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Anotace 

FOJTÍKOVÁ, A. Experimentální ověření efektu aditiv na hodnotu teploty 

vzplanutí směsí alternativních paliv. Ostrava: VŠB- TUO, 2015. 

Bakalářská práce řeší problematiku stanovení teploty vzplanutí u alternativních 

paliv.  

V teoretické části jsou uvedeny informace o metodách stanovení. U vybraných 

alternativních paliv jsou uvedeny jejich výroby a rovněž jsou diskutována používaná 

aditiva.  

V experimentální části je popsán postup stanovení teploty vzplanutí dle ČSN EN 

ISO 2719. Dále je provedeno vyhodnocení naměřených hodnot a je objasněn vliv aditiv na 

teplotu vzplanutí alternativních paliv.  Dosud tato problematika nebyla řešena. 

Klíčová slova: teplota vzplanutí, alternativní paliva, metody stanovení, aditiva 

 

Summary 

FOJTÍKOVÁ, A. Experimental Verification of the Effects of Additives on the 

Value of Flash Temperature of Alternative Fuel Mixtures. Ostrava: VŠB- TUO, 2015. 

Thesis solves problems of determining the flash point for alternative fuels. 

In the theoretical section provides information about the methods of measurement. 

For selected alternative fuels are given their production as well as additives used are 

discussed. 

In the experimental section describes how to determine the flash point according to 

ČSN EN ISO 2719 It is an evaluation of the measured values and is illustrated by the effect 

of additives on the flashpoint alternative fuels. So far this issue has not been addressed. 

Keywords: flash point, alternative fuels, methods of measurement, additives 

  



 

Seznam použitých zkratek  
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FFV    Flexi Flue Vehicle 

ISO     International Organization for Standardization 

LPG      Liquefied Petroleum Gas 

MEŘO    Methylester řepkového oleje 

TBP Technickobezpečnostní parametr 
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TVZK     Teplota vzplanutí korigovaná a standardní podmínky 

TFPE     Flash Point Experiment 
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Úvod 

Chceme li zabezpečit technologii, chránit lidi a zařízení potřebujeme znát fyzikálně 

chemické vlastnosti a technickobezpečnostní parametry nebezpečných chemických látek a 

směsí. Technickobezpečnostní parametry nám kvantifikují nebezpečí. Nejvýznamnějším 

technickobezpečnostním parametrem pro kapaliny a jejich směsi je teplota vzplanutí, podle 

níž se řadí do čtyř tříd nebezpečnosti. Na základě tohoto třídění se následně zavádí 

preventivní opatření. 

V dnešní době se do podvědomí lidí dostává pojem alternativní paliva. Jsou to 

látky, které mohou zcela nahradit paliva na bázi ropy. Důvodem většího využívání 

alternativních paliv je snaha snížení škodlivých emisí do ovzduší a také hledání alternativy 

za snižující se zásoby ropy na zemi. Alternativní paliva jsou plynná (LPG), kapalná 

(bionafta, etanol, metanol) také se však objevují pevná v podobě palivových článků. Tyto 

látky, jako ostatně všechny látky, jsou svým způsobem nebezpečné a je důležité znát jejich 

fyzikální vlastnosti a technickobezpečnostní parametry, z nich nejdůležitějších je právě 

teplota vzplanutí.  

Cílem této bakalářské práce je experimentálně stanovit teplotu vzplanutí uvedených 

vzorků alternativních paliv a zhodnotit vliv aditiv na jejich tepotu vzplanutí. 
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Teoretická část 

1  Charakteristiky teploty vzplanutí 

Je to nejnižší teplota hořlavé kapaliny, při které se za přesně stanovených podmínek 

zkoušky vytvoří nad hladinou zkoumaného vzorku takové množství par, že jejich směs se 

vzduchem při přiblížení plamene vzplane a ihned uhasne [1]. 

Teplota vzplanutí je kritériem pro zařazení hořlavých látek do tříd nebezpečnosti 

podle ČSN 65 0201 tabulka č. 1, z nichž vyplývají příslušná preventivní opatření [1]. 

 

Tabulka 1 Třídění hořlavých kapalin [1] 

Třída nebezpečnosti Teplota vzplanutí [°C] 

I do 21 

II nad 21 do 55 

III nad 55 do 100 

IV nad 100 

                                             

Ve smyslu tohoto třídění mohou výbušné směsi tvořit: 

 Páry hořlavé kapaliny I a II třídy nebezpečnosti při normálních podmínkách. 

 Hořlavé kapaliny I a IV třídy nebezpečnosti jako disperze a mlhy při teplotách 

nižších než je jejich teplota vzplanutí. 

 Hořlavé kapaliny III a IV třídy při zahřátí na teplot vzplanutí a vyšší v uzavřených 

prostorách nebo jako disperze ve vzduchu i při normální teplotě. 

 

Ke stanovení teploty vzplanutí se používají metody otevřeného kelímku nebo 

uzavřeného kelímku.  



 

 

3 

 

Pokud je bod vzplanutí nižší než 100 °C používá se uzavřený kelímek, při bodu 

vzplanutí vyšším než 100 °C se pak používá zpravidla kelímek otevřený. Je třeba vzít v 

úvahu, že hodnoty teplot vzplanutí stanovené v otevřeném kelímku bývají zpravidla o 5 - 

20 °C vyšší než teploty vzplanutí stanovené metodou uzavřeného kelímku. Při klasifikaci 

kapalin je nutné považovat hodnoty stanovené metodou otevřeného kelímku pouze za 

orientační [3,9]. 

Je zřejmé, že teplota vzplanutí je důležitým technicko- bezpečnostním parametrem 

kapalných paliv. V závislosti na teplotě vzplanutí respektive třídě nebezpečnosti jsou 

stanoveny bezpečnostní požadavky pro jejich skladování, distribuci a použití [3,9]. 
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2 Metody stanovení teploty vzplanutí 

V současné době je používána řada metod pro stanovení teploty vzplanutí. Tyto 

metody se dělí na dva základní typy metody otevřeného a uzavřeného kelímku.  

V této kapitole popíšu některé vybrané metody stanovní. Metody se od sebe liší jak 

rozsahem teplotní použitelnosti, tak přístrojem, který se k nim používá. Výběr metody 

závisí na druhu a charakteru testované látky. 

Metody pro stanovení teploty vzplanutí jsou vytvářeny a uloženy v daných 

normalizačních institucích ve Velké Británii je to Energetický ústav v Americe ASTM, 

v Evropě CEN a ISO na mezinárodní úrovni. V ČR se o normy stará Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [12]. 

2.1   Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda - ČSN EN ISO 2592 

 Je to metoda pro stanovení teploty vzplanutí používaná u hořlavých kapalin 

s teplotou vzplanutí nad 79 °C. Tato metoda se používá k informačním účelům[4]. 

Podstata zkoušky  

Spočívá v tom, že se zkušební vzorek nalije do zkušebního kelímku do určené 

výšky hladiny a vloží se do teplotního hnízda přístroje. Nejprve se teplota zkušebního 

vzorku zvyšuje rychle a potom se zvyšuje pomalu konstantní rychlostí až do dosažení 

teploty vzplanutí. Při zkušebních teplotách se přejíždí malým plamenem nad kelímkem 

s daným vzorkem. Nejnižší teplota, při které aplikace plamene způsobí zapálení par nad 

hladinou vzorku kapaliny, se považuje jako teplota vzplanutí při atmosférickém tlaku 

okolí. Naměřená teplota vzplanutí se za použití rovnice (1) přepočítá na standardní tlak a 

po výpočtu se zaokrouhlení na celé číslo, tento výsledek se uvádí ve °C [4]. 
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Tc = To + 0,25 x (101,3 – p)            (1) 

Rovnice 1 Přepočet naměření teploty vzplanutí na standardní podmínky [4] 

 

Tc – bod vzplanutí korigovaný na standardní atmosférický tlak 101,3 kPa 

To – bod vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí v °C 

p – atmosférický tlak okolí v kPa 

 

Rovnice přesně platí pouze pro atmosférický tlak v rozsahu od 98,0 kPa do 

104,7kPa. Teplota vzplanutí korigovaná na standardní atmosférický tlak se uvádí 

zaokrouhlená na nejbližší 0,5 °C [4]. 

Používané přístroje 

 Ke stanovení teploty vzplanutí podle Clevelanda se používají přístroje různých 

výrobců, pro představu jsem vybrala přístroje firmy Petrotest z toho důvodu, že 

v laboratoři FBI kde jsem prováděla měření pro svou práci, se většinou nacházejí přístroje 

od výše zmíněné firmy. Všechny přístroje obsahují kelímek na vzorek kapaliny, teplotní 

čidlo, zapalovací zařízení a místo pro ohřev kelímku se vzorkem. Dále se u přístrojů liší 

příslušenství podle toho, zda jsou poloautomatické, automatické nebo manuální [17]. 

  Automatický PETROTEST Cleveland - CLA 4 

 Poloautomatický PETROTEST Cleveland - CL 5 

V laboratoři FBI, nebyl k dispozici žádný z výše zmíněných přístrojů, ale pouze jeden ze 

starších typů, je zobrazen na obrázku 1. Přístroj je používán pouze k informačnímu měření. 
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Obrázek 1 Přístroj pro stanovení teploty vzplanutí podle Clevelanda 

2.2   Metoda uzavřeného kelímku podle Abela - ČSN EN ISO 13736 

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení teploty vzplanutí 

hořlavých kapalin s teplotou vzplanutí od -30,0 °C do 75,0 °C ručními a automatizovanými 

přístroji [20].  

Podstata zkoušky 

 Zkušební dávka je vložena do kelímku Abelova přístroje a je zahřívána tak, aby byl 

docílen konstantní nárůst teploty za stálého míchání. Zdroj zapálení je sklápěn přes otvor 

ve víčku zkušebního kelímku v pravidelných teplotních intervalech za současného stálého 

míchání. Nejnižší teplota, pří které po aplikaci zdroje zapálení páry uvnitř kelímku 

vzplanou a hned uhasnou, je zaznamenána jako teplota vzplanutí daného vzorku kapaliny 

při barometrickém tlaku okolí. Tato teplota se dále koriguje na standardní atmosférický 

tlak pomocí rovnice (1) pro přepočet [20]. 
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Používané přístroje 

 K této metodě se využívá rovněž řada přístrojů, zmíním dva přístroje od firmy 

Petrotest z nichž jeden je k dispozici na FBI. Příslušenství přístrojů obsahuje kelímek 

s ryskou pro dávkování přesného množství vzorku, zkušební zapalovací zařízení, víčko 

opatřené míchadlem pro míchání vzorku, vyhřívací pec, teplotní čidlo. Dále se může 

příslušenství lišit podle typu přístroje [17]. 

 Automatický PEROTEST - ABA 4 

 Poloautomatický PETROTEST - AB - 5 (obrázek 2) 

 

 

                       Obrázek 2 Poloautomatický PETROTEST AB-5 

 

2.3   Metoda uzavřeného kelímku podle Taga - ASTM D56 - 05 (2010) 

Tato metoda je další z metod uzavřeného kelímku a je používána v USA. Metoda se 

používá pro stanovení teploty vzplanutí kapalin s teplotou vzplanutí okolo 93°C [11].  
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Podstata zkoušky 

Vzorek dané kapaliny se nalije do zkušebního kelímku a vloží se do přístroje podle 

Taga. Vzorek je zahříván konstantní rychlostí a v pravidelných intervalech je přikládán do 

kelímku zdroj zapálení. Jako teplota vzplanutí je brána teplota, při které po přiložení zdroje 

zapálení páry vzniklé nad vzorkem v kelímku vzplanou a ihned uhasnou. Naměřená 

hodnota teploty vzplanutí se dále přepočítá na standardní podmínky za užití rovnice (1) pro 

přepočet na standardní podmínky [11]. 

Používané přístroje 

 Přístroj (obrázek 3) pro toto stanovení jsem vybrala na ukázku rovněž od firmy 

Petrotest měla jsem totiž k dispozici katalog laboratorních přístrojů od této firmy. Přístroj 

není k dispozici na FBI. Přístroj obsahuje kelímek na vzorek, zapalovací zařízení, teplotní 

čidlo a vyhřívací pec [17]. 

 

                       Obrázek 3 Automatický PETROTEST -TAG 4 [17] 
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2.4   Rychlá rovnovážná metoda - ČSN EN ISO 3679 

Metoda pro stanovení teploty vzplanutí je používaná u nátěrových hmot, 

rozpouštědel, ropy a podobných výrobků, které mají teplotu vzplanutí do 110 °C [5]. 

Podstata zkoušky  

Spočívá v tom, že se zkušební vzorek kapaliny zahřívá v předepsaném přístroji. 

Zkouška zapálení se provede, když je zkušební dávka udržená v podmínkách rovnováhy po 

dobu 60 sec při teplotě přibližně 3 °C pod očekávanou teplotou vzplanutí. Zkouška se 

opakuje při jiných teplotách, dokud se nezpozoruje vzplanutí při teplotě ne vyšší než 1°C 

nad teplotou, při které vzplanutí nenastalo. Teplota, při které vzplanutí nastane, se 

zaznamená jako teplota vzplanutí při atmosférickém tlaku. Tato teplota se potom přepočítá 

na standardní tlak podle již zmiňované rovnice (1) [5]. 

Používané přístroje 

 Přístroj obsahuje zkušební kelímek, zapalovací zařízení, vyhřívací místo a další 

příslušenství podle typu. V laboratoři FBI je k dispozici jeden přístroj pro stanovení a to 

ERDCO Rapid Tester (obrázek 4). 

 

                               Obrázek 4 Přístroj ERDCO Rapid Tester 
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2.5   Metoda uzavřeného kelímku dle Penskyho - Martense ČSN EN  ISO  

 2719 

Jedna z nejpoužívanějších, mezinárodních a nejrozšířenějších metod stanovení 

teploty vzplanutí. Metoda pro stanovení teploty vzplanutí hořlavých kapalin s teplotou 

vzplanutí nad 40 °C [3].   

Podstata zkoušky 

Spočívá v tom že, se zkušební vzorek nalije do zkušebního kelímku přístroje podle 

Penskyho - Martense a zahřívá se tak, aby se jeho teplota za stálého míchání vzorku 

kapaliny konstantně zvyšovala. Zkušební plamen se v pravidelných teplotních intervalech 

nasměruje otvorem víčka do kelímku se zkoumaným vzorkem kapaliny a současně se 

přerušuje míchání. Nejnižší teplota, při které aplikace zkušebního plamene způsobí 

vzplanutí par zkušebního vzorku a rozšíření plamene po povrchu kapaliny, se zaznamená 

jako teplota vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí. Naměřená teplota se za použití 

rovnice (1) přepočítá na standardní tlak a výsledná přepočtená teplota se uvede ve °C jako 

teplota vzplanutí daného vzorku kapaliny [3]. 

Používané přístroje  

 Ke stanovní tepoty vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho - Martense se 

používá jak automatických tak poloautomatických přístrojů různých firem mezi 

nejznámější patří německá firma Petrotes a francouzská firma Normalab. Je také možné 

narazit i na manuální přístroje, ty jsou však většinou málo přesné a používají se pouze jako 

informační. 

 PETROTEST Automatický Pensky – Martens - PMA 4  

 PETROTEST Poloautomatický Pensky - Martens - PMP 4 (obrázek 5) 

 PETROTEST Poloautomatický Penskky - Martens - PM 4  

 NORMALAB Plně automatický Pensky - Martens - NPM 440 (obrázek 6) 

 

 Všechny tyto přístroje používají podobné příslušenství v podobě kelímku 

opatřeného ryskou pro určení množství vzorku, zařízení pro ohřev, teploměr, zdroj 

zapálení a to elektrickou jiskru nebo plamínek a míchadlo. Dále jsou mezi nimi již malé 

rozdíly v konstrukci a provedení [17]. 
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Přístroje zobrazené na obrázcích 5,6 se nacházejí v laboratoři na FBI a oba jsem 

používala při svém měření.  

 

Obrázek 5 Poloautomatický přístroj PETROTEST Pensky - Martens - PMP 4 

 

              

Obrázek 6 Plně automatický přístroj NORMALAB Pensky - Martens - NPM 440 
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3 Alternativní paliva 

Alternativní paliva jsou fenoménem posledních let. Z důvodu klesajících zásob 

ropy a nutnosti snížení škodlivých emisí do ovzduší, je potřeba nahradit tuto surovinu 

jinými zdroji a těmi jsou právě alternativní paliva, která svými vlastnostmi a využitím 

můžou nahradit ropné produkty jako je benzín a nafta.  

Vzhledem ke zvyšujícímu využití těchto zdrojů je také potřeba zabezpečit jejich 

bezpečné skladování, přepravu a používání a to tak, že budou známi jejich fyzikálně 

chemické vlastnosti a technickobezpečnostní parametry mezi, které patří jejich teplota 

vzplanutí. 

V součastné době máme dvě skupiny alternativních paliv. První skupinou jsou 

plynná paliva jako LPG, CNG a vodík. Druhou skupinou jsou kapalná paliva a to biopaliva 

(bionafta, bioetanol), syntetická nafta a jejich směsi. 

V této práci se budu věnovat kapalným palivům a experimentálnímu stanovení 

jejich teploty vzplanutí [14]. 

3.1   Bionafta 

Bionafta se používá jako náhrada za ropná paliva pro vznětové motory. Slovem 

bionafta se označuje metylester řepkového oleje tzv. MEŘO pokud jde o výrobu z řepky 

olejné. Všeobecně lze použít také označení FAME tj. metylestery mastných kyselin. 

Výroba bionafty je v podstatě bezodpadová technologie, neboť všechny vedlejší 

produkty se dají dále využít. Surovinou pro výrobu bionafty jsou olejnaté plodiny.  

Ve světové produkci převládá olej ze sóje a to hlavně v USA, mezi dalšími pak palmový 

olej, olej ze slunečnice a řepky. Při výrobě se ze suchých semen lisuje olej. Odpadem při 

lisování olejnin jsou výlisky, které se dále využívají pro výrobu krmných směsí a 

přírodních hnojiv. V posledních několika letech se kvůli neustále zvyšujícím cenám 

olejnatých plodin hledají nové zdroje surovin, např. použité fritovací oleje, odpadní 

živočišné tuky [7,14]. 
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Výroba bionafty 

Nejčastějším způsobem výroby bionafty je transesterifikace olejů 

nízkomolekulárním alkoholem za homogenní katalýzy. Jako alkohol je nejvíce používán 

methanol, nebo ethanol. Transesterifikace se provádí za homogenní bazické katalýzy KOH 

nebo NaOH, ale jako katalyzátor je možno použít i kyselinu H2SO4. Výhodou tohoto 

způsobu výroby je nenáročnost na výrobní zařízení a snadné provedení. Nevýhodou je 

nemožnost získání katalyzátoru zpět z reakce. Výroba bionafty je znázorněna na rovnicí 

níže (rovnice 2). Na výrobu bionafty lze použít téměř všechny druhy rostlinných olejů 

včetně odpadních rostlinných olejů také použité fritovací oleje a živočišné tuky [7]. 

Rovnice 2 Reakce při výrobě bionafty [16] 

 

Nejdůležitějšími parametry pro reakci jsou molární poměr alkohol a olej, typ a 

množství katalyzátoru, teplota a čas reakce, intenzita míchání a složení vstupního 

rostlinného oleje. Míchání je velmi důležitý parametr protože olej a methanol jsou 

nemísitelné kapaliny a reakce probíhá na rozhraní jejich fází [7]. 

 

Nejčastějšími podmínkami při výrobě je teplota 60-70 °C, molární poměr 

alkohol/olej 6:1, cca 1% katalyzátoru vůči oleji a čas reakce 60-90 minut. Poté následuje 

separace bionafty od ostatních produktů velmi často pomocí centrifugy a na závěr probíhá 

sušení. Blokové schéma výroby bionafty transesterifikací rostlinných olejů je znázorněno 

na obrázku 7 [7,14]. 
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Obrázek 7 Blokové schéma výroby bionafty transesterifikací rostlinných olejů [16] 
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3.2   Bioetanol  

Ethanol neboli hovorově líh je druhý z nejnižších alkoholů, jeho sumární vzorec je 

C2H5OH. Má charakteristickou alkoholovou vůni a je znám především jako součást 

alkoholických nápojů. Dále je však využíván i pro jiné účely snad ve  všech odvětvích 

průmyslu a patří také mezi alternativní paliva. 

Je jedním z vhodných alternativních paliv. Bioetanol je etanol získaný alkoholovým 

kvašením z biomasy. V podmínkách ČR se vyrábí převážně z cukrové řepy a z obilí dále se 

pro jeho výrobu používají také kukuřice nebo brambory. V případě obsahu složených 

cukrů se nejprve zvolená plodina rozkládá enzymaticky na jednodušší cukry, v případě 

velkého obsahu jednoduchých cukrů probíhá fermentace přímo. Mezi další možný způsob 

výroby bioetanolu se používá rozklad lignocelulosové biomasy [6]. 

Výroba bioetanolu z biomasy s obsahem jednoduchých cukrů 

Nečastěji se jedná o výrobu z cukrové třtiny nebo řepy. Tyto plodiny před 

fermentací se nejprve rozmělní a pak se vypírají, aby se cukry oddělily od zbytku 

rozmělněné plodiny. Výroba probíhá dle následujícího blokového schématu (obrázek 8) 

[10].  

 

 
Obrázek 8 Blokové schéma výroby bioetanolu z biomasy s 

obsahem jednoduchých cukrů [10] 
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Při výrobě nejdříve dochází k rozložení sacharosy na jednoduché cukry dle 

následující rovnice (rovnice 3). Takto získané cukry se dají snadno oddělit a následně 

fermentovat. 

  

 

Rovnice 3   Rozklad sacharosy na jednoduché cukry [10] 

 

Následně dochází ke kvašení (fermentaci) vzniklých cukrů za pomoci kvasinek ve 

fermentoru. Při tomto kvašení dochází k  rozkladu cukrů na bioetanol a oxid uhličitý 

(rovnice 4). 

 

 

Rovnice 4 Rozklad cukrů pomocí kvasinek na bioetanol a oxid uhličitý [10] 

 

Po tomto zkvašení je obsah etanolu ve vzniklé zápaře okolo 13 obj. %. Další fází 

výrob je destilace následná rafinace. Po absolvování výše uvedených kroků výroby má 

vzniklý bioetanol nejvýše 95,5% hmotnosti etanolu a zbytek je voda. Takto získaný 

bioetanol musí ještě projít odstraněním zbylé vody, k tomu se používají molekulová síta 

[10]. 

 

Výroba bioetanolu z biomasy obsahující škrob 

Tento způsob výroby je složitější. K tomuto způsobu se nejčastěji využívají plodiny 

jako obilí a kukuřice. Nejdříve je nutné zrna rozemlít a smísit s vodou jedná se o přípravu 

zápary. Díky působení enzymů nebo kyselou hydrolýzou dojde k rozkladu škrobů na 

jednodušší cukry dle rovnice (rovnice 4) a dále je už postup výroby obdobný jako u výroby 

z jednoduchých cukrů. Blokové schéma výroby je znázorněno na obrázku 9 [10]. 
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Rovnice 4 Rozklad škrobů na jednoduché cukry [10] 

 

Výroba bioetanolu z lignocelulosové biomasy 

Tento způsob výroby je poměrně komplikovaná technologie. V současnosti je ve 

stádiu intenzivního výzkumu. Do skupiny použitých surovin patří rychle rostoucí  

energetické plodiny (vrba, blahovičník, eukalyptus), zbytky ze zemědělské produkce 

(sláma, řepné řízky, vylisovaná cukrová třtina), zbytky ze pracovávání dřeva (kůra, piliny) 

a organické podíly komunálního odpadu (papír, lepenka). Proces výroby se zahájí 

hydrolýzou biomasy na jednoduché zkvasitelné cukry, tento postup je složitější než u 

škrobů. Postup výroby je schematicky znázorněn na obrázku 10 [10]. 

 Obrázek 9  Blokové schéma výroby bioetanolu z biomasy obsahující 

škrob[10] 
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Obrázek 10 Blokové schéma výroby bioetanolu z lignocelulosové biomasy [10] 

3.3   Směsné palivo ethanol-benzín E85 

Jedná se o směsné palivo, které se skládá z benzínu natural 95 a bioetaolu. Z názvu 

tedy vyplývá, že se toto palivo skládá s 85% bioetanolu a 15% benzinu. Poměr těchto dvou 

složek se může měnit v závislosti na roční době. 

Nejčastěji se toto palivo zatím používá ve Švédsku a je určeno především pro 

vozidla typu FFV ( Flexi Flue Vehicle). U nás v ČR jsou tato vozidla zatím málo rozšířená, 

ale i tak je možné palivo E85 natankovat na některých čerpacích stanicích. 

Lákadlem u tohoto paliva je podstatně nižší cena na druhou stranu má menší 

výhřevnost než běžný benzín a tak může spotřeba auta narůst až o 30% [12].  

 

3.4   Butanol 

Butanol je čtyřuhlíkový alkohol, jeho sumární vzorec je C4H9OH. Butanol je nově 

získáván dvoustupňovým kvasným procesem z biomasy pomocí upravených kvasinek. Má 
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až o 30% větší výhřevnost než ethanol a je jen o 5% méně výhřevný než benzín. Což 

znamená, že je velmi podobný svým energetickým obsahem benzínu. 

Butanol je alkohol, který se může do pohonných hmot přimíchávat v širokém 

poměru od 10% až po 99% může být používán i zcela čistý 100%. Při jeho spalování 

vzniká podstatně méně škodlivých emisí než u fosilních paliv. Butanol je také bezpečnější 

z hlediska manipulace než běžný benzín a to z důvodu nízké fluidní hodnoty odpařování. 

Díky této vlastnosti je butanol vhodný jako palivo do teplejších oblastí. 

Mnohem méně korozivně napadá nádrže a potrubí a to díky tomu, že pohlcuje méně 

vodu než bioetanol. Butanol může být tedy bez problémů dopravován stávajícími 

produktovody a cisternami a nevyžaduje ani žádné jiné speciální podmínky pro používání.  

Mezi jeho vlastnost patří také to, že zamrzá až při -89°C což je velmi výhodné pro 

paliva do zimního období [18]. 

Výroba butanolu 

Způsob výroby butanolu je podobný jako u bioetanolu jde totiž také o fermentační 

proces. K výrobě se používají podobné suroviny jako u bioetanolu a to je cukrová řepa, 

kukuřice, obilí, brambory.  

Výrobní proces začíná suchým nebo mokrým mletím biomasy následuje štěpení na 

fermentovatelné cukry. Dalším krokem je fermentace pomocí kvasinek Clostiridium 

tyrorobutyricum toto probíhá v prvním fermentoru, zde vznikne kyselina máselná, ta se 

přečerpá do druhého fermentoru a opět se pomocí kvasinek nechá projít fermentačním 

procesem za vzniku butanolu. Následují další kroky k úpravě vzniklého produktu a to 

dělení horkých plynů, adsorbce, desorbce, kondenzace, odstřeďování, destilace směsi 

butanolu s přibližně 10% vody a jako poslední krok je vrácení odstředěných zbytků a 

nezfermentovaných zbytků nazpět do fermentoru [18].  
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4 Používaná aditiva 

Aditiva jsou to chemické přísady přidávané do paliv pro vylepšení nebo změnu 

určitých vlastností daných paliv. 

U aditiv do paliv pro motorová vozidla rozlišujeme dva druhy: 

 Aditiva výrobní -  což jsou chemické přísady přidávané do paliv již při výrobě. 

Výrobci se tak snaží palivu zajistit takové parametry, které bude splňovat nezbytné 

technické normy, bez nichž by nebylo možné palivo prodávat a distribuovat v 

souladu se zákonem. 

 Aditiva povýrobní - jsou chemické směsi přidávané do paliv samotnými 

spotřebiteli při tankování paliva. Záleží na řidiči, jaká povýrobní aditiva si vybere, 

protože na trhu je motorových příměsí pro benzinová, dieselová i plynová vozidla 

značné množství. 

Aditiva pro paliva by měli obsahovat určité přísady s vlastnostmi, které se liší dle 

druhu paliva [8]. 

Některé z používaných přísad: 

 zvyšovače oktanového nebo cetanového čísla 

 detergenty  

 antikorodanty 

 inhibitory koroze 

 antioxidanty 

 mazivostní přísady 

 antistatické přísady 

 přísady proti zamrzání vody 

 deaktivátory kovů  
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Experimentální část 

5 Stanovení teploty vzplanutí  

Stanovení teploty vzplanutí probíhalo v laboratoři LC312 Fakulty bezpečnostního 

inženýrství Vysoké školy báňské - TU Ostrava.  

Jako zkušební metoda pro stanovení teploty vzplanutí vybraných vzorků 

alternativních paliv byla na základě charakteru zkoušených látek a dohodě s vedoucí práce 

vybrána metoda uzavřeného kelímku podle  Penskyho - Martense - ČSN EN ISO 2719. 

Stanovení bylo prováděno na dvou přístrojích, a to NORMALAB Pensky - Martens NPM 

440 a na PETROTST Pensky - Martens PMP 4. Oba přístroje budou podrobněji popsány 

v následujících kapitolách. 

Podstata zkoušky 

Podstata této zkoušky je uvedena v kapitole 2.6. 

Důležité pojmy 

 Teplota vzplanutí - definice tohoto pojmu je již uvedena v kapitole 1.  

Očekávaná teplota vzplanutí - kvalifikovaný odhad teploty vzplanutí, jejíž 

hodnota je určená na základě dříve provedeného měření nebo na základě údajů 

publikovaných v ověřených zdrojích (bezpečnostní list) [3]. 

„HALÓ“ efekt - zvětšení velikosti plamene při přikládání do otvoru kelímku, dá se 

snadno zaměnit s pravým efektem teploty vzplanutí. Je to namodralý světelný jev [3]. 

Na tento jev je nutno dbát především u stanovení na přístroji PMP 4 kde, teplotu 

vzplanutí určujeme sami manuálně. 

5.1 Postup stanovení 

1. Změří se tlak, vlhkost a teplota v laboratoři a zaznamená se. 

2. Přístroj se zapojí do elektrického proudu a zapne se pomocí hlavního vypínače. 

3. Zkušební kelímek přístroje se naplní zkoušenou kapalinou po rysku a vloží se do 

vyhřívacího bloku přístroje. 
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4. Na kelímek se nasadí víčko opatřené míchadlem, dále se do něj vloží čidlo teploty a 

detekční termočlánek. 

5. Pomocí tlačítka ENTER na přístroji se vybere metoda stanovení a nastaví se 

očekávaný bod vzplanutí. Rychlost míchání a ohřevu se nastaví automaticky podle 

zvolené metody měření. 

6. Spustí se měření. Ohřev a míchání probíhá automaticky. 

7. Po dosažení teploty 18°C pod zadanou hodnotu očekávané teploty vzplanutí zazní 

zvukový signál a následně je proveden první test zapalovacím plamínkem. Další 

zkušební testy plamínkem jsou prováděny v pravidelných intervalech nárůstu 

teploty. Přístroj sám vyhodnotí, zda při zkoušce plamínkem došlo nebo nedošlo ke 

vzplanutí. 

8. V okamžiku kdy nastane vzplanutí, se přístroj sám zastaví a upozorní nás 

zvukovým signálem. 

9. Z displeje se následně odečte teplota vzplanutí. 

10. Kelímek se vyjme z přístroje a použitý vzorek se vylije do kádinek v digestoři. 

Vzorek je zakázáno vylévat do výlevky. 

11. Vychladnutý kelímek se neumývá, pouze se utře papírovým ubrouskem. 

12. Přístroj je nutné před dalším měřením vychladit a to za použití vzduchu. 

13. Následné měření se opakuje podle výše uvedených bodů postupu [3]. 

Postup stanovení je obdobný u obou přístrojů, pouze s tím rozdílem, že u přístroje 

PETROTEST PMP 4 se musí teplota vzplanutí určit manuálně. Jinak jsou ostatní body 

postupu stanovení stejné.  

U přístroje PMP 4 je důležité pracovat v méně osvětleném prostoru, aby se zajistily 

podmínky pro přesné určení teploty vzplanutí. K tomu nám slouží světlený efekt plamene 

uvnitř kelímku, který je pozorován otvorem při sklápění plamínku dovnitř. 

Při stanovení je možné vybrat si z následujících způsobů stanovení. 

Metoda A - nárůst teploty 5-6°C/min, první zkouška plamínkem 18°C pod 

očekávanou teplotou vzplanutí, rychlost ohřevu 1°C < 110°C nebo 2 > 110°C, rychlost 

míchání 90-120 ot/min. 
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Metoda B - nárůst teploty 1-1,5°C/min, první zkouška plamínkem 18°C pod 

očekávanou teplotou vzplanutí, rychlost ohřevu 1°C < 110°C nebo 2 > 110°C, rychlost 

míchání 240-260 ot/min. 

Pro stanovení teploty vzplanutí alternativních paliv byla použita metoda A. 
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6 Použité přístroje 

6.1   NORMALAB NPM 440 

Jedná se o plně automatický přístroj firmy NORMALAB z řady Pensky-Martens. 

Rozsah teplotní použitelnosti přístroje je od -20 °C do 400 °C. Přístroj obsahuje 

kelímek (obrázek 14) na vzorek, víčko s čidlem teploty vzorku, míchadlo. K detekci 

teploty vzplanutí slouží termočlánek, který se vkládá do víčka kelímku (obrázek 13). Po 

detekci teploty vzplanutí dojde automaticky ke zhasnutí plamínku. Zapalování vzorku 

probíhá elektrickou žhavící spirálkou nebo plynovým plamínkem. Chlazení topného bloku 

je realizováno vzduchem nebo kapalinou. Ukončení měření je doprovázeno zvukovým 

signálem. 

 

                          Obrázek 11 Přístroj NORMALAB PMP 440 

Kde: 

1 -  displej přístroje,  2 - klávesnice pro nastavování přístroje, 3 - pracovní prostor,  

4 - odkládací otvor pro víčko, 5 - kontrolky ohřevu a chlazení topného bloku. 
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Na displeji se nachází datum provedení měření. Přístroj umožňuje pojmenovat 

vzorek pro lepší orientaci při případném hledání měření v historii přístroje. Na displeji dále 

najdeme nastavenou očekávanou teplotu vzplanutí, rychlost otáčení míchadla (ot/min) a 

zvolenou metodu testování. Na konci měření se na displeji zobrazí naměřená teplota 

vzplanutí a pod ní se nenachází teplota vzplanutí přepočítána na standardní podmínky. 

Detail displeje a ovládacího panelu pro nastavení hodnot potřebných pro stanovení je 

zobrazen na obrázku 12. 

 

 

                         Obrázek 12 Detail displeje s ovládáním 

Kde: 

1 - displej z tekutých krystalu 256x128 pixelů, 2 - ikony, 3 - funkční klávesy 
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                          Obrázek 13 Víčko kelímku s příslušenstvím 

Kde: 

1 - pohon míchadla, 2 - detekční termočlánek, 3 - teplotní čidlo, 4 - ovládací táhlo otevírání 

otvoru do kelímku, 5 - zkušební plamínek. 

 

                                   Obrázek 14 Zkušební kelímek 

Kde: 

1 - ryska pro odměření vzorku, 2 - výřezy pro usazení do přístroje, 3 - držák kelímku. 
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6.2 PETROTEST PMP 4 

Přístroj je určen pro stanovení teploty vzplanutí hořlavých kapalin majících teplotu 

vzplanutí v rozsahu 20 - 350°C. Přístroj má míchadlo s otáčkami od 60 do 250 ot/min. 

Dále obsahuje zkušební plynový plamínek. Nachází se zde také teplotní čidlo, kelímek na 

vzorek (obrázek 18) a víčko (obrázek 17). Vyhřívací blok se chladí pomocí vzduchu.  

 

                                 Obrázek 15 Přístroj PETROTEST PMP 4 

Kde: 

1 - multifunkční hlava s motorem, 2 - vyhřívací blok, 3 - ovládací panel s displejem, 4 - 

víčko opatřené míchadlem, 5 - teplotní čidlo. 

 

Na displeji najdeme aktuální teplotu vzorku při měření, vybranou metodu měření  (A,B), 

také je možné vzorek pojmenovat. Rovněž je uvedena očekávaná teplota vzplanutí, kterou 

jsme si před začátkem měření zadali. Displej je snadno čitelný za všech světelných 

podmínek. Detail displeje je na obrázku 16. 
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                  Obrázek 16 Detail ovládacího panelu s displejem 

Kde 

1 - displej, 2 - ovládací tlačítka pro nastavení přístroje, 3 - tlačítka START a STOP. 

 

                          Obrázek 17 Vsazený kelímek do přístroje 

Kde: 

1 - teplotní čidlo, 2 - zkušební plamínek, 3 - pohon míchadla, 4 - víčko kelímku s otvory 

pro vkládání zkušebního plamínku. 
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                                          Obrázek 18 Zkušební kelímek 

Kde: 

1 - ryska pro stanovené množství vzorku, 2 - výřezy pro upevnění do přístroje, 3 - držák 

kelímku. 

7 Použitá alternativní paliva 

 Pro ověření efektu aditiv na teplotu vzplanutí alternativních paliv byla použita 30% 

bionafta B30 (směsná motorová nafta) a 100% bionafta B100. Jako aditivum bylo do 

vzorků přidáváno Super diesel aditiv od firmy SHERON. Dále byl měřen vzorek 1-

butanolu s vodou, i když v případě vody se nejedná o aditivum. Hodnoty 1 - butanolu s 

vodou byly naměřeny pro porovnání již publikovaných hodnot. Hodnoty v publikaci 

nebyly stanoveny experimentálně, ale predikčními metodami.  

Aditivum Super diesel aditiv přidávané do obou vzorků bionafty je zobrazeno na 

obrázku 19.  Aditivum je kapalina tmavě hnědo-zelené barvy, má charakteristický ropný 

zápach. 

Je určeno jak pro běžné motorové nafty, tak pro bionaftu k použití v zimních 

měsících, kdy u nafty i bionafty zvyšuje tekutost a filtrovatelnost. Další funkcí aditiva je, 

že zvyšuje nasákavost nafty, stabilizuje naftu, prodlužuje její skladovací dobu a snižuje 

pěnivost.  
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                            Obrázek 19 Aditivum přidávané do bionafty 

7.1 Směsná motorová nafta  B30 

 Toto alternativní palivo pro měření jsem namíchala za odborného dozoru 

v laboratoři a to z bionafty B100, kde je obsah MEŘA přibližně 100% a z běžné motorové 

nafty, kde je obsah MEŘA 6%, tak aby smícháním vznikl vzorek s obsahem 30%  MEŘA. 

 Směsná motorová nafta B30 (obrázek 20) je světle žlutá kapalina 

s charakteristickým naftovým zápachem, ve kterém je cítit nasládlou obilnou vůni bio- 

složky (metylester řepkového oleje). Kapalina je olejovitého charakteru a je mastná.  

Protože jsem vzorek připravovala, tak hodnoty fyzikálně chemických vlastností a 

TBP udávané v bezpečnostních listech biopaliva tohoto druhou mohou být uvažovány 

pouze jako orientační.  Teplotu vzplanutí u tohoto paliva udávají výrobci v BL vyšší než 

55°C. 

Do připraveného vzorku alternativního paliva bylo přidáno aditivum určené pro 

dieselová paliva (obrázek 19).  

 Na obrázku 20 je vidět změna zabarvení původního vzorku po přídavku aditiva. 
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  Obrázek 20  Kde: 1 - čistý vzorek B30, 2 - vzorek B30 po přídavku aditiva 

 

7.2 Bionafta  B100 

Bionafta B100 je tmavě žlutá, až nazelenalá kapalina, s charakteristickým naftovo- 

nasládlým obilným zápachem, příčinou je biosložka (MEŘO). Vzorek se minimálně 

z 96,5% skládá z metylesteru řepkového oleje. Bezpečnostní list uvádí, že tato bionafta je 

z  90% biologicky odbouratelná a to do 21dn, což má příznivý vliv na ekologii. B100 je 

velmi podobné běžné motorové naftě, má podobnou mastnotu a olejovitý charakter. Další 

potřebné a důležité informace, týkající se skladování a bezpečného zacházení jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu (příloha 1). Některé vybrané fyzikálně chemické vlastnosti jsou 

uvedené v tabulce 2.  

Do vzorku bylo při měření přidáváno aditivum určené pro dieselová paliva 

(obrázek 19). Po přídavku vzorek mírně změnil zabarvení, jak je možné vidět na  obrázku  

20. 
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Tabulka 2 Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti a TBP vzorku B100 

Hustota[kg/m
3
] 885 

Teplota vzplanutí [°C] 181 

Teplota varu [°C] v rozmezí 300-360 

Teplota vznícení [°C] 405 

Horní/dolní mez výbušnosti [%V] Není stanoveno 

 

 

 

 

 Obrázek 21  Kde: 1 - čistý vzorek B100, 2 - vzorek B100 po přídavku aditiva 
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7.3 1-butanol 

1 - butanol (obrázek 22) je bezbarvá kapalina, má charakteristickou alkoholovou 

vůni, je mísitelný s  vodou. Voda u tohoto vzorku byla použita jako nežádoucí aditivum 

(přídavek). Některé další vybrané fyzikálně chemické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 3. 

Ostatní důležité informace týkající se bezpečného nakládání, označení a přepravy  jsou 

uvedeny v bezpečnostním listu, který je v příloze 2.  

 

     Tabulka 3 Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti a TBP 1- butanolu 

Molekulární hmotnost [g/mol] 74,12 

Teplota vzplanutí [°C] 35 

Teplota varu [°C] v rozmezí 116-118 

Teplota vznícení [°C] 340 

Horní/dolní mez výbušnosti [%V] 11,2/1,4 

 

 

 

 

Obrázek 22 Zkušební vzorek 1- butanolu 

 



 

 

34 

 

8 Naměřené hodnoty a jejich vyhodnocení 

Měření vzorků alternativních paliv bylo prováděno za odborného dozoru a to 

v laboratoři C312, na FBI VŠB-TU Ostrava, jak již bylo uvedeno. 

Vzhledem k náročnosti měření, z důvodu absence vodního chlazení u přístroje 

NPM440, muselo být měření kvůli delšímu času chlazení rozděleno na dvě části.  

V první části probíhalo měření vzorku 1 - butanolu, do kterého bylo přidáváno 

nežádoucí aditivum a to voda. 

V druhé části probíhalo měření vzorků čisté bionafty a pak s přídavkem aditiva, a to 

na dvou přístrojích součastně. 

Bionafta B30 

 Vzorek bionafty s obsahem bioložky 30% byl měřen za těchto laboratorních 

podmínek: teplota 22,8°C, vlhkost 34,4% a okolní tlak 970 mbar.  

 Nejprve byly naměřeny vzorky čisté bionafty B30, a to, jak  na  poloautomatickém  

přístroji PMP 4, tak na automatickém přístroji NPM 440. Na každém přístroji byly 

provedeny dvě srovnávací měření. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v  tabulkách 4 a 

5.  

 Toto palivo se podle teploty vzplanutí, udávané v dostupných zdrojích především v 

BL, řadí dle ČSN 65 0201 mezi látky spadající do III. třídy nebezpečnosti. 

Tabulka 4 Teploty vzplanutí čistého B30 naměřené na přístroji NPM440 

číslo měření Tvz o[°C] Tvz[°C] Tvz k [°C] 

1 60,00 67,00 68,50 

2 67,00 68,00 69,50 
                        

 Kde: 

 Tvz o - teplota vzplanutí očekávaná, Tvz - teplota vzplanutí naměřená přístrojem, 

 Tvz k - teplot vzplanutí korigovaná na standardní podmínky 
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Tabulka 5 Teploty vzplanutí čistého B30 naměřené na přístroji PMP 4 

číslo měření Tvz o[°C] Tvz[°C] Tvz k [°C] 

1 68,00 66,20 67,50 

2 68,00 65,30 66,50 

 

Při měření byla udávána na displeji jako očekávaná teplota vzplanutí hodnota 

udávaná v bezpečnostních listech.  V bezpečnostních listech je uváděna teplota vzplanutí 

vyšší než 55°C. Experimentální stanovení potvrdilo, že udávaná hodnota je správná. Pro 

zajištění bezpečnosti se musí vždy uvažovat nejnižší známa teplota vzplanutí, v tomto 

případě je to teplota uvedená v BL. 

Po odměření vzorku čistého B30 pokračovalo měření vzorků s přidáním aditiva, 

rovněž za použití přístrojů NPM 440 a PMP 4. Naměřené hodnoty teploty vzplanutí po 

přídavku aditiva jsou uvedeny v tabulkách 6,7. Množství přidávaného aditiva se 

pohybovalo okolo 1 ml na jeden vzorek. 

Tabulka 6 Teploty vzplanutí B30 s aditivem naměřené na přístroji NPM440 

číslo měření Tvz o[°C] Tvz[°C] Tvz k [°C] 

1 67,00 68,00 69,50 

2 67,00 69,00 70,50 

 

Tabulka 7 Teploty vzplanutí B30 s aditivem naměřené na přístroji PMP4 

číslo měření Tvz o[°C] Tvz[°C] Tvz k [°C] 

1 68,00 66,10 66,10 

2 68,00 65,30 66,50 

 

Kde: 

Tvz o - teplota vzplanutí očekávaná, Tvz - teplota vzplanutí naměřená přístrojem, 

Tvz k - teplota vzplanutí korigovaná na standardní podmínky. 
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Porovnáme-li naměřené hodnoty čistého vzorku a vzorku s přídavkem aditiva 

dojdeme k závěru, že tyto hodnoty se od sebe nepatrně liší, rozdíl je to přibližně 1°C. Dá se 

tedy konstatovat, že přidané aditivum nijak výrazně teplotu vzplanutí neovlivní.  

Alternativní palivo je tedy i správně zařazeno dle ČSN 65 0201 do III. třídy nebezpečnosti. 

Bionafta B100 

 Vzorek byl měřen za stejných laboratorních podmínek jako vzorek předešlý. Postup 

měření probíhal stejně, nejprve byl naměřen vzorek čistého paliva B100 a potom 

s přídavkem aditiva.  

 Vzorek B100 byl nejprve měřen na přístroji NPM440 a následně na PMP4. 

Naměřené hodnoty u vzorků bez přídavku aditiva byly zapsány do tabulek 8 a 9.  

 

Tabulka 8 Teploty vzplanutí čistého B100 naměřené na NPM440 

číslo měření    Tvz o[°C] Tvz[°C] Tvz k [°C] 

1 125,00 154,00 155,00 

2 125,00 153,00 154,00 

 

Tabulka 9 Teploty vzplanutí čistého B100 naměřené na PMP4 

číslo měření Tvz o[°C] Tvz[°C] Tvz k [°C] 

1 126,00 132,00 132,50 

2 131,00 132,20 133,50 

 

Kde:  

Tvz o - teplota vzplanutí očekávaná, Tvz - teplota vzplanutí naměřená přístrojem, 

Tvz k - teplota vzplanutí korigovaná na standardní podmínky. 

Po odměření čistých vzorků B100 následovalo měření vzorků s přídavkem asi 1ml 

aditiva. Hodnoty teplot vzplanutí po přídavku aditiva jsou zaznamenány v tabulkách 10 a 

11. Měření se opět provádělo na obou již zmiňovaných přístrojích. 
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Tabulka 10 Teploty vzplanutí B100 s aditivem naměřené na přístroji NPM440 

číslo měření Tvz o[°C] Tvz[°C] Tvz k [°C] 

1 125,00 153,00 154,00 

2 125,00 153,20 154,50 

 

Tabulka 11 Teploty vzplanutí B100 s aditivem naměřené na přístroji PMP4 

číslo měření Tvz o[°C] Tvz[°C] Tvz k [°C] 

1 128,00 134,20 135,20 

2 128,00 134,90 135,50 

  

Kde:  

Tvz o - teplota vzplanutí očekávaná, Tvz - teplota vzplanutí naměřená přístrojem, 

Tvz k - teplota vzplanutí korigovaná na standardní podmínky. 

Toto alternativní palivo je díky své poměrně vysoké teplotě vzplanutí zařazeno dle 

ČSN 65 0201 do IV. třídy nebezpečnosti. Toto zařazení je správné, bylo potvrzeno 

naměřenými hodnotami. Je potřebné uvést, že jsou velké rozdíly mezi hodnotami 

naměřenými na přístroji PMP 4 a NPM 440. Tato skutečnost nastal zřejmě proto, že 

s přístrojem NPM 440 nejsou dostatečné zkušenosti. 

Vzhledem k zajištění bezpečnosti je potřeba brát v úvahu nejnižší teplotu vzplanutí, 

bezpečnostní list uvádí 180°C. Naměřená hodnota byla výrazně nižší, což může být 

zapříčiněno nečistotami ve vzorcích nebo menší kvalitou paliva prodávaného na trhu. 

Z naměřených hodnot vyplývá, že se teploty vzplanutí u vzorků bez přídavku 

aditiva a po přídavku aditiva mírně liší. Rozmezí rozdílů teplot se pohybuje od 0,50 – 3°C, 

opět to nejsou výrazné změny. I v tomto případě lze uvést, že běžné aditivum přidané do 

pohonné hmoty nijak výrazně teplotu vzplanutí neovlivní. 



 

 

38 

 

1-butanol 

 Měření probíhala za těchto laboratorních podmínek: teplota 25,4°C, vlhkost 29,3% 

a okolní tlak 963 mbar. 

S 1-butanolem bylo prováděno celkem 10 měření. Každý vzorek obsahoval jiný 

molární poměr vody a 1-butanolu. Poměr namíchaní vzorku se pohyboval od 0,9-1.  

Kdy poměr 0,9 představoval největší přídavek vody a 1 byl čistý 1-butanol bez přídavku 

vody. Objem jednoho vzorku pro měření je 70 ml. 

 Namíchané množství 1- butanolu s vodou bylo nalito do kelímku a ten   byl vložen 

do přístroj NPM 440. Naměřené hodnoty teploty vzplanutí jsou pro přehlednost uvedeny v 

tabulce 12. Uvedena je i teplota vzplanutí očekávaná -TVZO, teplota vzplanutí naměřená 

přístrojem -TVZ a teplota vzplanutí korigovaná na standardní atmosférický tlak-TVZK. 

Korekce se provádí přímo na přístroji. 

Tabulka 12 Naměřené teploty vzplanutí vzorku 1- butanolu s vodou 

Číslo měření mol. zlomek Xvoda TVZO [°C] TVZ [°C] TVZK [°C] 

1 1 35 36,00 36,50 

2 0,1 42 39,00 39,50 

3 0,2 42 41,00 41,00 

4 0,3 42 43,00 43,50 

5 0,4 42 43,00 43,50 

6 0,5 42 43,00 43,00 

7 0,6 42 43,00 43,50 

8 0,7 42 43,00 43,00 

9 0,8 42 42,00 43,00 

10 0,9 42 42,00 43,00 

 

Kde: 

Tvz o - teplota vzplanutí očekávaná, Tvz - teplota vzplanutí naměřená přístrojem, 

Tvz k - teplota  vzplanutí korigovaná na standardní podmínky. 



 

 

39 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že přídavek vody do 1-butanolu ovlivňuje hodnotu 

teploty vzplanutí a to tak, že čím vyšší množství vody je přidáno do vzorku, tím se teplota 

vzplanutí zvyšuje. Rozdíly však nejsou nijak markantní. Největší rozdíl je mezi čistým 1-

butanolem a butanolem s přídavkem 0,1 mol. zlomku vody - 3°C.  

Hodnoty teplot vzplanutí získané měřením jsem porovnala s již publikovanými 

vypočítanými hodnotami pomocí predikčních metod. Jako srovnávací byly vybrány 

predikční metoda NTRL a aproximace polynomu. Vypočtené hodnoty jsou uvedené v 

tabulce 13. 

 

Tabulka 13 Teplota vzplanutí směsi 1- butanolu a vody [19] 

 
MODEL PREDICTIONS APROXIMATIONS 

č.m. 

mol. 

zlomek 

Xvoda 

TFPE 
b
[°C] 

TFPN[°C] ΔNE  

mol. 

zlomek 

Xvoda 

TFPP[°C] ΔPE  

1 1 36,50 36,90 -0,40 1 36,88 -0,38 

2 0,9 39,50 38,38 1,12 0,9 38,39 1,11 

3 0,8 41,00 39,90 1,10 0,8 40,17 0,83 

4 0,7 43,50 41,19 2,31 0,7 41,56 1,94 

5 0,6 43,50 42,56 0,94 0,6 42,40 1,10 

6 0,5 43,00 43,89 -0,89 0,5 42,84 0,16 

7 0,4 43,50 45,09 -1,59 0,4 43,16 0,34 

8 0,3 43,00 45,83 -2,83 0,3 43,50 -0,50 

9 0,2 43,00 45,29 -2,29 0,2 43,69 -0,69 

10 0,1 43,60 38,38 4,62 0,1 43,02 -0,02 

 
b
 experimentálně naměřené teploty vzplanutí z tabulky 12 

Kde: 

TFPE - teplota vzplanutí experimentu, TFPN - teplota vzplanutí určená pomocí predikční 

metody NTRL, TFPP - teplota vzplanutí určená predikční metodou aproximace polynomu, 

Δ – rozdíl teploty experimentu a teploty predikace. 

 

Z tabulky 13 vyplývá, že experimentálně stanovené hodnoty teploty vzplanutí 

(sloupec TFPE) se blíží spíše hodnotám, které byly získány metodou aproximace polynomu 

(viz. sloupec TFPP). Dá se tedy říct, že tato predikční metoda je pro 1- butanol přesnější než 

metoda NTRL, hodnoty získané touto predikční metodou jsou ve sloupci TFPN. 



 

 

40 

 

Závěr 

Práce se zabývala experimentálním ověřením vlivu aditiv na teplotu vzplanutí 

směsí alternativních paliv. 

Byly rozebrány metody stanovení teploty vzplanutí a to, jak v otevřeném, tak 

uzavřeném kelímku. U každé z vybraných metod byla popsána jejich podstata a používané 

přístroje.  

 U vybraných kapalných alternativních paliv je uveden všeobecný popis a způsoby 

výroby. Pozornost je věnována třem alternativním palivům - 100% bionaftě B100, 30% 

směsné motorové naftě B30 a 1-butanolu. Pro uvedená alternativními paliva bylo 

provedeno měření teploty vzplanutí. Jako aditivum pro naftu byl použit Super diesel aditiv 

od firmy SHERON. Do 1-butanolu byla pak pro srovnání s predikovanými hodnotami 

teploty vzplanutí přidána voda, i když v případě vody se nejedná o aditivum. Toto měření 

bylo prováděno i proto, že 1-butanol je jako alternativní palivo ve fázi testování a není pro 

něj navrženo aditivum. 

 Pro měření byla použita metoda Penskyho - Martense ČSN EN ISO 2719. Měření 

bylo provedeno na přístrojích NORMALAB NPM 440 a PETROTEST PMP 4 postupem 

dle metody A. U 100% bionafty B100 i 30% směsné motorové nafty B30 byla provedena 

vždy dvě srovnávací měření bez přídavku aditiva a s přídavkem aditiva. U 1-butanolu bylo 

provedeno celkem deset měření, každé s jiným molárním zlomkem vody.  

Měření probíhala bez větších problémů. Menším problémem byl občas zhasínající 

zkušební plamínek u přístroje NORMALAB NPM 440, řešením bylo hlídání plamínku 

vždy po přiložení do kelímku. 

 Hodnoty získané měřením teploty vzplanutí jsou uvedeny v tabulkách v kapitole 8, 

kde je provedena i diskuse. 

 Na základě vyhodnocení naměřených hodnot lze konstatovat, že přídavkem běžně 

používaného aditiva do alternativních paliv (B100 a B30) se teplota vzplanutí nijak 

výrazně nezmění, jsou pozorovány pouze malé změny v rozmezí 0,5 - 5 °C. 

 U 1-butanolu voda také nijak výrazně teplotu vzplanutí nezmění, ale z výsledků 

měření je patrné, že čím více vody je  k  1-butanolu přidáno, tím vyšší je teplota vzplanutí.  

Je potřebné uvést, že měření tohoto charakteru byla prováděna poprvé. 
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Z hlediska zajištění bezpečnosti jsou zkoumaná alternativní paliva dle ČSN 650201 

zařazeny do tříd nebezpečnosti dle teploty vzplanutí následovně: 30% směsná motorová 

nafta (B30) spadá do III. třídy, 100% bionafta (B100) do IV. třídy a 1-butanol do II. třídy. 

Stejné zařazení do tříd nebezpečnosti je uvedeno i v BL. Jak již bylo uvedeno i po 

přídavku aditiv se zařazení do tříd nebezpečnosti nezmění. 
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Příloha 1 Bezpečnostní list B100 
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Příloha 2 Bezpečnostní list 1-butanol 
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