Progresívne vykurovacie systémy- kondenzačná technika
Kondenzačné kotly
Ako pracuje kondenzačný kotol?
Spaľovaním zemného plynu (CH4) alebo propánu (C3H8) vzniká horením vodíka (H2), ktorý je
obsiahnutý v týchto plynoch, určité množstvo vodnej pary (H2O), ktorá spolu s oxidom uhličitým (CO2)
tvorí spaliny horenia. Pokiaľ sa tieto spaliny podarí ochladiť, dôjde ku kondenzácii obsiahnutej vodnej
pary (H2O) a k uvoľneniu kondenzačného tepla. Týmto spôsobom je možné teoreticky dodatočne
zvýšiť účinnosť až o 11%. Teoretická účinnosť je teda 111%. Pri uvedených parametroch sa
uvažovalo s dolnou výhrevnosťou zemného plynu, kde sa neuvažuje s možnosťou kondenzácie
spalín, tak ako to bolo v klasických teplovodných kotloch. Oproti výpočtovej hodnote unikne spalinami
1%, kotol svojim povrchom vysála 1% a kondenzát odvedie 1% tepla. Dodatočne je teda využiteľných
približne 8 % tepla. Predpokladom je dokonalá technológia využívajúca uzatvorenú spaľovaciu
komoru, pretlakové spaľovanie a špeciálny kondenzačný výmenník. Kondenzačné kotly sa vyrábajú
v prevedení stacionárnom i závesnom.

Ako je možné, že kondenzačný kotol má udávanú vyššiu účinnosť ako 100 %?
Pri klasických kotloch sa neuvažuje s využitím kondenzačného tepla spalín. Účinnosť štandardného
plynového kotla ( obvykle 90 % ), je vypočítaná z výhrevnosti paliva (dolná výhrevnosť), a nie zo
spalného tepla (horná výhrevnosť), ktoré zohľadňuje únik nevyužitej energie komínom vo forme
vodnej pary. Nakoľko 1m3 (n) obsahuje asi 0,17 kg H2, vznikne jeho spálením 1,54 kg H2O alebo cca 2
m3 vodnej pary. Pri výparnom teple vody 2 499 kJ/kg predstavuje skondenzovanie tejto pary uvoľnenie
3 848,5 kJ latentného tepla obsiahnutého v spalinách, ktoré je k dispozícii na využitie
v kondenzačnom kotle. Toto teplo získame v kondenzačnom kotle kondenzáciou. Pri kondenzačnom
kotle je dôležitým faktorom rosný bod spalín, tzn. teplota, pod ktorou sa tvorí kondenzát. Teplota
rosného bodu pri optimálnych spaľovacích podmienkach je približne 57 °C. Aplikáciou tohto postupu
na kondenzačnú techniku vypočítame „zázračnú“ účinnosť blížiacu sa ku 108 %. Fyzikálne správny
výpočet zo spalného tepla stanovuje účinnosť kondenzačného kotla na 97 %.

Spal ovacie teplo 100%
Výhrevnost 89%

účinnosť
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Kde všade je možné kondenzačný kotol použiť?
Ideálne je, pokiaľ kondenzačný kotol je zaradený v systéme s nízkoteplotným vykurovanímpodlahovým, stenovým, stropným, alebo aj radiátorovým s nižšími teplotnými spádmi vykurovacieho
média.
Kondenzačné kotly je možné úplne seriózne využívať až do tepelného spádu 80 / 60° C, ktorý
predstavuje určitý štandard. (V súčasnosti sa volia aj nižšie teplotné spády – napr. 75°C/60°C,
70°C/55°C a pod.) Odôvodnenie je jednoduché. Napríklad na západnom Slovensku sa za posledných
10 rokov pohybuje priemerná vonkajšia teplota v zimných mesiacoch okolo 0°C. Všetky vykurovacie
systémy však musia byť dimenzované na výpočtové oblastné teploty tzn. - 11°C a nižšie. Ako
potvrdzujú dlhoročné prevádzkové skúsenosti, veľká časť vykurovacích systémov je predimenzovaná
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natoľko, že veľkú časť vykurovacej sezóny pracujú s výstupnými teplotami okolo 50 až 65 °C to
znamená, že teplota vratnej vody do kotla je v rozmedzí 35 až 45 °C, čo je postačujúca teplota pre
zabezpečenie kondenzácie na strane spalín. Pri vykurovaní objektu je kondenzácia prakticky možná
až do výstupnej teploty z kotla 70°C. Vyššiu výstupnú teplotu je potrebné dosahovať len maximálne 8 14 dní do roka, čo jednoznačne dokazujú štatistické údaje Slovenského hydrometeorologického
ústavu za posledných 20 rokov. Len v tomto krátkom období kotol prestáva využívať kondenzáciu a
„stratí“ cca 8 % svojej účinnosti, ale napriek tomu je stále účinnejší ako štandardný kotol.
Samostatnou kapitolou sú veľkoobsahové, pôvodne samotiažne vykurovacie systémy. Pre väčšinu
moderných nástenných kotlov predstavujú ťažko riešiteľný problém. Kondenzačným kotlom pritom
veľkoobsahové systémy paradoxne vyhovujú. Taktiež po dodatočnom zateplení objektu sa
z jestvujúceho vykurovacieho systému stáva prakticky systém nízkoteplotný, vhodný pre inštaláciu
kondenzačného kotla.

Kedy sa vráti zvýšená investícia za kúpu kondenzačného kotla?
Súhrn všetkých vyššie uvedených parametrov kondenzačného kotla a jeho modulová (plynulá)
regulácia , dávajú predpoklad na celkovú ročnú spotrebu plynu oproti štandardným plynovým kotlom
nižšiu aj o cca 15%. Záleží len na tom, s akou technickou úrovňou štandardného výrobku toto
porovnanie vykonáme. Preto jednoznačnú odpoveď týkajúcu sa návratnosti možno dať individuálne
pre každý konkrétny prípad. Napríklad u nízkoenergetických domov, s malými tepelnými stratami
a nízkou celkovou spotrebou tepla je návratnosť investície do kondenzačného kotla dlhšia ako
u objektov s vyššou spotrebou tepla. Aj z tohto dôvodu odporúčame individuálne posúdenie každého
projektového návrhu v širších súvislostiach.
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