del mòdul surten
els dos connectors, positiu i negatiu, del mòdul. La majoria dels mòduls venen
segellats amb una silicona, resines o pastes per tal de poder mantenir la
integritat de l'estructura del mòdul i de les connexions, i per a poder protegir els
semiconductors dels agents externs que els puguin fer malbé.
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Figura 7. Estructura d'un mòdul termogenerador.
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Plaques de ceràmica i
mòdul quasi acabat.

Interconnexions
(en aquest cas de
bronze)

Semiconductors.
Figura 8. Parts d'un mòdul termogenerador.
Als darrers anys, els termoparells que han progressat més són els basats en
Tel·luridi de Plom (PbTe), ja que és una unió de materials que s'ha pogut tractar
de forma molt satisfactòria de cara a incrementar les seves capacitats
generatives.

2.4.1. Criteris per a la selecció dels mòduls termogeneradors.
Hi ha hagut dos criteris fonamentals a l'hora de decidir els mòduls
termogeneradors que formaràn part del conjunt del termogenerador d'aquest
projecte.
•

El primer d'ells ha estat la temperatura que poden suportar.

És evident que quan ens enfrontem a temperatures que poden superar fàcilment
els 700 ºC la temperatura que poden suportar els termoparells es converteix en
un factor determinant.
Així mateix hi ha dos factors que determinen la temperatura que poden aguantar
els mòduls: el segellat i els semiconductors. La temperatura que pot suportar el
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segellat depèn del material amb el qual estigui fabricat. En quan als
semiconductors, existeix una temperatura crítica a la qual les unions es
desintegren i el material perd les seves capacitats generatives, la qual no s'ha
d'assolir baix cap concepte. Tot i això, ens hi haurèm d'acostar tot el possible, ja
que les capacitats generatives dels termoparells són millor com més alt és el
diferencial de temperatures al que es troben sotmesos.
•

El segon factor és la seva capacitat de generació.

La quantitat d'electricitat i l'eficiència en la generació dels mòduls és una part
vital de cara a haver de necessitar el mínim d'elements possibles per tal de
muntar el termogenerador, i que cada mòdul rendeixi el màxim possible en el
mínim espai que se l'hi pugui donar.
En aquest aspecte m'he trobat amb seriosos problemes per un factor molt
important i alhora limitant: el secretisme comercial. No hi ha cap marca que doni
les capacitats reals de generació dels seus mòduls perque és una tecnología
encara en fase d'investigació i explotació. Es poden obtenir dades més o menys
fiables i fer càlculs a partir d'aquí, que és el que he fet jo. He agafat les dades
més fiables possibles i les he agafat com a base, tot i no ser del tot completes.

2.4.2. Mòduls seleccionats.
He basat la meva elecció en dos models de mòduls de característiques diferents
entre sí, un model fabricat per Laird Thecnologies, i un segon de BASF; els quals
explico a continuació.
•

Laird Thecnologies ThermaTEC HT8

Es tracta d'una sèrie de mòduls desenvolupada per Laird Thecnologies que, entre
d'altres funcions, estàn desenvolupats per a poder ser utilitzats en la generació
d'energía elèctrica. El problema d'aquests mòduls és que soporten poca
temperatura, voltant d'uns 204ºC de temperatura màxima, ja que els seus
aïllaments, fabricats amb silicona o epoxy, no estàn pensats per a suportar tanta
temperatura com la que s'assoleix al sistema d'escapament d'un vehicle.
Un altre motiu per a descartar la seva elecció ha estat la poca informació que
s'ha donat desde la casa Laird en quan a les seves capacitats concretes de
generació, a més de la poca col·laboració en matèria informativa que s'ha rebut
des de Laird Thecnologies.
Tot i això, a falta de saber dades més concretes sobre les seves capacitats
generatives, gràcies a les seves temperatures d'utilització, es podríen incorporar
a seccions dels tubs d'escapament que no estiguin tanta temperatura o a motors
dièsel o industrials, que no solen produïr tant de calor com un motor alimentat
per benzina.
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•

BASF PbTe Module (desembre 2010)
Typical value
Physical properties
Dimensions (mm)

47x47x10

Total amount of couples

32

Thermal properties
Maximum temperature hot side (ºC)

600

Maximum temperature cold side (ºC)

250

Design heat flux (W/cm)

10

Electrical properties
Total internal resistance (mohm)

100±10

Open circuit voltage (V)

5,8±0,3

Power (W)

>22

Efficiency

≈9%

Taula 2. Propietats del mòdul BASF PbTe.
Aquests mòduls de BASF han estat finalment elegits perque, al meu veure, són
els més adients per a la tasca que han de desenvolupar en aquest projecte.
Aquests mòduls de BASF, encara en fase d'investigació i desenvolupament, foren
presentats a les conferències de "Thermoelectrics Goes Automotive" al desembre
de 2010.
Les obtingudes de la taula anterior són resultat de proves experimentals reals,
però encara no han arribat a les expectatives de rendiment que es dipositen en
els nous materials que es desenvolupen. Des de BASF se m'ha comentat que
aquest mòduls podríen arribar al mercat comercial la primera meitat de l'any que
vé, sempre que les proves de rendiment siguin satisfactòries.
En quant a les característiques, el principal objectiu serà sempre acostar-se el
màxim possible a la temperatura màxima del costat calent del mòdul, però sense
sobrepassar-la, ja que a partir de la temperatura crítica els termoparells corren
el risc de desintegrar-se i perjudicar molt la capacitat de generació del mòdul
complet, o fins i tot eliminar aquesta capacitat.
Com es pot observar, en quan els termoparells arriben al règim estable de
generació, es produeixen tensions entorn dels 6 volts, amb la qual cosa són
ideals per tal d'obtenir els 12/14 vols necessaris per al sistema elèctric d'un
cotxe.
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L'eficiència (9%) del mòdul es refereix a la seva capacitat per convertir energía
calorífica en energía elèctrica, per tant, això vol dir que de la potència tèrmica
que l'hi arriba, aconsegueix convertir entorn d'un 9% d'aquesta potència en
potència elèctrica. Aquesta dada, per tant, serà la que prendrem com a
referència per tal de calcular la possible aportació d'energía elèctrica dels mòduls
al sistema del vehicle.
En les proves realitzades per BASF es varen aconseguir potències màximes per
mòdul una mica superiors als 22 W elèctrics.
Degut al seus components físics, els mòduls tenen una petita resistència interna
de 0.1 ohm, la qual considerarem despreciable de cara als càlculs elèctrics del
projecte.
Normalment els mòduls que es venen al mercat tenen uns 4 mm de gruixa, la
qual cosa fa que siguin molt compactes de cara a la seva instal·lació, en canvi,
degut a les seves característiques materials i a les temperatures que han de
suportar, els mòduls de BASF tenen una gruixa de 10 mm, impediment espacial
que intentarem minimitzar el màxim possible.
Per a garantir el bon funcionament dels mòduls termoelèctrics sol ser necessària
l'aplicació de pressió per tal de que hi hagi bon contacte entre la superfície
generadora de calor i la del mòdul. Tot i això els mòduls de BASF estàn sent
desenvolupats per tal que no sigui necessària questa pressió. De totes formes, i
per tal de garantir la correcta transferència de temperatura, s'utilitzarà un medi
de contacte entre el mòdul la base del generador, ja que es podría produir mal
contacte per les vibracions pròpies d'un motor d'explosió.

2.5. Selecció de vehicle exemple
Tot i que la idea d'aquest projecte es dissenyar un termogenerador que es pugui
muntar en pràcticament qualsevol vehicle a motor del mercat, he decidit agafar
un vehicle com a exemple de muntatge i de rendiment del termogenerador.
El vehicle seleccionat ha estat un Citroën C4 de primera generació, comercialitzat
entre 2003 i 2010.
Aquest cotxe ha estat seleccionat per dos motius principals:
•

Disponibilitat: ha estat un vehicle al qual he pogut tenir accés amb facilitat
per tal de poder estudiar les formes i dimensions de la part baixa del
vehicle per a veure les capacitats d'ubicació del termogenerador.

•

Mercat: ha estat un vehicle molt venut al mercat espanyol, tant en
versions de benzina com, sobretot dièsel. Per tant, els propietaris d'un C4
podríen significar un bon nombre de potencials clients per al producte
d'aquest projecte.

D'aquest vehicle s'han pres mesures de la part baixa del vehicle i de l'espai on va
ubicat el tub d'escapament, així com del mateix tub d'escapament, per mirar de
trobar una possible localització per al termogenerador en el C4.
Com es pot observar en les imatges posteriors és un cotxe que disposa de
bastant espai aprofitable per a poder ubicar el termogenerador, per tant, és
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relativament fàcil trobar una ubicació que ens permeti obtenir el millor rendiment
possible del termogenerador.

2.5.1. Mesures de l'espai lliure sota el vehicle.
Les mesures han estat preses amb un peu de rei a diferents seccions del tub
d'escapament, de les quals se n'ha fet una mitjana per a saber el més aproximat
possible les mesures reals del vehicle. Així mateix, els radis de curvatura
interiors de l'espai on s'allotja el tub d'escapament no es varen poder obtenir de
forma molt còmode, però les aproximacions són molt properes a la realitat. A
més, aquestes corbes no influeixen en la col·locació del termogenerador.
El vehicle analitzat disposava d'un tub d'escapament de 50 mm de diàmetre
exterior (comú a la gran majoría de versions del C4 tal i com em varen indicar al
concessionari al que vaig acudir).
Mesures preses com a definitives per al vehicle:
•

Espai des de la base del tub d'escapament fins a la part més baixa del
xassís: 70 mm.

•

Espai entre la base del tub d'escapament i la part més baixa del carenat
de protecció de la base del motor (de plàstic reforçat): 100 mm

•

Longitud del tram recta amb major disponibilitat per a la col·locació del
temogenerador del tub d'escapament: 1200 mm.

•

Distància entre els col·lectors d'escapament i el primer punt del tram
recta: aproximadament 500 mm.

•

Allotjament del tub d'escapament (mesures en mm):
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Figura 9. Mesures fons Citroën C4.

2.6. Consideracions de temperatura
Segons la informació proporcionada per BASF, els mòduls que s'utilitzen en
aquest projecte necessiten una temperatura al costat calent entre 600 ºC i 300
ºC per a proporcionar el màxim rendiment de conversió energètica.
Degut a les pèrdues de calor que es produeixen al llarg de la línia d'escapament
es donen diferències de temperatura en un punt o altre del tub d'escapament,
per tant, és important saber la ubicació idònia del termogenerador per que es
pugui aprofitar al màxim el calor proporcionat pel vehicle per a la seva conversió
en energía elèctrica.

2.6.1. Temperatures en un vehicle de benzina.
Degut a les corbes que es produeixen en el sistema d'escapament del Citroën C4
analitzat entre els col·lectors d'escapament i el tram recta del tub que es situa a
la part baixa del vehicle, he considerat que existeix una longitud de tub de 1
metre abans d'arribar al punt d'instal·lació del termogenerador.
Per tant, s'han calculat les pèrdues de calor que es produeixen en aquest tram
de tub, per poder saber la temperatura que arriba a l'interior del termogenerador
(a l'interior del tub d'escapament).
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S'han calculat les pèrdues considerant una temperatura de sortida dels gasos
d'escapament del motor de 900 ºC (màxima) i una conductivitat per l'acer del
tub d'escapament de 50 W/m·K. La temperatura ambiental s'ha considerat de 50
ºC, ja que degut a l'efecte del sol, l'asfalt pot irradiar grans quantitats de calor.
Primer de tot s'ha calculat la convecció entre els gasos d'escapament i la paret
del tub d'escapament.
Per poder calcular la convecció el primer que es necessita és saber la velocitat a
la qual circulen els gasos d'escapament. Per això es va calcular el cabal de gas
que circula pel tub amb la fórmula:
𝑄𝑄 =
On:

𝐶𝐶

𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

•

C - cilindrada total del motor en cm3.

•

ncilindres - nombre de cilindres del motor.

•

n - velocitat de gir del motor en rpm.

· 𝑛𝑛

Quan obtenim el cabal Q, es divideix entre 6·107 per obtenir el cabal en m3/s.
Així doncs, per a un motor de 1997 cm3 de quatre cilindres, molt habituals al
mercat, s'obtenen els següents resultats de cabal:
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RPM
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000
8250
8500

Q (cm3/min)
249750,00
374625,00
499500,00
624375,00
749250,00
874125,00
999000,00
1123875,00
1248750,00
1373625,00
1498500,00
1623375,00
1748250,00
1873125,00
1998000,00
2122875,00
2247750,00
2372625,00
2497500,00
2622375,00
2747250,00
2872125,00
2997000,00
3121875,00
3246750,00
3371625,00
3496500,00
3621375,00
3746250,00
3871125,00
3996000,00
4120875,00
4245750,00

Q (m3/s)
0,004
0,006
0,008
0,010
0,012
0,015
0,017
0,019
0,021
0,023
0,025
0,027
0,029
0,031
0,033
0,035
0,037
0,040
0,042
0,044
0,046
0,048
0,050
0,052
0,054
0,056
0,058
0,060
0,062
0,065
0,067
0,069
0,071

Taula 3. Cabal de gasos en un motor de 1997 cm3.
Per a un motor de benzina, el marge d'utilització habitual es troba entre 2500 i
4000 rpm. Per tant, s'agafarà com a dada per al cabal la mitjana dels cabals
obtinguts entre aquestes velocitats de gir, que resulta Q=0.0315m3/s.
Per a calcular la velocitat de circulació dels gasos d'escapament, s'aplica la
següent fórmula:

On:
•

𝐶𝐶 = 𝑄𝑄/𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
Q - el cabal obtingut en m3/s.
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•

Aseccio - àrea interior de la secció del tub.

•

C - velocitat dels gasos en m/s.

Per tant, obtenim una velocitat dels gasos de C=17,40 m/s.
El següent pas és calcular el nombre de Reynolds, que resulta de la fórmula:
𝑅𝑅𝑅𝑅 =

On:
•

L - longitud del tub en m.

•

ρ - densitat dels gasos en Kg/m3.

•

µ - viscositat del fluid en m2/s.

𝐶𝐶 · 𝐿𝐿 · 𝜌𝜌
𝜇𝜇

De la qual resulta Re=22511,01.
Per a poder calcular la quantitat de calor que s'escapa per la paret del tub
d'escapament hem de calcular la resistència del tub d'escapament i la taxa de
calor que el travessa.
La resistència tèrmica del tub s'aconsegueix sumant les resistències de les
conveccions interior i exterior del tub i la resistència de la conducció de calor de
la paret del tub:
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑅𝑅ℎ𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑘𝑘 + 𝑅𝑅ℎ𝑒𝑒

On:

𝑅𝑅ℎ𝑖𝑖 =
𝑅𝑅𝑘𝑘 =

𝑟𝑟
ln � 𝑟𝑟𝑒𝑒 �
𝑖𝑖

2 · 𝜋𝜋 · 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝐻𝐻

𝑅𝑅ℎ𝑒𝑒 =
el resultat de les quals és:

1
𝐴𝐴 · ℎ𝑖𝑖

1
𝐴𝐴 · ℎ𝑒𝑒

𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 0,1513

𝑚𝑚 ·𝐾𝐾
𝑊𝑊

Per a calcular la taxa de calor s'utilitza la fórmula:
𝑄𝑄 =

𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 900 − 50
=
= 5617,97 𝑊𝑊
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
0,1513

Ara que tenim la taxa de calor que travessa el metre de tub que tenim abans de
poder instal·lar el termogenerador, podem calcular la temperatura a la arriben
els gasos d'escapament al final d'aquest trajecte.
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Per poder fer això primer necessitem la temperatura de la paret interior del tub,
que es calcula amb la següent fórmula:
𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑄𝑄 · 𝑅𝑅ℎ𝑖𝑖 = 524,16 º𝐶𝐶

Una vegada tenim la temperatura de la paret utilitzem la següent fórmula per a
calcular la temperatura de sortida dels gasos:
𝐶𝐶𝑚𝑚 · 𝐶𝐶𝑝𝑝 · (𝑇𝑇𝑆𝑆 − 𝑇𝑇𝐸𝐸 ) = 𝜋𝜋 · 𝑟𝑟𝑖𝑖 · 𝐻𝐻 · ℎ𝑖𝑖 · (𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝 −
On:

𝑇𝑇𝐸𝐸 + 𝑇𝑇𝑆𝑆
)
2

•

Cm - cabal màssic en Kg/s (obtingut aplicant una densitat dels gasos de
1,306 Kg/m3).

•

Cp - calor específic a pressió constant dels gasos d'escapament en J/Kg·K.

•

TS - temperatura de sortida en ºC.

•

TE - temperatura d'entrada en ºC.

de la qual s'aïlla TS.
En aquest cas tenim una temperatura de sortida de 807,40 ºC. Això vol dir que a
l'inici del tram del tub d'escapament on s'ha d'instal·lar el termogenerador, els
gasos d'escapament entren a una temperatura de 807,40 ºC.
No és una pèrdua de temperatura massa gran, però per tal de poder aprofitar al
màxim les capacitats de generació dels mòduls de BASF, s'ha decidit aïllar el
primer tram de tub d'escapament amb llana de roca de 25 mm d'espessor
recoberta amb una fina capa d'alumini. D'aquesta manera evitem les pèrdues de
calor que es produeixen en el primer tram d'escapament per tal que els gasos
entrin a major temperatura al començament del termogenerador.
Aïllant el primer tram de tub d'escapament aconseguim que els gasos entrin a
una temperatura de 895,53 ºC al principi del termogenerador, amb la qual cosa
aprofitem molt millor les capacitats dels mòduls.
S'ha de comentar que aquest augment de temperatura no influeix per res en el
rendiment de les parts originals del vehicle, ja que l'element que en podría
quedar més afectat, que és el catalitzador dels gasos d'escapament segueix
funcionant perfectament a temperatures més altes.

2.6.2. Anàlisi de temperatures del termogenerador.
Com ja s'ha mencionat anteriorment a la memòria, aquest termogenerador està
format per mòduls que es poden anar acoblant en funció de les necessitats de
cada client. Per aquest anàlisi consideraré un termogenerador de 20 anells, o el
és el mateix, una longitud total aproximada de 1 metre en contacte amb el tub
d'escapament. Així doncs, el termogenerador contindrà 120 mòduls.
Per a realitzar el primer anàlisi, disposaré el termogenerador sense cap sistema
de refrigeració exterior per saber les temperatures del costat fred i el costat
calent que assoleix en condicions normals de funcionament.
- 29 -

Juan Garau Serra

S'ha pres com a temperatura dels gasos d'escapament 895,53 ºC, tal com s'ha
indicat en apartats anteriors, ja que segons les formes del sistema d'escapament
del Citroën C4 que he pres com a vehicle exemple, el millor lloc per a poder
col·locar el termogenerador és després de passat un metre de longitud del tub
d'escapament entre el motor i el punt on es pot muntar el termogenerador.
Degut a que les formes del termogenerador són cilíndriques a l'acoblament amb
el tub d'escapament i després passa a ser de forma hexagonal, s'ha fet el càlcul
de conducció de calor mitjançant els radis equivalents. Tot i això, aquest càlcul
s'ha complementat amb una simulació de transferència de calor realitzat amb el
mòdul Simulation de Solidworks 2011.
Així doncs, una vegada realitzat l'anàlisi, detallat a l'annexa de càlculs, els
resultats són els següents:
•

Temperatura de la part calenta dels mòduls: 398,03 ºC.

•

Temperatura de la part freda dels mòduls: 374,54 ºC.

En aquestes condicions els termogenerador generaria electricitat, però es troba
molt per sota de les seves capacitats reals de generació, ja que el costat fred es
troba a 398,03 ºC i la diferència de temperatures entre el costat calent i el fred
és de tan sols 23,49 ºC. A més, es superen els 250 ºC de temperatura màxima
per a la part freda que assenyala el fabricant.
Després d'aquesta aproximació teòrica es va decidir simular les temperatures del
termogenerador amb el mòdul Simulation de Solidworks.
Aplicant les mateixes condicions dels càlculs teòrics, el resultat de les
simulacions donà un diferencial de temperatura de 30,1 ºC entre les cares dels
mòduls de BASF.
•

Temperatura de la part calenta dels mòduls: 397,05 ºC.

•

Temperatura de la part freda dels mòduls: 366,95 ºC.

D'aquí obtenim la conclusió que és necessari refrigerar la part externa del
termogenerador.
Els resultats gràfics de la simulació es poden observar a la següent imatge. Els
informes de simulació de SolidWorks es detallen als annexes.

- 30 -

Disseny i desenvolupament d'un generador termoelèctric per aprofitament de la calor dels gasos d'escapament
de vehicle.

Figura 10. Temperatures en TEG sense aletejar.

2.6.3. Aletejament de la coberta.
Per a poder assegurar la fiabilitat i la resistència a llarg termini del
termogenerador s'ha optat per dissenyar una coberta aletejada per millorar la
dissipació de calor aprofitant l'aire forçat que circula per la part baixa del vehicle.
S'ha dissenyat una coberta aletejada en comptes d'instal·lar un dissipador ja
fabricat perque d'aquesta forma s'evita crear zones de contacte entre la coberta i
els dissipador que podríen minvar la conductivitat de calor cap al dissipador. Al
mateix temps, en cas d'haver muntat els dissipadors a sobre de la cobert
s'hauría d'haver utilitzat pasta tèrmica per a realitzar un bon contacte entre les
peces. Aquesta pasta tèrmica és utilitzada principalment en aplicacions
informàtiques i/o electròniques, a les quals no es solen assolir temperatures tan
altes com les que suporta aquest termogenerador. Quan es supera aquesta
temperatura màxima la pasta tèrmica perd la seva efectivitat i s'ha de substituir.
A més, la pasta tèrmica té un temps de vida determinat, passa el qual és molt
recomanable la seva substitució, fent necessari desmuntar per complet el
termogenerador, amb la qual cosa encareix molt el procés de manteniment. Hi
hauría la possibilitat de utilitzar una pasta tèrmica que reunís les condicions
citades anteriorment, però són massa cares per utilitzar-les en grans quantitats.
Per tal de tenir una visió adequada del resultat de fabricar aquesta peça
aletejada s'han realitzat simulacions de temperatura amb el mòdul Simulation de
SolidWorks. S'han aplicat les condicions conegudes respecte a temperatura i
convecció dels gasos que circulen per l'interior del tub d'escapament i s'ha
considerat el mateix coeficient de convecció exterior citat anteriorment,
d'aquesta forma ens posem en un cas pessimista per obtenir uns resultats
realistes i amb marge de millora.
Per a poder realitzar aquest estudi s'ha hagut de realitzar una aproximació del
que és la peça de coberta definitiva, ja que degut a les formes de la mateixa el
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mòdul de SolidWorks es mostrava incapaç de realitzar un correcte mallat de la
figura per a la seva simulació. De totes formes aquestes variacions són mínimes i
la seva influència en el resultat final es considera despreciable.
Es varen provar aletes de diferents longituds en forma rectangular i triangular.
Les que millor resultat donaren foren 7 aletes sobre cada mòdul, de 3 mm
d'espessor i 20 mm d'altura.
Els resultats d'aquesta simulació foren els següents:
•

Temperatura de la part calenta dels mòduls: 382,95 ºC.

•

Temperatura de la part freda dels mòduls: 246,95 ºC.

Per tant aconseguim un diferencial de temperatures de 136 ºC i baixar dels 250
ºC màxims al costat fred. Tot i que en alguns punt aquesta temperatura al costat
fred es pot superar, no posaría en perill els termoparells, ja que no sería una
diferència massa abultada.
Els resultats de la simulació es poden observar a la següent imatge:

Figura 11. Temperatures a TEG aletejat.
A l'apartat d'annexes es detallen els informes de simulació de SolidWorks.

- 32 -

Disseny i desenvolupament d'un generador termoelèctric per aprofitament de la calor dels gasos d'escapament
de vehicle.

CAPÍTOL 3:
DISSENY DEL
TERMOGENERADOR

Tot i que hi ha molts components que s'han intentat buscar ja fabricats, hi ha
peces que necessiten ser dissenyades i construïdes a mida.
Tots els passos d'aquest capítol han estat realitzats prenent com a base el
Citroën C4 citat com a exemple al projecte. Tot i això, el termogenerador en sí es
podria muntar a molts vehicle del grup PSA (al qual pertany Citroën), ja que
comparteixen motor i diàmetre de tub d'escapament, construint específicament
per a cada vehicle la distribució i ubicació del cablejat i col·locant el
termogenerador al lloc més apropiat per tal d'aprofitar les seves característiques.
La idea de fer un termogenerador en forma d'anells parteix de que, avui en día,
és un fet generalitzat que hi ha moltes marques que formes grups, com per
exemple General Motors o Volkswagen Audi Group, i comparteixen molts
components i bases entre diferents models. Aquest és el cas del Citroën C4 i el
Peugeot 307/308, que comparteixen plataforma i motors. Per tant, els anells es
podrien muntar en diferents models de vehicle, realitzant a ubicació de la
centraleta, el protector del termogenerador i el cablejat específicament per a
cada model.
A més d'això l'altre gran avantatge de realitzar el termogenerador per anells és
que es pot adaptar a les necessitats de potència i pressupost de cada client,
podent calcular termogeneradors de més o menys anells en funció de si es
necessita més potència per la càrrega tecnològica del vehicle, o bé el client es vol
estalviar una part del combustible però disposa d'un pressupost ajustat per tal de
poder realitzar la inversió.
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3.1. Disseny de components.
En aquest apartat es mostra el disseny realitzat per a cada peça específica del
termogenerador, així com els condicionants i decisions que s'han pres en cada
cas.

3.1.1. Base del termogenerador.
El primer que es va decidir va ser dissenyar el termogenerador de forma que els
mòduls termogeneradors estassin distribuïts de forma hexagonal al voltant del
tub d'escapament, de forma que s'aprofitava millor la base cilíndrica del tub
d'escapament i els mòduls queden el més a prop possible del tub d'escapament,
que és la font de calor principal.
S'ha realitzat un disseny el més senzill possible per tal que la fabricació de la
peça sigui el menys costosa possible i poder abaratir el preu. A més és d'una
aleació d'alumini tractada superficialment (les característiques d'aquest material
es troben als annexes). Per tant és un component lleuger i amb molt poc perill
de corrosió o deformació.
Es poden observar els quatre forats per al muntatge amb cargols i l'espai per a
poder passar les brides per a la subjecció dels conductors elèctrics.
A continuació es pot observar un model tridimensional de la peça base del
termogenerador:

Figura 12. Base de suport.

3.1.2. Coberta de subjecció.
S'ha dissenyat una coberta aletejada per tal de facilitar la refrigeració del costat
fred dels mòduls de BASF, tal i com s'ha explicat anteriorment. La peça està
realitzada en aleació d'alumini 6063 T4 i tractada superficialment amb un
anoditzat per tal de protegir-la dels agents externs. Les característiques
d'ambdós materials es detallen als annexes.
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La segona funció principal, a part de la refrigeració, d'aquesta peça és aportar
integritat estructural al conjunt i servir de subjecció per als mòduls de BASF.
A la següent imatge podem observar un model tridimensional de la coberta de
subjecció:

Figura 13. Coberta termogenerador.

3.1.3. Sistema d'unió entre anells.
En el disseny del sistema d'unió entre els anells que formen el termogenerador
ha primat la senzillesa per tal d'abaratir costs, tot i que és una solució
perfectament vàlida per a garantir la no mobilitat dels anells.
Per a realitzar aquesta unió s'utilitzaràn unes plaquetes muntades en uns
allotjaments tals que, en muntar el termogenerador, amb aquestes peces ja
quedaràn units els mòduls.
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Tenen la següent forma:

Figura 14. Unió entre anells.

3.1.4. Coberta de protecció.
La part inferior dels vehicles es troba exposada a un munt de fenòmens i
objectes que poden posar en perill la integritat estructural del termogenerador.
Per aquest motiu és necessària la incorporació d'un element de protecció per al
termogenerador. Aquest element no serà únic, ja que s'haurà de construir
d'acord amb les formes i l'espai disponible a cada vehicle. El disseny que es
mostra aquí és un exemple per al Citroën C4 objecte d'estudi.
En el disseny d'aquest component s'ha prestat atenció a tres punts fonamentals:
•

La peça ha de ser lleugera i poc sensible als agents mediambientals.

•

Ha de ser resistent i econòmica.

•

Ha de deixar circular aire per poder refrigerar el termogenerador.

És per aquestes tres raons que s'ha decidit que la peça de protecció sigui
fabricada de material plàstic.
Com es pot observar se l'hi han practicat nombroses obertures per tal de deixar
circular l'aire lliurement.
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Figura 15. Protecció inferior del vehicle.

3.1.5. Tapa de protecció.
Els dos extrems del termogenerador queden desprotegits en cas de que hi hagi
partícules a l'aire (com per exemple pols o fums) i aigua. Per tant, s'ha dissenyat
una tapa de protecció que es situarà als extrems del termogenerador per tal de
protegir-lo dels agents externs.

Figura 16. Tapa de protecció dels extrems.
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A continuació es
termogenerador:

poden veure

vàries

imatges

del disseny definitiu del

Figura 17. Vista tridimensional d'un termogenerador de 20 anells.

Figura 18. Vista del termogenerador inegrat a una aproximació de la part baixa
del Citroen C4.

3.2. Funcionament del termogenerador.
Per al bon funcionament del termogenerador es necessiten uns quants elements
que no són objecte de disseny en aquest projecte, però que són necessaris per
tal de poder garantir el bon funcionament del termogenerador.

3.2.1. Centraleta de control.
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És necessari implementar en el vehicle un sistema de control per tal de poder
verificar que el termogenerador és aprofitat al màxim de les seves possibilitats.
Aquest control es fa mitjançant una centraleta.
Hi ha dues formes d'implementar aquest sistema de control:
•

El primer consisteix en afegir funcions a la centraleta de control del vehicle
(la que controla batería i alternador) en cas de que aquesta sigui
ampliable i, d'aquesta manera, aprofitar components ja instal·lats en el
vehicle.

•

El segon, en cas de no ser possible la reprogramació de la centraleta
original, és la d'instal·lar una petita centraleta addicional que controli
l'alternador i el termogenerador.

En els dos casos les funcions de la centraleta en el control del termogenerador
serien les mateixes.
El termogenerador necessita un temps de funcionament del vehicle per tal de
poder generar electricitat, per tant és important disposar d'elements que
garanteixin que el vehicle no es queda sense suministre d'electricitat. Aquest
temps ve determinat per dos factors:
•

El primer d'ells és que el motor del vehicle requereix un cert temps per
estabilitzar la seva temperatura de funcionament a nivells normals i, per
tant, per a que el tub d'escapament s'encalenteixi.

•

El segon factor és que els mòduls termogeneradors tenen una primera
fase de generació en la qual la potència generada va augmentant fins
estabilitzar-se en el seu valor habitual. De totes formes aquest temps és
relativament curt i no excedeix mai dels 60 segons.

És per això que el termogenerador no es trobarà operatiu fins passat un cert
temps de circulació del vehicle. Per tant, és important que la centraleta de
control gestioni la posada en funcionament de l'alternador del vehicle en fases en
que es necessiti un consum instantani d'electricitat més elevat.

3.2.2. Batería.
No és necessari canviar la bateria per una altra de nova, tot i que si es desitja
acumular més càrrega per evitar que l'alternador es posi en funcionament massa
vegades es pot substituir per una de més capacitat. D'aquesta manera es pot
utilitzar la bateria durant més estona, mentre s'espera a que el termogenerador
assoleixi l'estabilitat necessària anteriorment mencionada.

3.2.3. Protecció de la batería.
S'instal·larà un fusible de protecció per tal de poder protegir la batería de
possibles sobretensions que es puguin donar en el circuit durant el funcionament
del termogenerador.

3.2.4. Connexió dels anells.
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Com s'ha observat anteriorment el termogenerador és format per diversos anells
que s'ajunten per tal d'aconseguir la potència desitjada per a cada vehicle.
Tal i com demostren les dades de funcionament subministrades per BASF, la
tensió habitual de generació dels mòduls és de voltant de 6V.
Per tal de poder aconseguir aquests 12 volts, es seguirà el següent esquema de
connexió a l'hora de muntar el termogenerador en el vehicle:

Figura 19. Connexió dels anells.
Com es pot observar s'han fet dos blocs de 10 anells cada un connectats en sèrie
per tal de poder crear aquesta tensió de 12 volts.
En aquest exemple s'ha utilitzat un termogenerador de 20 anells, però com s'ha
comentat anteriorment, es poden configurar termogeneradors a la mida de cada
usuari. Degut a aquest fet és recomanable que es munti un nombre parell
d'anells per tal de poder mantenir el funcionament en les millors condicions
possibles de tensió i corrent, seguint l'esquema de connexions citat
anteriorment.

3.2.5. Acoblament de l'alternador.
Es fa necessari el muntatge d'un acoblament comandat remotament entre el
motor i l'alternador per poder desconnectar l'alternador del motor del vehicle en
cas de que no sigui necessari el seu funcionament. El sistema consistiria en un
embragatge comandat elèctricament amb senyals procedents de la centraleta de
control.

3.2.6. Esquema de funcionament.
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El termogenerador segueix un esquema de funcionament que resulta de la
combinació de tots els seus elements en una estructura que pren la següent
forma:

Figura 20. Esquema funcionament termogenerador.
Com es pot observar la centraleta de control controla la connexió i desconnexió
del termogenerador o l'alternador segons la informació que l'hi arriba dels
sensors del vehicle. En la imatge anterior es troba connectat el termogenerador,
amb la qual cosa l'alternador està desconnectat i, per tant sense generar
electricitat.
En aquest cas, l'alternador es trobaría desacoblat del motor per tal que aquest
no l'hagi de fer funcionar sense necessitat. Al mateix temps, es desconecta
l'alternador del circuit de corrent en les fases en que el termogenerador es troba
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en funcionament perque l'alternador, al ser un motor/generador lèctric, podría
funcionar com a motor elèctric i causar danys al motor i al propi alternador.
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CAPÍTOL 4:
CONSTRUCCIÓ DEL
TERMOGENERADOR

La construcció d'aquest termogenerador implica una part de prefabricació de
components i una altra part en que el muntatge final es realitzarà sobre el
vehicle de forma artesanal. En aquest apartat s'especificaran les parts que es
proporcionarien muntades i els components que hauria de muntar el client.

4.1. Elements d'altres fabricants.
4.1.1. Llana de roca.
Per a aïllar el primer metre de tub d'escapament s'utilitzarà llana de roca de la
casa URSA AIR, concretament el model M603, que s'utilitza en aïllament de
canonades.
Per a subjectar la llana de soca s'utilitza una cinta adhesiva d'alumini que també
proporciona el propi fabricant.
Aquesta llana de roca ve en rotlles de 16 metres de longitud per 1,20 metres
d'amplada, per la qual cosa s'ha de tallar a la mida que es necessiti.
Considerant el tub d'escapament de diàmetre 50 mm considerant en aquest
projecte com a exemple, i que l'espessor de la llana de roca son 25 mm, queda
un diàmetre total de 100 mm, amb la qual cosa podem calcular la longitud de
llana de roca que es necessita amb el perímetre de la circumferència exterior:
𝑃𝑃 = 2 · 𝜋𝜋 · 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 314,2 𝑚𝑚𝑚𝑚
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Es poden agafar aproximadament 0,315 metres d'aïllament per tal que quedi ben
segellat. En cas de sobri degut a que la llana de roca té una amplada de 1,20
metres i, per exemple, per a un Citroën C4 necessitem 1,00 metre, es pot retalla
aquest sobrant.
L'àrea necessària per tal de recobrir aquest primer tram d'escapament sería:
𝐴𝐴 = 𝑃𝑃 · 𝐿𝐿 = 0,315 · 1 = 0,315 𝑚𝑚2
Les característiques es detallen als annexes.

4.1.2. Conductors elèctrics.
Els mòduls de BASF porten incorporats conductors d'alta temperatura per a
poder connectar-los, un per al pol positiu i un altre per al pol negatiu.
La resta de connexions necessàries s'han de fer durant el muntatge del
termogenerador.
Per a realitzar els empalmaments de conductors s'utilitzaran empalmes
termoretràctils de derivació de la marca Nexans o semblants, ja que aïllen el
punt de connexió dels agents externs i l'aigua, a més de poder combinar
diferents seccions de cables.

Figura 21. Empalmaments de derivació Nexans.
Per a realitzar les connexions s'utilitzaràn conductors Omerin d'alta temperatura
de la classe Siliflam THS. Concretament la sèrie THS 1200, que es troben
convenientment aïllats per soportar temperatures entre 600 ºC i 1000 ºC.
Depenent del vehicle es podríen utilitzar conductors amb menos temperatura de
servei, que molt probablement seríen més econòmics, però aquests conductors
d'Omerin ofereixen una fiabilitat absoluta de cara a evitar problemes per les altes
temperatures que es puguin donar.
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Per a realitzar el cablejat s'utilitzaran conductors de 50 mm2 de secció en totes
les connexions a realitzar.

Figura 22. Conductors Omerin THS 1200.

4.1.3. Brides d'acer inoxidable.
Per a subjectar el cablejat del termogenerador s'utilitzaran brides o abraçaderes
d'acer inoxidable, com per exemple les M/MO de Nexans. Se n'utilitzaràn tantes
com siguin necessàries per a garantir la correcta subjecció dels conductors.

Figura 23. Brides d'acer inoxidable.
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4.1.4. Cargolería.
El muntatge i subjecció del termogenerador es realitzarà amb cargols d'acer
inoxidable de mètric M4-20 i femelles i anelles antirotació, subjectades amb
sellejant per a cargols per tal d'evitar que es separin per les vibracions del
vehicle.
S'ha buscat utilitzar el mateix tipus de cargol o femella per a totes les parts a
muntar per tal de simplificar el procés de construcció i muntatge del
termogenerador.

Figura 24. Cargol i femella.

4.1.5. Adhesiu segellant.
Per tal de protegir el termoegenerador de la influència dels agents externs i de
l'aigua, s'utilitzarà un adhesiu en totes les unions a realitzar, com per exemple
entre mòduls, les tapes protectores, les sortides de conductors a les cobertes,
etc. Aquest adhesiu és de la marca Epple, concretament el model Epple 35.
Preparat per a aguantar les condicions més dures, aportarà rigidesa i flexibilitat
al conjunt.

4.1.6. Components específics per a cada vehicle.
Per a cada vehicle en que es munti el termogenerador s'haurà de calcular o
dissenyar un sistema d'acoblament o embragatge pilotat per a la desconnexió de
l'alternador i una centraleta de control. Les característiques necessàries per a
cada un d'aquests components ja han estat mencionades anteriorment.
Aquests elements no són objecte de disseny en aquest projecte perque s'entén
que seríen proporcionats o dissenyats per terceres empreses o col·laboradors.
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CAPÍTOL 5:
CONSIDERACIONS
AMBIENTALS

5.1. Etapa de fabricació.
En la fabricació i muntatge d'aquest termogenerador s'utilitzen tant peces
fabricades específicament per al termogenerador com parts fabricades per
terceres empreses.
Cal considerar que els materials sobrants de la fabricació de les diferents parts
del termogenerador o dels utilitzats en el seu muntatge, com per exemple restes
de metalls en el procés de fabricació de les peces estructurals o sobrants de
conductors elèctrics o llana de roca, es dipositin per al seu correcte reciclatge.
És molt recomanable reciclar també els paquets, envoltoris o caixes de les
diferents parts utilitzades en el muntatge es reciclin adequadament.
La utilització d'adhesius implica que els sobrants d'aquest material, al ser
productes químics, es tractin adequadament per a la seva correcta eliminació.

5.2. Etapa de servei.
Aquest termogenerador ha estat dissenyat per tal de que es necessiti un mínim
manteniment al llarg de la seva vida útil. Tot i això, en cas de que fos necessària
la substitució d'algun component, com per exemple un conductor desgastat,
s'hauria de produir a la seva correcta eliminació o reciclatge.
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5.3. Final de vida.
Arribats al punt que el propietari es desfaci del vehicle o del termogenerador,
s'hauria de desmuntar i classificar per parts el termogenerador per a la seva
correcta eliminació.
Tot el material electrònic o de semiconductors (mòduls) serà tractat per separat
en un punt de reciclatge adequat.
Els conductors elèctrics o material elèctric en general serà desmuntat i portat a
reciclar en un punt autoritzat.
La resta de components mecànics o estructurals es portaran a una deixalleria per
al seu reciclatge.
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CAPÍTOL 6:
CÀLCUL DE
TERMOGENERADOR A
INSTAL·LAR

Tal i com s'ha mencionat anteriorment en aquest projecte una de les bases a
l'hora de fer el disseny d'aquest termogenerador ha estat la possibilitat que el
termogenerador sigui muntat a la mida de cada usuari en funció de la potència
que desitgi proporcionar al vehicle.
Per a poder donar una aproximació del termogenerador que s'hauría d'instal·lar
s'han pres unes certes consideracions sobre el disseny.
Com ja s'ha mencionat anteriorment, els mòduls termoelèctrics de BASF,
component principal del termogenerador, es troben a hores d'ara en investigació,
per la qual cosa les dades de que es disposen son simulacions de laboratori en
condicions controlades.
Les dues dades per a saber quina potència podríen proporcionar aquests mòduls
són les següents:
•

S'han aconsegui potències de més de 22 W per mòdul amb salts de
temperatura d'uns 250 ºC a un règim de temperatures estable en el
temps.

•

El percentatge de conversió d'energía és del 9%. Això suposa que del total
d'energía calorífica que atravessa els mòduls, un 9% es converteix en
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energía elèctrica. A l'hora de finalitzar aquest projecte aquesta era la
principal vía de desenvolupament de BASF.
Degut a que el règim de temperatures al que es trobarà sotmès el
termogenerador en un vehicle no serà del tot constant, considerarem com cas
pesimista que aconseguim el 50% de la potència especificada per BASF, que
seríen uns 11 W per mòdul. D'aquesta manera, s'aconsegueixen 66 W de
potència elèctrica per cada anell (cada un conté sis mòduls).
Posant com a exemple el Citroën C4 objecte d'aquest estudi, la seva potència
elèctrica requerida és d'aproximadament 1400W, per la qual cosa si considerem
un termogenerador de 20 anells:
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 20 · 66 𝑊𝑊 = 1320 𝑊𝑊.

D'aquesta forma es pot subministrar pràcticament la totalitat de la potència
elèctrica requerida per aquest vehicle.
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CAPÍTOL 7:
ESTALVI DE CONSUM

Per a poder aproximar l'estalvi que suposaría en un vehicle la instal·lació del
termogenerador s'ha creat una taula Excel, el procés de la qual s'explica a
continuació.

7.1. Dades a considerar per al càlcul d'estalvi.
Per a poder calcular l'estalvi que suposaría la instal·lació del termogenerador es
prenen com a referència les següents dades:
•

Preu de la benzina: 1,35 €/L.

•

Consum de l'alternador: equivalent a un 8% del total de combustible
consumit per el vehicle.

7.2. Procés de càlcul.
Per a poder calcular l'estalvi per a cada vehicle s'han de proporcionar les
següents dades del vehicle:
•

Consum mitjà de combustible en L/100 Km.

•

Potència elèctrica que es desitja proporcionar en W. (Pot ser la total
consumida per el vehicle).

•

Potència del termogenerador que es pretén instal·lar en W.

Un exemple de càlcul podría ser el següent:
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Potència
consumida

Aportació
TEG (W)

Consum mijà
de
combustible
(L/100 Km)

Consum
alternador
(L/100 Km)

1400,00
1400,00

660,00
1320,00

7,50
7,50

0,60
0,60

Estalvi
Nou consum
Preu del
combustible mità (L/100 combustible
(L/100Km)
Km)
(€/L)
0,28
0,57

7,22
6,93

1,35
1,35

Estalvi
econòmic
(€/100 Km)

Estalvi
passats
30.000 Km
(€)

Estalvi
passats
100.000 Km
(€)

0,38
0,76

114,56
229,11

381,86
763,71

Taula 4. Estalvi de consum (exemple).
En aquest cas s'ha posat com a exemple un vehicle que tingui un consum
energètic de 1400 W i vulgui escollir entre dos termogeneradors, un de 10 anells
(660 W) i un de 20 anells (1320 W), els quals permetríen estalviar al vehicle
381,85 i 763,71 € respectivament cada 100.000 Km.
Els resultats d'aquesta taula provenen de l'aplicació de les següents fórmules:

•

El consum de combustible de l'alternador: 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 · 0.08 𝐿𝐿/100𝐾𝐾𝐾𝐾

•

L'estalvi de combustible: 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = �

•

El nou consum mitjà: 𝐶𝐶𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐿𝐿/100𝐾𝐾𝐾𝐾

•

Estalvi econòmic: 𝐸𝐸€ = 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 · €𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 · 100 €/100𝐾𝐾𝐾𝐾

𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
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CAPÍTOL 8:
PRESSUPOST

El pressupost s'ha dividit en cost de les parts a adquirir, de les peces a fabricar,
del desenvolupament i de la producció en petita sèrie. El pressupost al complet
es desenvolupa en l'apartat d'annexes.

8.1. Cost d'elements a adquirir.
El cost total dels elements a adquirir per a muntar un termogenerador de 20
anells com el que es posa com a exemple en aquesta memòria és de 2021,60 €.
Aquest preu inclou desde les connexions elèctriques, empalmaments o relés fins
al sistema d'embragatge o centraleta electrònica.

8.2. Cost de les peces a fabricar.
El cost total de les peces a fabricar per un termogenerador de 20 anells és de
1568,33 € incloent ma d'obra, material i disseny.

8.3. Enginyería.
S'ha estimat per a una jornada laboral de 8h/dia i 30 díes laborables per a la
realització del projecte un cost de 14.400 € rn despeses d'enginyería a raó de
60€/h.

8.4. Preu definitiu en sèrie.
S'ha estimat el preu de realitzar una petita sèrie de 250 termogeneradors de 20
anells. El preu i desglosament per cada unitat és el següent:
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CONCEPTE

COST (€)

Elements de sèrie
Peces fabricades
Muntatge
Enginyería
Cost total
Benefici (+20%)
Preu sense IVA

2021,60
1568,33
80,00
57,60
3705,53
741,11
4446,64

Preu amb IVA (+18%)

5268,03

Taula 5. Pressupost per a TEG de 20 anells.
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CAPÍTOL 9:
CONCLUSIONS
GENERALS

En la realització d'aquest projecte m'he trobat amb molts i diversos problemes,
desde problemes amb els càlculs fins a problemes amb la informació o dades
dels components del termogenerador.
Val a dir que el que es presenta en aquest projecte és una tecnología
innovadora que he decidit de posar en coneixement de la comunitat universitària,
ja que, durant la investigació sobre el tema i la posterior realització i redacció
d'aquest projecte m'he adonat que la termoelectricitat és una ciència molt poc
coneguda tant a nivell professional com divulgatiu o universitari.
Probablement hi hagi errors o suposicions o aproximacions que s'han fet durant
la realització d'aquest projecte que poden canviar els suposts de funcionament,
construcció o muntatge del termogenerador. De totes maneres he intentat ser el
més coherent amb la realitat i la poca experiència de que disposo per a la
realització d'aquest projecte.
Crec que es poden fer moltes millores sobre les idees proposades en aquest
projecte, tant a nivell de materials com d'informació o càlcul. M'hauría agradat
disposar d'un software de simulació tèrmica més potent per poder simular amb
més precisió o realitat el funcionament d'aquest termogenerador.
A part d'això m'hauría agradat una major col·laboració de les empreses o
dissenyadors i enginyers externs a la comunitat universitària. El fet de que els
mòduls termoelèctrics es trobin en procés d'investigació ha provocat unes
dificultats majúscules per a obtenir informació mínimament fiable per a poder
realitzar el disseny d'aquest termogenerador.
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Estic satisfet amb la feina realitzada, ja que crec que és una idea o tecnología
que es podrà aplicar en un futur molt proper per tal de poder minvar els nivells
de contaminació tan alarmants que està patint el planeta.
Sabent que els mòduls termoelèctrics tenen molt potencial de desenvolupament i
que es pot millorar el disseny del termogenerador, sóc optimista en quan a
l'aplicació d'aquesta tecnología en la vida cotidiana.
Tot i que el preu que es dona del termogenerador és car, crec que es podría
rebaixar bastant amb una bona programació de fabricació en sèrie. El problema
és que el treball artesanal sempre encareix el preu.
Crec que he aconseguit l'objectiu de proposar una màquina factible a la realitat i
accessible des d'un punt de vista tècnic, de seguida que els mòduls mencionats
es posin a la venta, clar.
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