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Seznam použitých výrazů a zkratek 

Použité zkratky 

C Uhlík 

CH4 Metan 

CO Oxid uhelnatý 

CO2 Oxid uhličitý 

H2 Vodík 

H2O Voda 

N Dusík 

NOx Oxidy dusíku 

O2 Kyslík 

 
 Atd. A tak dále 

Konst. Konstantní 

Max. Maximálně 

Např. Například 

Obr. Obrázek 

Pozn. Poznámka 

Před. Předpoklad 

Tzn. To znamená 

Viz. Odkázání 

ZP Zemní plyn 

 

Použité symboly, značky, indexy 

Δt Rozdíl teplot topné a vratné vody [K] 

ηu Účinnost [%] 

η(Hi) Účinnost počítána s výhřevností [%] 

η(Hs) Účinnost počítána se spalným teplem [%] 

ηmax Účinnost pří plném tepelném příkonu [%] 
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ηmin Účinnost pří sníženém tepelném příkonu [%] 

λ Přebytek spalovacího vzduchu [-] 

π Ludolfovo číslo [-] 

  

 

Hustota vody při teplotě kondenzátu [kg/m
3
] 

 

cv Měrná tepelná kapacita vody [kJ/(m
3
∙K)] 

Dp Tepelná ztráta zkušebního zařízení [kJ] 

Hi 

 

Výhřevnost  [kJ/m
3
] 

Hs 

 

Spalné teplo  [kJ/m
3
] 

lv 

 

Latentní teplo [kJ/kg] 

m Přepočtené množství topné vody [kg/10min] 

m1 Shromážděné množství topné vody po 10 min. [kg/10min] 

m2 

Hmotnost vodní páry pro vyhodnocení 

odpařování 
[kg] 

mp Hmotnost páry [kg] 

mm Hmotnost kotle [kg] 

P 

 

Tepelný výkon [kW] 

Pmax Plný tepelný výkon [kW] 

Pmin Snížený tepelný výkon [kW] 

ppřip Připojovací tlak zemního plynu [mbar] 

Qmax Plný tepelný příkon [kW] 

Qmin Snížený tepelný příkon [kW] 

Qk Objemový průtok kondenzátu [l/h] 
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Qv Objemový průtok topné vody [m
3
/h] 

t1 Teplota vstupní vody do kotle [K] 

t2 Teplota výstupní vody z kotle [K] 

Vr(10) 

 

Spotřeba ZP po 10 min. [m
3
/10min] 

Vr(x) 

 

Spotřeba ZP za dobu odečtu [m
3
/x∙min] 

x Doba odečtu [min] 
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Úvod 

 

V současné době rostoucích cen energií je čím dál tím více zapotřebí šetřit provozní 

náklady domácností. Mnoho obytných domů si nechalo zateplit rodinný dům či bytovou 

jednotku, ale málo kdo z nich si změnil kotel na dané parametry po úpravě. 

Klasický kotel, který nevyužívá kondenzační (latentní) teplo obsažené ve spalinách, 

má při klesajícím výkonu nižší účinnost a tím i vyšší spotřebu. V případě kondenzačního 

kotle je tomu naopak. S klesajícím výkonem částečně roste účinnost a ještě k tomu využívá 

kondenzační teplo. 

Cílem mé bakalářské práce je zjistit závislost účinnosti na výkonu měřeného kotle, 

posouzení výpočtu účinnosti v dnešní době. A v závěru této práce popíšu, jakým způsobem 

bych změnil informaci, kterou nám poskytuje štítek na kotli. 
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1 Přehled typů plynových kotlů pro vytápění domácností 

 Základní rozdělení dle provedení 1.1

 Klasické kotle (teplovodní) 

 Nízkoteplotní kotle 

 Kondenzační kotle 

 Klasické kotle (teplovodní) 1.1.1

Klasické kotle pracují při teplotním spádu 75/65 °C. Dříve tyto kotle pracovaly 

s teplotním režimem 80/60 °C. Čím více se blížíme horní hranici topné vody, tím více se 

přibližujeme maximální hodnotě účinnosti kotle. 

 Nízkoteplotní kotle 1.1.2

Nízkoteplotní kotle jsou vesměs kotle klasické, které pracují v nízkoteplotním režimu. 

Pro tento provoz mají upravenou konstrukci výměníku a dosahují vyšší účinnosti 

než je tomu u předešlého klasického kotle. Nízkoteplotní kotle pracují při teplotním režimu 

55/45 °C a i zde platí, čím více se blížíme horní hranici topné vody, tím více 

se přibližujeme maximální hodnotě účinnosti kotle.  

 Kondenzační kotle 1.1.3

Kondenzační kotle jsou reakcí na stále narůstající ceny energií a na zvyšující se 

požadavky na ochranu životního prostředí. Tyto kotle pracují v určitém rozmezí při tomto 

teplotním spádu 50/30 °C. Jejich řešení je od ostatních kotlů odlišné tím, že čím nižší 

hodnoty teploty „zpátečky“, tím je vyšší účinnost a nižší náklady na palivo. A jak je nám 

známo, čím nižší máme hodnotu spalin, tak tím nižší jsou hodnoty NOx. Při porovnání 

s konvenčními kotli mají spotřebu paliva přibližně o 11% nižší.  
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 Rozdělení dle umístění 1.2

 Stacionární kotle 1.2.1

Pojmem stacionární kotel rozumíme, že je umístěn 

na podlaze (obr. č. 1). Dříve byly převážně osazovány 

jako jednoduché nahrazení stacionárních kotlů na tuhá paliva. 

V současné době nacházejí většinou uplatnění ve větších 

kotelnách (mohou sloužit k zásobování většího počtu okruhů, 

bytů a provozů) nebo při rekonstrukcích stávajících. Mohou být 

větší a těžké, lze v nich uplatnit např. litinové kotlové těleso  

(s dlouhou životností), nebo mohou být použity pro samotížný 

oběh topné vody.  

 Nástěnné kotle 1.2.2

Tento typ kotle je umístěn (instalován) na zeď  

 (obr. č. 2.2), čímž znatelně šetří prostor a hodí se tak i do 

menších prostor jako jsou malometrážní byty. Jsou lehčí  

a menší. Vzhledem k tomu, že kotel zpravidla také zajišťuje 

ohřev teplé užitkové vody a vzhledem k tomu, že pro nové 

domy s malými tepelnými ztrátami stačí malé kotle, závěsné 

kotle v nabídce firem převažují. Nástěnné kotle jsou výkonově 

většinou do 35 kW.  

 Prodávané plynové kotle v ČR 1.3

Podle statistiky „asociace podniků topenářské“ techniky (tab. č. 1.1) v loňském roce 

vzrostl prodej plynových závěsných kotlů o výkonu do 50 kW o 6498 kusů. Podle 

odborníků je to způsobeno odklonem od topení na pevná paliva. [3] 

Prodejci plynových kotlů v ČR jsou např. Viessmann, Dakon, Buderus, Junkers, 

Immergas, MORA-TOP, Thermora, Protherm. 

 

 

Obr. č. 1.1 Stacionární 

kotel [1] 

Obr. č. 1.2 Nástěnný kotel [2] 
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 Základní rozdělení plynových spotřebičů [15] 1.4

Plynové spotřebiče rozděluje do tří základních kategorií. Společnými znaky 

jednotlivých kategorií plynových spotřebičů jsou způsob přívodu spalovacího vzduchu do 

spotřebiče a způsob odvodu spalin ze spotřebiče 

 Kategorie A 1.4.1

Vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí z prostoru, kde je spotřebič instalován, a 

spaliny jsou odváděny do téhož prostoru. 

Počet plynových spotřebičů v této kategorii je největší ze všech uvedených kategorií. 

Patří sem plynové sporáky, vařiče, některé typy průtokových ohřívačů vody ale i 

velkokuchyňské spotřebiče, laboratorní a sklářské kahany aj. Typickým představitelem této 

kategorie je plynový sporák. 

 Kategorie B 1.4.2

Vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí z prostoru, kde je spotřebič instalován, a 

spaliny jsou odváděny do venkovního prostoru. 

Do této kategorie patří převážná většina plynových kotlů s atmosférickými hořáky, 

dále některé typy topidel, průtokové ohřívače vody zapojené do komína nebo s vlastním 

kouřovodem. Do podskupiny B1 patří v této kategorii spotřebiče, vybavené přerušovačem 

tahu. Do podskupiny B2 patří spotřebiče bez přerušovače tahu. Kategorie B má celkem 5 

Tab. č. 1.1 Statistika prodeje kotlů do 50kW [3] 

2008 2009 2010 2011

ocelová na tuhá paliva 14 848 15 911 16 063 14 540

litinová na tuhá paliva 17 122 16 437 14 454 11 870

automatická na tuhá paliva 1 530 1 240 1 010 1 670

speciální na dřevo 7 583 4 198 4 226 3 700

automatické na biomasu 1 094 2 510 3 514 1 990

plynové závěsné 24 777 21 268 25 282 31 780

krby na dřevo 20 067 19 979 21 166 19 160

kotle a krby celkem 108 707 103 032 103 403 100 850

otopná tělesa celkem 1 151 285 1 140 605 992 727 999 590
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podskupin, které se liší konstrukčním provedením (přirozený odtah spalin, odtah spalin 

ventilátorem aj.). 

 Kategorie C 1.4.3

Vzduch pro provoz spotřebiče se přivádí z venkovního prostoru a spaliny jsou rovněž 

odváděny do venkovního prostoru. 

Do této kategorie plynových spotřebičů patří převážně plynové kotle s různým 

konstrukčním provedením přívodu spalovacího vzduchu z vnějšího prostoru a odvodem 

spalin do vnějšího prostoru. Patří sem především závěsné plynové kotle s přívodem 

vzduchu a odvodem spalin na fasádu, s přirozeným nebo umělým tahem, dále kotle se 

samostatným kouřovodem, podokenní plynová topidla aj. Tato kategorie má celkem 8 

podskupiny podle konstrukčního uspořádání spotřebiče. Typickými představiteli 

podskupiny C1 jsou tzv. turbokotle a plynová topidla s přirozeným tahem. 

2 Co je to kondenzační kotel a jak pracuje? 

 Základní pojmy a metody 2.1

 Kondenzační kotel [10] 2.1.1

Kotel, ve kterém při běžných provozních podmínkách a při určitých provozních 

teplotách otopné vody zkondenzuje dílčí část vodní páry obsažené ve spalinách, aby se za 

účelem vytápění rovněž využilo teplo při isotermické fázové přeměně (latentní teplo) z této 

dílčí části vodní páry, a který splňuje požadavky na účinnost této evropské normy. 

 Latentní teplo [4]  2.1.2

Energie, kterou je nutno dodat pro změnu fáze látky (dodáváme teplo, které nemění 

teplotu látky, ale jen její skupenství).  

http://www.wikiskripta.eu/index.php/F%C3%A1zov%C3%A9_zm%C4%9Bny
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 Výhřevnost (dříve dolní provozní výhřevnost) [5] 2.1.3

Teplo uvolněné úplným spálením jednotkového množství plynu stechiometrickým 

množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku a teploty, přičemž všechny 

produkty spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu.  

 Spalné teplo (dříve horní provozní výhřevnost) [5] 2.1.4

Teplo uvolněné úplným spálením jednotkového množství plynu stechiometrickým 

množstvím kyslíku nebo vzduchu za konstantního tlaku a teploty, přičemž všechny 

produkty spalování ochlazené na výchozí teplotu jsou v plynném stavu kromě vody, která 

při výchozí teplotě zkondenzuje. Jako výchozí (referenční) teplota spalování 

se uvažuje 25 °C.  

 Kondenzace z fyzikálního hlediska [6] 2.1.5

Změna skupenství plynného na kapalné. Kondenzace je možná jen při teplotě, která je 

nižší než kritická teplota dané kapaliny. Má-li se pára dané hmotnosti mp přeměnit na 

kapalinu v téže teplotě, musí pára odevzdat skupenské teplo kondenzace (latentní teplo), 

které je stejné jako skupenské teplo vypařování.  

 Princip kondenzační techniky [7] 2.2

Tento princip je níže názorně uveden na obr. č. 2.1 a zde následuje slovní vysvětlení. 

Vodě o teplotě 100 °C je přiváděna energie ve formě tepla. Vzniká horká vodní pára. Je-li 

tato vodní pára vedena přes chladnější přenašeč tepla a přes tepelný výměník, předá pára 

teplo. Toto teplo nazýváme skupenské (latentní) a má hodnotu 2255 kJ/     . Při tom 

z vodní páry opět vzniká voda a navíc je odevzdáno přesně stejné množství energie, které 

bylo v počátečním stavu vodě přivedeno. Dle věty o zachování energie nedochází k její 

žádné ztrátě, a proto teoreticky platí, že energie přivedena vodě při tvorbě páry, je při 

kondenzaci zase uvolněna. Tohoto základního principu využívá kondenzační technika. 

Tepelný výměník kondenzačního kotle by proto měl mít „zpátečku“ z otopného okruhu 

chladnější než jsou spaliny. Pak může využívat teplo spalin, vodní pára ve spalinách 

zkondenzuje a kondenzační kotel může pracovat v ideálním nízkoteplotním režimu.  
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 Princip kondenzačního kotle [7] 2.3

U kondenzačních kotlů pomoci speciálního výměníku a příslušných teplotních 

podmínek je umožněno maximálně využít teploty spalin tak, že vodní pára obsažena 

ve spalinách předá teplo a změní skupenství, a tím využijeme latentní teplo. Změnou 

skupenství vodní páry ve spalinách se uvolní část energie. Teoretické maximum je až 11 % 

tepelné energie navíc, která může být využita k ohřevu topné vody a podstatně zvýšit 

účinnost kotle. Změnou stavu skupenství z vodní páry na vodu může být latentní teplo páry 

ve spalinách předáno topnému systému (znázorněno na obr. č. 2.2).  

Na následujícím obr. č. 2.2 je jednoznačně znázorněno jakým způsobem se odlišuje 

konvenční (klasický) ohřev od kondenzačního. Do obou je přiváděn vzduch a palivo. 

V tomto případě to je zemní plyn, s kterým má kondenzační kotel nejvyšší účinnost. 

V obsahu spalin se už konvenční a kondenzační kotel odlišují v obsahu vodní páry ve 

spalinách a teplotě spalin. U kondenzačního ohřevu vodní pára obsažená ve spalinách 

zkondenzuje díky speciálnímu výměníku, který nám odebírá latentní teplo (skupenské 

teplo) a vodní páru přemění na kondenzát.  

 Zdůvodnění účinnosti nad 100 % [7] 2.4

Výrobci kondenzačních zařízení vykazují účinnost přes 100 %. Samozřejmě se 

nejedná o žádné „Perpetuum mobile“, ale je nutné vyjasnit zavedené pojmy. Pro tepelnou 

Obr. č. 2.1 Názorné zobrazení principu kondenzační techniky [7] 
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hodnotu jsou zavedeny dva údaje, a to je výhřevnost a spalné teplo. Z výše uvedených 

definic vyplývá, že za zvýšenou účinnost může zkondenzování vodní páry obsažené ve 

spalinách.  

Rozvoj kondenzačních a nízkoteplotních kotlů, spotřebičů s modulovaným výkonem 

„vděčí“ dvěma naftovým krizím v 70. a 80. letech 20. století. Tyto krize se staly impulzem 

pro rozvoj kotlů pracujících v nízkoteplotním režimu, které mají vyšší účinnost a nižší 

produkci emisí. [8] 

3 Teoretický rozbor zisků kondenzací 

 Zisk kondenzačním (latentním) teplem 3.1

V následujících rovnicích (od 3.1 do 3.10) je znázorněn proces spalování 

metanu (CH4) a množství tepla (3.12), které je obsaženo v jednom kubickém metru 

metanu.  

  

Obr. č. 2.2 Schématické porovnání konvenčního a kondenzačního ohřevu [7] 
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Stechiometrické výpočty: 

Složení metanu 

                    (3.1) 

                             (3.2) 

     
   

    
      

    

    
            (3.3) 

Spalovací rovnice metanu 

                        (3.4) 

Hmotnostní rozbor spalovací rovnice metanu 

(               )           

 (        )  (  (             ))     (3.5) 

(    
   

    
      

    

    
)       

    

    
   

 (        )  (     (     
   

    
 
    

    
))    (3.6) 

                             (3.7) 

     

    
 
    

    
                   (3.8) 

Objemový rozbor spalovací rovnice metanu 

                                (3.9) 

     
     

    
      

    

    
   

     
 
       (3.10) 

Výpočet hmotnostního množství vody z jednoho kubického metru metanu 

      

    
      

     

     
        (3.11) 

A jak je zde již uvedeno tak teoretické množství kondenzátu z 1 m
3
 metanu 

je 1,609        
 
    .  
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V zemním plynu je většinou nad 90 % metanu.  

Energie obsažená v jednom kilogramu vodní páry je lv = 2255 kJ/      .  

Výpočet energie obsažená v kondenzátu jednoho kubického metru metanu 

                    kJ/  
         (3.12) 

U klasických teplovodních kotlů uteče tato část schované energie v latentním teplu 

obsaženém ve vodní páře nevyužitá kouřovodem do atmosféry. 

Tab. č. 3.1 Vlastnosti zemního plynu [7] 

 

           
        

    
           (3.13) 

  

    
  

  

     
 

  

     
 
     

     
 
     

     
       (3.14) 

 Závislost rosného bodu na přebytku vzduchu [7] 3.2

 Přebytek vzduchu λ [-] - je dán poměrem skutečného množství vzduchu, které bylo 

dopraveno do spalovacího prostoru ku teoretickému, potřebnému pro ideální 

spalování. Spaliny bez přebytku vzduchu mají λ=1. Zvyšující se „λ“ znamená horší 

účinnost spalování a u kondenzace způsobuje pokles teploty rosného bodu spalin. 

Například pro λ=1 je u ZP teplota rosného bodu spalin 57°C, ale pro λ=2 je to 45°C 

a pro λ=3 jen 38°C. 

 Teplota rosného bodu - rosný bod spalin je teplota, při které spaliny začínají (při 

ochlazování) nebo přestávají (při zvyšování teploty spalin) kondenzovat. Hodnota 

je závislá na složení paliva a obsahu nečistot v palivu - zejména síry S, koncentraci 

CO2 ve spalinách a přebytku vzduchu. 

Propan Topný olej

spalné teplo Hs kWh/m
3 10,20 11,06 28,12 10,68

výhřevnost Hi kWh/m
3 9,21 9,97 25,89 10,08

poměr                           

Hs/Hi

110,7      

+10,9%     

110,7      

+10,9%     

110,7      

+10,9%     

110,7      

+10,9%     

teplota kondenzace °C 57 57 53 47

množství kondenzátu
kg/m

3      

kg/kWh

1,53       

0,173

1,63       

0,157

3,37       

0,130

0,88       

0,087

Zemní plyn, mezní složení
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Ze závislosti na obr. č. 3.1 lze přesně určit teplotu rosného bodu vzniklých vodních 

par při spalování zemního plynu daným hořákem s příslušným poměrem vzduchu λ. 

Je zřejmé, že u kondenzačního kotle je nutné projekčně zajistit k ideálnímu 

nízkoteplotnímu režimu teplotu „zpátečky“ pod 55 °C. 

4 Přehled platných standardních postupů. Zhodnocení 

odlišnosti metodických postupů pro stanovení klasických  

a kondenzačních kotlů 

 Seznam používaných norem pro určení účinnosti plynových kotlů 4.1

pro vytápění domácností [9] 

 ČSN EN 297 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B11  

a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 

70 kW. 

Obr. č. 3.1 Závislost teploty rosného bodu na přebytku vzduchu [7] 
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 ČSN EN 303-3 Kotle pro ústřední vytápění – Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na 

plynná paliva – Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem 

 ČSN EN 303-7 Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na 

plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 

1000 kW. 

 ČSN EN 483 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C 

s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 

 ČSN EN 625 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Zvláštní požadavky na 

kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované 

za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost 

 ČSN EN 677 Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na 

kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW. 

 Standardní postup stanovení účinnosti přímou metodou dle normy 4.2

ČSN EN 303-3 [9] 

Tato norma definuje především normalizovaný postup pro standardní a nízkoteplotní 

kotle. 

 Podmínky účinnosti při největším jmenovitém příkonu 4.2.1

Při podmínkách podle 4.2.3 se musí účinnost vyjádřená v procentech alespoň rovnat 

hodnotám odvozeným z tab. 4.1 

 

Rozsahy jmenovitého výkonu 
Požadovaná účinnost při největším tepelném 

příkonu v % 

4 kW ≤ Pn ≤ 400 kW 84 + 2 log Pn 
1)

 

400 kW ≤ Pn ≤ 1000 kW 89,2 

1)
 Pn je největší jmenovitý tepelný výkon v kW. 

Tab. č. 4.1 Požadovaná účinnost při největším jmenovitém tepelném příkonu [9] 
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 Podmínky účinnosti při sníženém výkonu  4.2.2

Při podmínkách podle 4.2.4 se musí účinnost vyjádřená v procentech při výkonu, který 

odpovídá 30 % největšího jmenovitého příkonu, rovnat nejméně hodnotám odvozeným 

z tab. 4.2 

Rozsahy jmenovitého výkonu Požadovaná účinnost při sníženém výkonu v % 

4 kW ≤ Pn ≤ 400 kW 80 + 3 log Pn 
1)

 

400 kW ≤ Pn ≤ 1000 kW 87,8 

1)
 Pn je největší jmenovitý tepelný výkon v kW. 

 

 Účinnost při největším tepelném příkonu 4.2.3

Kotel se připojí ke zkušebnímu kouřovodu s největším průměrem stanoveným 

výrobcem v jeho návodech. 

Teplota výstupní vody se seřídí na (80  2) °C a rozdíl mezi teplotou výstupní  

a vstupní vody je (20  1) K nebo dle výrobce pokud neuvádí jiný teplotní rozdíl. 

Měření účinnosti může začít v okamžiku, kdy kotel s řídícím regulátorem teploty 

vyřazeným z činnosti dosáhl tepelně ustáleného stavu a teploty vstupní a výstupní vody 

jsou konstantní. 

Ohřátá voda vytéká do nádoby umístěné na váze (vhodným způsobem vyvážené před 

začátkem zkoušky) a v tomto okamžiku začíná měření průtoku paliva (odečet na měřícím 

přístroji).  

Odečty teplot vstupní a výstupní vody se provádějí pravidelně tak, aby se dosáhl 

dostatečně přesný průměr. 

Hmotnost vody m1 se shromažďuje po dobu 10 minut. Jestliže však tepelný příkon 

kotle vyžaduje, aby byl nashromážděn větší objem vody, může se zkouška provádět po 

delší časový úsek. 

Tab. č. 4.2 Požadovaná účinnost při sníženém výkonu [9] 
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Jestliže nelze změřit hmotnost vody, je přípustné měřit průtok po daný časový úsek  

a vypočítat odpovídající hmotnost vody. Přesnost měření průtoku musí být však 

dostatečná, aby mohla být vypočtená účinnost v mezích přípustných tolerancí. 

K vyhodnocení odpařování odpovídajícímu zkušební době se požaduje čekací doba 

10 minut. Nebo podle potřeby kratší doba. Zjistí se hmotnost m2. 

m1 - m2 = m3 je hodnota, kterou je nutno vzít v úvahu, pro zvýšení hodnoty m1 

o hodnotu odpovídající odpařování, tedy přepočtená hmotnost vody m = m1 + m3. 

Množství tepla z kotle předaného vodě, která je shromážděna, je úměrné přepočtené 

hmotnosti m a rozdílu mezi teplotami t1 vstupní studené vody a t2 výstupní vody. 

Tepelná ztráta zkušebního zařízení Dp, odpovídá průměrné teplotě výstupní vody, 

přičemž se bere v úvahu podíl tepla z oběhového čerpadla.  

Účinnost se vypočítá podle vzorce: 

   
        (     )   

      (  )   
        [%]    (4.1) 

Způsob měření nejistot se volí tak, aby se zjistila celková nejistota při měření 

účinnosti, a to v toleranci  2 %.  

Účinnost se stanoví při největším jmenovitém příkonu.  

Ověřuje se, zda byly splněny požadavky účinnosti 4.2.1 

 Účinnost při sníženém tepelném příkonu podle způsobu 4.2.4

provozování č. 1 [9] 

Kotel se připojí ke zkušebnímu zařízení, které je znázorněno na obr. 4.1 nebo 4.2 

(nebo k jinému zkušebnímu zařízení, u kterého je předpoklad, že výsledky a přesnost 

měření budou ekvivalentní a srovnatelné). 

Teplota výstupní vody kotle se udržuje na konstantní hodnotě (47 1) °C, přičemž 

největší kolísání této teploty během měření je  1K. 

Jestliže řídicí systém kotle neumožňuje provoz při teplotě vstupní vody na příliš nízké 

hodnotě, provádí se zkouška při nejnižší přípustné vstupní teplotě vody kotle. 
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Časový spínač se zapojí ke svorkám prostorového regulátoru teploty tak, aby byl 

dosažen nepřetržitý provozní cyklus. 

Teploty se měří průběžně v průtoku výstupní a vstupní vody kotle, a to přímou 

metodou.   

Předpokládá se, že kotel je v tepelně ustáleném stavu, když měří účinnost tří po sobě 

jdoucích cyklů, nekolísá více než o 0,5 %, přičemž se kombinují dva libovolné výsledky 

ze tří. V tomto případě se výsledek rovná průměrné hodnotě tří po sobě následující 

měřících cyklů. V opačném případě se musí průměrná hodnota vypočítat nejméně z deseti 

po sobě následujících cyklů. 

Měří se hmotnost spáleného paliva a spotřeba vody v průběhu uplynulých cyklů. 

Účinnost se vypočítá podle vzorce (4.1)   

 Účinnost při sníženém tepelném výkonu podle způsobu 4.2.5

provozování č. 2 [9] 

Kotel se připojí ke zkušebnímu zařízení, které je znázorněno na obr. 4.1 nebo 4.2 

(nebo k jinému zkušebnímu zařízení, u kterého je předpoklad, že výsledky a přesnost 

měření budou ekvivalentní a srovnatelné). 

Teploty výstupní a vstupní vody a provozní cykly zapnuto a vypnuto jsou dány řídicím 

systémem kotle. V případě, že (30  2) % největšího jmenovitého tepelného příkonu je 

předáváno výměníkem tepla, měří se teploty průběžně, co možná nejblíže vstupu a výstupu 

kotle. 

Průměrná teplota vody musí být nejméně 50 °C. 

Jestliže řídící systém kotle neumožňuje provoz při teplotě vstupní a výstupní vody na 

příliš nízké hodnotě, provádí se zkouška při nejnižší vstupní teplotě vody kotle 

odpovídající řídicímu systému kotle. 

Předpokládá se, že kotel je v tepelně ustáleném stavu, když měření účinnosti tří po 

sobě jdoucích cyklů nekolísá více než o 0,5 %, přičemž se kombinují dva výsledky ze tří. 

V tomto případě se výsledek rovná průměrné hodnotě nejméně tří po sobě jdoucích cyklů 

měření. V opačném případě se musí průměrná hodnota vypočítat nejméně z deseti po sobě 

následujících cyklů. 
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Měří se hmotnost spáleného paliva a spotřeba vody v průběhu úplných cyklů. 

Účinnost se stanoví podle vzorce (4.1) 

Jmenovitý tepelný příkon při 30 % může být v rozmezí  2 %. V případě většího 

rozmezí, nejvýše však  4 %, je nezbytné provést dvě měření, jedno při hodnotě nad 30 % 

a jedno při hodnotě pod 30 % jmenovitého tepelného příkonu. Odpovídající 30 % účinnost 

se stanoví lineární interpolací. 

 

Obr. č. 4.1 Zkušební zařízení s přímou cirkulací [9] 



Bakalářská práce 

-26- 

 Standardní postup stanovení účinnosti nepřímou metodou dle 4.3

normy ČSN EN 303-3 [9] 

 Měření účinnosti při jmenovitém tepelném příkonu a při 50 °C 4.3.1

Zkouška podle 4.2.3 při největším jmenovitém tepelném příkonu se opakuje s teplotou 

výstupní vody (60  2) °C a s teplotou vstupní vody (40  1) °C tak, aby průměrná teplota 

vody byla (50  1) °C. 

Zaznamenává se naměřená hodnota η1. 

Obr. č. 4.2 Zkušební zařízení s výměníkem tepla [9] 
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 Podmínky pro stanovení účinnosti kondenzačních kotlů dle normy 4.4

ČSN EN 677 (odlišnost metodických postupů stanovení účinnosti od 

standardních kotlů) [10] 

Na kondenzační kotle platí kromě norem na kotle ČSN EN 297, ČSN EN 483 také 

následující požadavky. Stejné požadavky popisuje i norma 303-3. 

 Běžné provozní podmínky 4.4.1

Vlastnosti spalování se ověřují ve shodě s normami na kotle, a to ve dvou teplotních 

režimech otopné vody: 80 °C/60 °C a 50 °C/30 °C. 

Požadavky na úroveň spalování při těchto podmínkách jsou specifikovány v normách 

na kotle.  

Zkoušky v klidném ovzduší se musí provádět v případě, že je kotel provozován ve fázi 

kondenzace (50 °C/30 °C) 

 Zvláštní provozní podmínky 4.4.2

Blokování odtoku (odtoků) kondenzátu nebo vypínání čerpadla k vyčerpání 

kondenzátu nesmí vést ke koncentracím CO ve spalinách větším než 0,2 % dříve, než 

dojde k uzavření nebo blokování přívodu paliva do kotle. Přitom nesmí nastat žádné 

přetečení kondenzátu z kotle. 

 Podmínky účinnosti při plném (jmenovitém) tepelném příkonu 4.4.3

Účinnost kotlů musí při zkušebních podmínkách a při jmenovitém tepelném příkonu 

(nebo při největším tepelném příkonu při aritmetickém průměru největšího a nejmenšího 

tepelného příkonu u kotlů se členem k seřízení tepelného příkonu) odpovídat nejméně 

příslušné hodnotě stanovené podle následujícího vztahu: 

               [%]     (4.2) 

Kde P je tepelný výkon v kilowatech (kW); u kotlů se členem k seřízení tepelného 

příkonu je P největší tepelný výkon, popř. aritmetický průměr největšího a nejmenšího 

tepelného výkonu stanoveného výrobcem. 
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 Podmínky účinnosti při sníženém tepelném příkonu 4.4.4

Účinnost kotlů musí při zkušebních podmínkách a při tepelném příkonu, který 

odpovídá 30 % jmenovitého tepelného příkonu (nebo 30 % aritmetického průměr 

největšího a nejmenšího tepelného příkonu u kotlů se členem k seřízení tepelného 

příkonu), odpovídat nejméně příslušné hodnotě stanovené podle následujícího vztahu: 

     =           [%]     (4.3) 

Kde P je tepelný výkon v kilowatech (kW); u kotlů se členem k seřízení tepelného 

příkonu je P aritmetický průměr největšího a nejmenšího tepelného výkonu stanoveného 

výrobcem. 

 Všeobecné zkušební podmínky 4.4.5

Všechny zkoušky se provádějí při podmínkách uvedených v normách na kotle, pokud 

není stanoveno jinak. 

 Ověřování jmenovitého tepelného výkonu při kondenzaci 4.4.6

Průtok otopné vody kotlem se nastaví tak, aby se získala teplota vstupní vody (30 

 0,5) °C a aby se získal teplotní rozdíl mezi teplotou vstupní a výstupní vody (20  2) °C. 

Účinnost kotle se stanoví tak, jak je uvedeno v normách na kotle. 

Kontroluje se, zda součin stanovené účinnosti a jmenovitého tepelného příkonu kotle 

(popř. největšího tepelného příkonu u kotlů se členem k seřízení) není menší než jmenovitý 

tepelný výkon při kondenzaci.   
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5 Návrh experimentální části práce (výběr měřených veličin  

a spalovacích zařízení, metody, měřící technika), jejichž 

cílem je stanovení závislosti účinnosti plynového 

kondenzačního kotle na změně výkonu 

Pro určení výkonu a účinnosti jsem zvolil pro zjednodušení výpočet účinnosti přímou 

metodou. Tato metoda zahrnuje jak výpočet výkonu, tak i výpočet účinnosti. Pro výpočet 

účinnosti musím naměřit: 

 Průtok paliva, které daný kotel spaluje. 

 Průtok topné vody. 

 Teplotu topné vody 

 Teplotu vratné (tzv. zpátečky) vody 

Průtok topné vody se měří na vratné vodě z důvodu menšího teplotního namáhání 

měřicího přístroje. [11] 

 Měření průtoku paliva 5.1

Proteklé množství paliva (v mém případě zemního plynu) jsem odečítal 

z membránového plynoměru s obchodním označením PREMA G6, který slouží pro 

fakturační měření spotřeby běžných plynů. 

 Princip plynoměru 5.1.1

Plynoměry fungují na principu měření proteklého množství. A to je objem nebo 

hmotnost tekutiny prošlé určitým místem za určitou dobu. Na tomto principu fungují  

i vodoměry v domácnostech. 

 Parametry měřícího zařízení 5.1.2

 Minimální proteklé množství  0,06  m
3
/h 

 Maximální proteklé množství 10  m
3
/h 

 Jmenovitý tlak   0,5 bar 
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 Měření průtoku topné vody 5.2

Průtok topné vody jsem měřil přenosným ultrazvukovým průtokoměrem 

YOKOGAWA US300PM (obr. 5. 1)  

 Princip ultrazvukového průtokoměru [18] 5.2.1

Ultrazvukový průtokoměr (neinvazivní Dopplerův průtokoměr) je objemový 

průtokoměr, který vyžaduje v kapalině obsah pevných částic nebo bublinek. Z tohoto 

důvodu není možné s ultrazvukovými průtokoměry měřit průtok destilované nebo pitné 

vody.  

Základní princip činnosti využívá frekvenční posun (Dopplerův jev) ultrazvukového 

signálu, odraženého od pevných částic nebo bublinek v pohybu. Tato měřící technika 

využívá fyzikální zákon o vlnách zvuku, které mění frekvenci. Když se odrazí od 

pohybujících se nestejnorodých látek v proudu kapaliny. Ultrazvuk je přenášen do potrubí 

s protékající kapalinou a signál se odráží na pohybující se nehomogenitě s nepatrně 

odlišnou frekvencí, která je přímo úměrná rychlosti proudění kapaliny. Běžná technologie 

vyžaduje, aby bylo v kapalině obsaženo nejméně 100 částeček nebo bublinek v každém 

milionu (ppm) s minimální velikostí 100 mikronů nebo větších.  

 Parametry ultrazvukového průtokoměru [12] 5.2.2

 Zobrazuje průtok, rychlost proudění;  

 Průměr potrubí 25 až 6500 mm, 

přesnost 1 až 3 %; 

 Rychlost proudění 0,01 až 25 m/s; 

 Možnost proudového výstupu, pulsy, 

limitní kontakty; 

 Teplota okolí -10 až +60 °C. 

Obr. č. 5.1 Ultrazvukový průtokoměr                   

YOKOGAWA US300PM [12] 
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 Měření teploty na vstupu a na výstupu z kotle 5.3

Teploty výstupní a vstupní („zpátečky“) vody do kotle jsem měřil termoelektrickým 

článkem (viz obr. 5. 2) typu K (nikl chrom - nikl NiCr-Ni), z kterého byly údaje o teplotě 

vody zobrazovány na vyhodnocovací jednotce ALMEMO 2690-8 (viz obr. 5. 3). 

 

 

 

 

 

 

 Princip termočlánku typu K (NiCr-Ni) [19] 5.3.1

Pro měření je k dispozici termočlánky s velmi malou setrvačností bez ochranné jímky. 

Tyto termočlánky jsou realizovány svařením termočlánkových vodičů v elektrickém výboji 

s měřeným objektem. 

Pro připojování termočlánkových snímačů slouží kompenzační vedení, které je 

u levnějších typů termočlánků typu K tvořeno samotným termočlánkovým vodičem. 

K připojování termočlánků k vyhodnocovacím jednotkám mohou být použity speciální 

termočlánkové konektory (viz obr. 5. 2). 

 Parametry termočlánku [20] 5.3.2

 Rozsah měření:   od -200 do +1250°C 

 Výstupní napětí  cca 4,8mV/100°C  

 Tolerance (tř. přesnosti 2) ±0,0075 (t) nebo ±2,5°C 

Obr. č. 5. 2 Termočlánek  

s termočlánkovým konektorem 

Obr. č. 5. 3 Vyhodnocovací 

jednotka ALMEMO 2690-8 [13] 
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 Hodnoty výhřevnosti a spalného tepla [14] 5.4

Hodnotu spalného tepla Hs 10,6220 kWh jsem převzal z internetových stránek 

distributora plynu, kde uvádí přepočtový koeficient pro výhřevnost: 

             [kWh]     (5.1) 

 Měřený kondenzační kotel [16] 5.5

Pro experimentální část jsem si vybral měřený nástěnný kondenzační kotel od firmy 

Viessmann typu VITODENS 200-W.  

Tento kotel je vyobrazen na obr. 5. 1.  

Součásti, z kterých je kotel sestaven, jsou následující: 

1 - Topná plocha se samočisticím efektem hladkých 

stěn z nerezu díky usměrněnému toku kondenzátu 

a spalin 

2 - Sálavý válcový hořák, který se vyznačuje díky 

tkanině z ušlechtilé nerezavějící oceli dlouhou 

životností 

3 - Elektronická regulace  

4 - Expanzní nádoba 

5 - Deskový výměník tepla z nerezové oceli 

(kombinovaný přístroj)  

Hlavní výhodou tohoto kotle je elektronická regulace 

spalování využívá fyzikální závislost mezi velikostí 

ionizačního proudu a součinitelem přebytku vzduchu „λ“. 

U všech kvalit plynu se dosahuje u součinitele přebytku 

vzduchu 1 maximální ionizační proud. Ionizační signál se vyhodnocuje spalovací regulací 

a součinitel přebytku vzduchu se vyreguluje na hodnotu mezi λ=1,24 až 1,44. Z tohoto 

rozsahu vyplyne optimální kvalita spalování. Elektronická plynová armatura pak reguluje 

podle předložené kvality vzduchu požadované množství plynu.  

Obr. č. 5.4 Řez kondenzačním 

kotlem VITODENS 200 [17] 
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 Parametry měřeného kondenzačního kotle VITODENS 200-W [16] 5.5.1

Hlavní parametry jsem převzal z technické dokumentace na domovské stránce firmy 

Viessmann a následně zanesl do tab. 5.1 

Tab. č. 5.1 Tabulka s parametry měřeného kotle VITODENS 200-W [16] 

 

 Měření množství vytvořeného kondenzátu 5.6

Množství vytvořeného kondenzátu jsem odečítal v odměrném válci (viz obr. 5. 5) 

s přesností na 10ml. Jeho objem byl 1 litr.     

6 Realizace experimentu 

Měření se uskutečnilo v rodinném domě poblíž Ostravy. 

Celkový objem otopné soustavy je momentálně 250l, protože v tomto rodinném domě 

před rekonstrukcí cirkulovala topná voda pomocí samotížného oběhu. Z tohoto důvodu 

byly průměry potrubí otopné soustavy pomalu dvojnásobné, než je tomu dnes. Byl zde 

kotel na tuhá paliva. Při rekonstrukci se zde nainstaloval kondenzační kotel VITODENS 

200 a většina potrubí byla vyměněna za průměr odpovídající nucenému oběhu. 

Měření proběhlo při nastaveném teplotním spádu 50 °C/30 °C. 

 Přípravy před měřením 6.1

Pro instalaci měřících přístrojů, které vyžadují co nejlepší možnou elektrickou  

i tepelnou vodivost. Musel jsem obrousit malé části rovného potrubí do kovového lesku. 

Snížený tepelný výkon (50/30 °C) Pmin 4,8 kW

Plný tepelný výkon (50/30 °C) Pmax 19 kW

Snížený tepelný příkon Qmin 4,5 kW

Plný tepelný příkon Qmax 17,9 kW

η(Hs) 98 %

η(Hi) 109 %

Průměrné množství kondenzátu při provozu na ZP 

a tepotním spádu (50/30 °C)

Maximální účinnost

Qv 10 až 12 l/den
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 Instalace ultrazvukových čidel 6.1.1

Pro instalaci ultrazvukových čidel jsem musel změřit rozměr potrubí. Podle něj jsem 

zvolil tloušťku stěny potrubí a následně jsem tyto údaje zadal do přístroje YOKOGAWA 

US300PM (viz obr. 5.1). Měřicí přístroj nám tyto údaje vyhodnotil a vypočetl nám, jaká 

musí být vzdálenost mezi čidly, aby byla nejlepší podmínky pro co nejpřesnější měření. 

 Instalace termočlánku 6.1.2

Abych mohl termočlánek přivařit na předem připravené obroušené plochy potrubí, 

musel jsem utvořit elektrický oblouk tím, že minus pól jsem umístil pomocí magnetu na 

potrubí co nejblíže svařovanému místu. Plus pól mi tvořily kleště, do kterých jsem uchopil 

jeden ze dvou drátů termočlánku a následně jsem ho přivařil (přibodoval) k potrubí. Tímto 

způsobem jsem pokračoval i u druhého drátu tohoto termočlánku. Zhotovený svarový spoj 

termočlánku s měřeným potrubím viz obr. 6.2. Tento postup jsem provedl pro instalaci 

termočlánku na topném i vratném potrubí. 

 Způsob průběžného odečítání hodnot z plynoměru 6.1.3

Odečítání hodnot jsem prováděl focením plynoměru v různých intervalech. Pomocí 

fotek jsem zaznamenával čas a množství plynu. 

 Způsob odečítání hodnot kondenzátu 6.1.4

Množství kondenzátu odvádělo čerpadlo. Po dosažení hladiny odpovídající 590 až 

640 ml, byl kondenzát vypuštěn do odměrného válce. V danou chvíli jsem zaznamenal čas 

a množství nashromážděného kondenzátu.  

 Postup na stavení minimálního a maximálního výkonu dle výrobce  6.2

Nastavení spodního tepelného výkonu současným stisku tlačítek , po kterém se 

zobrazí „Reléový test“ a poté „Základní zatížení“.  

Nastavení horního tepelného výkonu stiskem tlačítka  se zobrazí „Plné zatížení“.  

V případě poruchy se stiskne tlačítko „reset“. [16] 
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Obr. č. 6.2 Navařený termočlánek 
Obr. č. 6.1 Ultrazvuková čidla 

na potrubí vratné vody 

Obr. č. 6.3 Odečet hodnot z plynoměru 
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 Postup měření  6.3

 Postup před spuštěním kotle 6.3.1

 Sjednocení časů průtokoměru, vyhodnocovací jednotky (měření teploty), 

fotoaparátu.  

 Zaznamenání počátečního stavu plynoměru.  

 Postup po spuštění kotle 6.3.2

 Zapnutí měřících přístrojů a jejich nastavení pro ukládání hodnot do paměti 

 Nastavení min. výkonu 

 Průběžné odečtení tří hodnot z plynoměru 

 Nastavení max. výkonu 

 Průběžné odečtení tří hodnot z plynoměru 

 Postup po měření 6.3.3

 Vypnutí kotle 

 Přenesení paměti měření z měřících přístrojů do počítače. 

 Intervaly odečtů a délka měření 6.3.4

 Interval odečtů hodnot průtoků byl po deseti sekundách. 

 Intervaly odečtů hodnot z plynoměru jsou různé. 

 Celková délka měření trvala 2 hodiny a 10 minut. 

 Počet odečtených hodnot 6.4

 Průtok topné vody   78 hodnot 

 Teplota     78 hodnot 

 Proteklé množství plynu  6  hodnot 

 Množství kondenzátu   2 hodnoty 
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7 Výsledky experimentu 

 Podmínky účinnosti při plném (jmenovitém) tepelném výkonu 7.1

 Aritmeticky průměr největšího a nejmenšího tepelného příkonu dle hodnot podle 

výrobce 

  
      

 
                 (7.1) 

 Normalizovaná podmínka účinnosti při plném zatížení 

                            (7.2) 

 Podmínka byla splněna podle tab. č. 7.4 

 Podmínky účinnosti při sníženém tepelném výkonu 7.2

 Normalizovaná podmínka účinnosti při minimálním zatížení 

                           (7.3) 

Podmínka byla splněna podle tab. č. 7.4 

 Normalizovaný výpočet účinnosti  7.3

Pro dosazení do vzorce upravím hodnotu spalného tepla z (5.4) na výhřevnost a 

provedu přepočet, aby tato hodnota byla v jednotkách MJ/m
3
. 

                       [MJ/m
3
]   (7.4) 

                 [MJ/m
3
]   (7.5) 

                          [MJ/m
3
]    (7.6) 

Rovnici 5.4 jsem zjednodušil na 7.7. Hodnota „Dp“, tepelná ztráta zkušebního zařízení 

se rovná nule z důvodu neměření na zkušební trati. 

   
        (       )

       (  )   
        [%]   (7.7) 
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Účinnost jsem vypočítal podle způsobu, který popisují normy. Také jsem provedl 

způsob výpočtu za použití spalného tepla (viz. tab. č. 7.4) 

Tab. č. 7.1 Stanovení bylo provedeno v šesti režimech 

režim 
čas zahájení/čas 

ukončení odečtu 

nastavený 

teplotní spád 

nastavené 

zatížení 
pozn. 

1 12:06:00/12:21:00 50 °C/30 °C 
spodní tepelný 

výkon 
bezproblémový odečet 

2 12:50:00/13:15:00 50 °C/30 °C 
spodní tepelný 

výkon 
bezproblémový odečet 

3 13:15:00/13:24:00 50 °C/30 °C 
spodní tepelný 

výkon 
bezproblémový odečet 

4 13:24:00/13:41:00 50 °C/30 °C 
horní tepelný 

výkon 
bezproblémový odečet 

5 13:41:00/14:03:24 50 °C/30 °C 
horní tepelný 

výkon 

měření provozu kotle od 

13:51:00 do 13:54:40 

6 14:03:24/:14:15:00 50 °C/30 °C 
horní tepelný 

výkon 
bezproblémový odečet 

 

Tab. č. 7.2 Naměřené hodnoty 

režim doba 

odečtu 

teplota 

vstupní 

vody 

teplota 

výstupní 

vody 

proteklé 

množství ZP za 

dobu odečtu 

objemový 

průtok topné 

vody 

průtok 

kondenzátu  

  x t1 t2 Vri(x) Qv Qk 

  min °C °C m3/x∙min m3/h l/h 

1 15 22,4 28,8 0,1775 0,99 

0,95 2 25 26,3 32,6 0,296 0,99 

3 9 28,7 35 0,1075 0,99 

4 17 30,5 46,5 0,5593 1,00 

1,40 5 18,3 35,8 52,8 0,6552 1,00 

6 12 39,7 55,8 0,3878 1,00 
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Tab. č. 7.3 Přepočet naměřených hodnot 

režim teplotní rozdíl 

hmotnostní 

průtok topné 

vody za 10 

min. 

proteklé 

množství za 10 

min. 

množství 

kondenzátu z 1 

m
3 

ZP 

energie v 

kondenzátu 

  Δt m Vri(10)     

  K kg/10min m
3
/10min kg/m

3
 kJ/kg 

1 6,4 161,0 0,1183 

1,34 3022 2 6,3 160,8 0,1184 

3 6,3 160,7 0,1194 

4 16 160,0 0,329 

0,69 1556 5 17 159,5 0,3574 

6 16,1 159,3 0,3232 

 

 Tab. č. 7.4 Výpočet šesti režimů 

režim 
teplotní 

rozdíl 
tepelný výkon tepelný příkon účinnost 

  Δt Pv P(Hs) P(Hi) η(Hs) η(Hi) 

  K W W W % % 

1 6,4 26,52 27,15 24,43 97,69 108,54 

2 6,3 26,11 27,16 24,45 96,11 106,79 

3 6,3 25,94 27,40 24,66 94,66 105,18 

4 16,0 66,98 75,48 67,94 88,73 98,59 

5 17,0 71,16 82,00 73,80 86,79 96,43 

6 16,1 67,39 74,15 66,73 90,90 100,99 
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Graf č. 7. 1 Závislost účinnosti na změně tepelného výkonu 

 

Graf. č. 7.2 Průběh tepelného příkonu v čase 
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Graf. č. 7.3 Porovnání teplot vody v závislosti na čase 
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Závěr 

V průběhu experimentu jsem si ověřil počáteční úvahu. Kondenzační kotel má při 

minimálním (spodním) tepelném výkonu větší účinnost než při maximálním (horním) 

tepelném výkonu. Při minimálním tepelném výkonu se v průběhu mého experimentu 

vytvořilo 1,34 kg kondenzátu z 1 m
3
 zemního plynu. Z tohoto množství kondenzátu jsem 

teoreticky kondenzací získal 3022 kJ latentního tepla. U maximálního výkonu se vytvořilo 

0,69 kg kondenzátu z 1 m
3
 zemního plynu, z kterého jsem teoreticky kondenzací získal 

1556 kJ latentního tepla.  

Pro člověka, který se nezabývá tepelnou technikou, je účinnost 108,11 % matoucí. 

Zdroj tohoto zavádějícího údaje je v minulosti. Kondenzace byla nežádoucí i u plynových 

kotlů, protože by docházelo ke srážení vlhkosti ve zděných komínech, které by tímto 

důsledkem promokaly. 

Dle mého názoru by normy, které používají ve výpočtu účinnosti výhřevnost, by měly 

spíše počítat se spalným teplem. Není možné, aby tento zásah byl proveden pouze  

u kotlů na plyn. Muselo by to být provedeno pro všechny druhy paliva, jako je např. uhlí, 

biomasa, dřevo a topné oleje. I když, např. u kotlů na tuhá paliva je kondenzace vody ve 

spalinách nepříznivá, ale i v tomto případě by to mělo platit. Věda jde kupředu a normy 

pokulhávají za ní. Dle mého názoru je udávání hlavní účinnosti s použitím výhřevnosti 

historický přežitek. Změnu bych provedl tím, že v údajích o daném spotřebiči bych uvedl 

účinnost ve spalném teple. Za tento údaj bych umístil účinnost ve výhřevnosti pro 

porovnání se stávajícím kotlem. Následně bych umístil nejvhodnější způsob provozování 

daného spotřebiče. Spotřebu při různých teplotách teplotního rozsahu daného kotle  

a následně parametry kotle, jako je např. topný příkon, topný výkon a další údaje, které 

jsou i dnes běžné. 
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