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Anotace 

Jednu ze základních a stále otevřených úloh při charakterizaci fyzikálních, resp. 

fyzikálně-chemických jevů souvisejících s procesy požáru a výbuchu představuje 

kvantifikace teplot vzplanutí směsí. Tato diplomová práce se zabývá predikcí teplot 

vzplanutí binárních směsí alkoholů s využitím pro alternativní paliva a s aplikací 

v bezpečnosti. V teoretické části jsou uvedeny vybrané alkoholy a popsány jejich 

fyzikálně-chemické vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry. Dále jsou definovány 

použité matematicko-fyzikální modely pro teoretickou predikci teplot vzplanutí. Těmito 

modely jsou model ideálního plynu a modely ne ideálního plynu pro výpočet aktivitních 

koeficientů dle Wilsona, NRTL a UNIQUAC. Experimentální část je zaměřena na 

verifikaci teploty vzplanutí vybraných směsí alkoholů za použití metody uzavřeného 

kelímku dle  Abela na poloautomatickém přístroji Petrotest AB5. Přínosem této diplomové 

práce je výpočet a verifikace originálních dat směsí metanol / propan-1-ol 

a metanol / butan-1-ol a výpočet teplot vzplanutí 5 binárních směsí alkoholů. Jmenovitě 

byly studovány směsi metanol / etanol; etanol / butan-1-ol; propan-1-ol / butan-1-ol; 

propanol / penta-1-ol a butanol / pentan-1-ol.  

Klíčová slova:  

teplota vzplanutí, predikce teploty vzplanutí, směs alkoholů, model ideálního plynu, 

Wilson, NRTL, UNIQUAC, Antoineova rovnice, Le Chatelierova rovnice  



 

Summary 

One of the fundamental and open tasks in the characterization of physical, or physico-

chemical phenomena related to the fire and the explosion is quantification of the mixtures 

flash point temperatures. Presented diploma thesis deals with the prediction of the flash 

point temperatures of alcohols binary mixtures with the application for alternative fuels 

and in safety. In the theoretical part selected alcohols are described together with their 

physico-chemical properties and safety parameters. The mathematical and physical models 

used for the theoretical prediction of flash point temperatures are also defined. These 

models are ideal gas model and models for not ideal gas calculation using the activity 

coefficients by Wilson, NRTL and UNIQUAC. The experimental part is focused on the 

verification of selected alcohols mixtures flash point temperatures by using the Abel closed 

cup tester method on a semi-automatic Petrotest AB5 device. The primary outcomes of this 

diploma thesis are the calculation and verification of original data of methanol / propan-1-

ol and methanol / butan-1-ol mixtures and calculations of flash point temperatures for 5 

binary mixtures of alcohols, namely mixtures of methanol / ethanol; ethanol / butan-1-ol; 

propan-1-ol / butan-1-ol; propanol / penta-1-ol butanol / pentan-1-ol. 

Keywords: 

flash point, prediction of flash point, alcohol mixtures, model of ideal gas, Wilson, 

NRTL, UNIQUAC, Antoine’s equation, Le Chatelier equation 
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Úvod 

V současnosti existuje celosvětová poptávka po vývoji energeticky účinných, 

ekonomických a environmentálně šetrných procesů pro udržitelnou výrobu kapalných 

alternativních paliv pro náhradu chemických sloučenin, které vznikají z ropy [1]. Paliva na 

bázi čistých alkoholů, jako je metanol a etanol jsou testovány pro motory se vznětovým 

i zážehovým zapalováním, protože mají fyzikální a spalovací vlastnosti podobné naftě 

a benzínu [2]. Kromě čistých látek jsou testovány směsi paliv na bázi čistých alkoholů 

kombinovaných v různých poměrech s naftou a benzínem [3]. 

Kromě energetického průmyslu, v dnešní době dochází k rychlému rozvoji dalších typů 

průmyslu, jako např. chemického a procesního. S tím souvisí také zavádění nových 

technologií a výrobních procesů v nichž se vyskytují stále větší množství nebezpečných 

chemických látek. S rostoucím množstvím roste také riziko vzniku havárie a uvolnění 

nebezpečného potenciálu ve formě toxických úniků, požárů a výbuchů nebezpečných 

chemických látek do okolí zařízení, ve kterých jsou umístěny. Jednou z cest připravit se na 

potenciální havárii je věnovat pozornost jejich nebezpečným vlastnostem 

a charakteristikám. Z hlediska bezpečnosti jsou chemické látky popisovány fyzikálně-

chemickými vlastnostmi (FCH), technicko-bezpečnostní parametry (TBP) a požárně-

technickými charakteristikami (PTCH). Z hlediska skupenství pak TBP charakterizují 

kapaliny ve formě páry nebo mlhy a PTCH charakterizují tuhé látky a prachové disperze 

[7]. 

Často používanými látkami v průmyslu jsou hořlavé kapaliny. Hořlavou kapalinou jsou 

chemické sloučeniny, jejich směsi a roztoky, které jsou kapalné při teplotách, při kterých 

jsou vyráběny nebo skladovány, mají definovanou teplotu vzplanutí a lze stanovit teplotu 

hoření [7]. Teplotu vzplanutí lze definovat jako nejnižší teplotu, při které se za přesně 

daných podmínek vytvoří nad hladinou takové množství par, kdy jejich směs se vzduchem 

po přiblížení plamene vzplane a ihned uhasne. Podle teploty vzplanutí se hořlavé látky dělí 

do tříd nebezpečnosti [7]. Teplota vzplanutí může být důležitým ukazatelem výskytu 

vysoce těkavých materiálů v netěkavém či nehořlavém materiálu. Hodnoty teploty 

vzplanutí mohou být použité v přepravních, manipulačních i bezpečnostních předpisech 

jako klasifikační vlastnost [8].  
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Pro zdůraznění stále aktuální potřeby studia nebezpečných vlastností chemických látek, 

ke kterým patří i teplota vzplanutí, může přispět vysoká nesourodost dostupných 

publikovaných dat. Jako příklad byl sestaven soubor zahrnující experimentálně získaná 

data z vědeckých publikací, bezpečnostních listů, databází a webových stránek. V tabulce 1 

jsou uvedeny teploty vzplanutí čistých látek nalezené v [21]. 

Tabulka 1: Porovnání teplot vzplanutí čistých látek 

Alkoholy Literatura ISCS SFPE CHC MERCK DIPPR 

Metanol 11,0 ± 0,4 °C 12 °C 12 °C 12 °C 10 °C 11 °C 

Etanol 13,0 + 0,3 °C 13 °C 13 °C 12 °C 13 °C 13 °C 

Propan-1-ol 21,0 ± 0,2 °C 15 °C 15 °C 15 °C 22 °C 18 °C 

Butan-1-ol 37,0 ± 0,3 °C 29 °C 29 °C 29 °C 34 °C 33 °C 

Pentan-1-ol 48,0 ± 0,4 °C 33 °C 43 °C 33 °C 49 °C 47 °C 

Na příkladu alkoholů v tabulce 1 lze sledovat zvyšující se rozdíl mezi jednotlivými 

hodnotami teplot vzplanutí s nárůstem počtu uhlíků v řetězci. Zatímco u jednoduchých 

nižších alkoholů typu metanol a etanol se tato odchylka pohybuje v jednotkách stupňů 

Celsia, u propan-1-olu už je rozdíl mezi vědeckými pracemi, MERCK a DIPPR na jedné 

straně a ISCS, SPFE a CHC, na druhé straně, až 7 °C. Přičemž dle evropských norem, jako 

např. EN 13 736, činí dovolená odchylka změřených hodnot maximálně 1,5 °C. U vyšších 

alkoholů, jako je butan-1-ol a pentan-1-ol je tato odchylka až 16 °C! 

Z výše uvedeného vyplývá, že situace v oblasti teplot vzplanutí čistých látek je velice 

komplikovaná a nejednoznačná. Budeme-li navíc uvažovat, že ve většině typů chemických 

průmyslů se hořlavé látky vyskytují i ve formě směsí, u nichž lze předpokládat ještě větší 

složitost a rozmanitost, právem lze uvažovat, že se hodnoty teplot vzplanutí těchto 

vícesložkových látek budou pohybovat v mnohem větší nejistotě. Abychom toto tvrzení 

potvrdily, byla provedena literární rešerše měření směsí alkoholů s jinými látkami.  

Z praktického hlediska tyto látky představují multikomponentní směsi alternativních 

paliv, u kterých se předpokládá intenzivní výzkum s rostoucí potřebou náhrady tradičních 

fosilních paliv. 
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1 Předchozí studie 

Z hlediska metod lze bod vzplanutí binárních směsí v kapalné fázi stanovit 

experimentálně a teoreticky. Při stanovení a hodnocení bodu vzplanutí experimentálně,  

hraje důležitou roli, že tento parametr nemá hodnotu fyzikální konstanty. Hodnota tohoto 

parametru je dána zkušebním zařízením a reprodukovatelné hodnoty lze získat jen při 

dodržení daných zkušebních podmínek použitím finančně nevýhodných certifikovaných 

materiálů. Tato procedura může být v případě směsí obzvláště drahá a časově náročná [20].  

Na FBI, VŠB-TU Ostrava byly v posledních čtyřech letech publikovány 3 studie, 

zabývající se podobnou tématikou.  

První studie byla bakalářská práce Anny Fojtíkové s názvem „Experimentální ověření 

efektu aditiv na hodnotu teploty vzplanutí směsí alternativních paliv“ publikovaná v roce 

2015. Tato bakalářská práce se zabývá problematikou 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.  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 přidáván Super diesel 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. Dále byla testována směsná motorová nafta B30, bionafta B100 a 1-butanol. 

Z hlediska metodického byla použita metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda (ČSN 

EN ISO 2592), metoda uzavřeného kelímku podle Abela (ČSN EN ISO 13736),  metoda 

uzavřeného kelímku podle Taga (ASTM D56 - 05), rychlá rovnovážná metoda (ČSN EN 

ISO 3679) a metoda uzavřeného kelímku podle Penskyho-Martense (ČSN EN ISO 2719) 

[4]. 

Druhá studie byla bakalářská práce Kateřiny Francové s názvem „Teoretická predikce 

teplot vzplanutí směsí alternativních paliv“ publikovaná v roce 2015. Tato bakalářská práce 

se zabývá teoretickou predikcí teploty vzplanutí směsí alternativních paliv. V teoretické 

části je uvedena klasifikace nebezpečných látek (dle nařízení CLP i chemického zákona), 
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fyzikálně chemické vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry alkoholů 

v predikovaných směsích alternativních paliv i rozebrány metody predikce. K predikci 

teploty vzplanutí směsí etanol-voda, 1-propanol-voda a 1-butanol-voda byly použity 

ideální, Wilsonova a NRTL rovnice. Výsledky byly zaznamenány do tabulek a grafů 

a porovnány s experimentálními hodnotami. Experimentálním hodnotám nejvíce 

odpovídaly výsledky predikce teploty vzplanutí dle NRTL rovnice [5]. 

Třetí studie byla bakalářská práce Petry Šoupalové s názvem „Stanovení teploty 

vzplanutí ternárních směsí alkoholů“ publikovaná v roce 2016. Tato bakalářská práce se 

zabývá důležitostí stanovení teploty vzplanutí ternárních směsí alkoholů. V teoretické části 

jsou uvedeny metody experimentálního stanovení teploty vzplanutí a metody predikce. 

Dále jsou diskutovány potřebné vlastnosti a technicko-bezpečnostní parametry alkoholů. 

K experimentálnímu stanovení byla použita metoda uzavřeného kelímku podle Penskyho-

Martense. K predikci teploty vzplanutí směsi 1-butanol-etanol-voda byly použity ideální 

a Wilsonova rovnice. Získané výsledky byly vyhodnoceny a porovnány [6].  

Na základě výsledků uvedených studií lze konstatovat, že je prezentovaná diplomová 

práce v souladu s aktuálním směrem výzkumu FBI, VŠB-TU Ostrava.  

Prezentovaná diplomová práce se zabývá výpočtem a verifikací teplot vzplanutí 

multikomponentních směsí alternativních paliv. Výše uvedené práce doplňuje originálně 

vypočtenými a změřenými daty 7 binárních směsí alkoholů CnH2n+2O. Jmenovitě byly 

studovány směsi metanol / propan-1-ol; metanol / butan-1-ol; metanol / etanol; 

etanol / butan-1-ol; propan-1-ol / butan-1-ol; propanol / penta-1-ol a butanol / pentan-1-ol.  

Na uvedených ideálně mísitelných (příklad metanol / propan-1-ol, metanol / etanol) 

a neideálně mísitelných (příklad metanol / butan-1-ol, etanol / butan-1-ol, propan-1-

ol / butan-1-ol, propanol / penta-1-ol a butanol / pentan-1-ol) binárních směsích jsou 

prezentovány prediktivní možnosti semi-empirických modelů dle Wilsonova, NTRL 

a UNIQUAC pro výpočet aktivitních koeficientů, které jsou porovnány s modelem 

ideálního plynu.  
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2 Výpočet teploty vzplanutí směsí 

Na základě teoretické studie za použití modelu predikce teploty vzplanutí binárních 

roztoků alkohol / voda, provedl Horng-Jang Liaw v roce 2002 experimentální měření, při 

kterém studoval směsi těchto látek: voda, metanol, etanol, n-isopropan-1-ol 

a izopropylalkohol v různých poměrech a porovnával výsledky svých měření s výsledky 

experimentálními. Při výpočtech využil kombinaci Le Chatelierovy rovnice, standardní 

Antoineovy rovnice pro výpočet tlaku nasycených par a Wilsonovy, NTRL a UNIQUAC  

rovnice pro výpočet aktivitních koeficientů. 

2.1 Teplota vzplanutí   

Wickey publikoval studii teploty vzplanutí pro mísitelné sloučeniny alkoholů a ropy 

[31]. Catoire a Paulmer v roce 2006 studovali zcela mísitelné sloučeniny alkoholu a vody 

[32]. Na jejich studii navázal McGovern, který stanovoval body vzplanutí směsí 

kyslíkatých a uhlovodíkových rozpouštědel s destilovanou ropou [33]. Dále byla 

publikovaná studie pro výpočet a experimentální studie teploty vzplanutí organických 

směsí alkoholů dle [29]. V této studii byla mj. studovaná také směs propan-1-ol / pentan-1-

ol. V roce 2002 Horng-Jang Liaw publikoval model predikce teploty vzplanutí pro binární 

směs hořlavých kapalin, založený na úvaze rovnovážného stavu systému kapalina-pára 

[21]. Tento model je vyjádřen rovnicí (1): 

1

,

2

1


 p

px
sat

FPi

sat

iii

i


  (1) 

Pro získání teploty vzplanutí směsi voda / alkohol lze využít upravené Le Chatelierovy 

rovnice. U vody nelze stanovit teplotu vzplanutí, rovnice se proto zjednoduší na tvar (2) 

[21]: 

1

,1

111


p

px
sat

FP

sat


   (2) 

kde: 

xi – molární zlomek kapalné složky [-] 

γi – aktivitní koeficient pro Wilsonovu rovnici [-] 

pi
sat – tlak par při teplotě T [Pa] 

pi, FP
sat – tlak par při teplotě vzplanutí [Pa] 
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2.2 Výpočet tlaku nasycených par 

Rovnice pro výpočet tlaku nasycených par pro každou komponentu studované směsi 

byla jako funkce teploty definovaná pomocí korelace Antoineovy rovnice. Jedna 

z nejčastěji používaných korelací Antoineovy rovnice využívá 3 korelačních koeficientů 

a je vždy definována pro konkrétní teplotní interval, ve kterém jsou korelační parametry 

platné a zároveň je definována pro tlakový interval obvykle v rozmezí 0,1-0,2 bar. 

Parametry Antoienovy rovnice mohou být s velikou přesností a správností získány 

z komerčních databází jako například [34, 35], které byly použity v rámci této práce. 

Dalším zpřesněním je možnost výpočtu tlaku nasycených par tzv. rozšířenou 

Antoinovou rovnicí, která využívá v porovnání se standardní rovnicí 5 korelačních 

koeficientů. Kromě zpřesnění je výhodou v použití této rovnice také větší interval teplot, 

pro kterou se dá použít [21].  

Jako alternativu k výše uvedenému postupu stanovení tlaku nasycených par lze také 

využít postup, kde je definovaná kritická teplota a tento postup se nazývá Wagnerova 

metoda. V případě, že nejsou dostupná experimentální data pro výpočet tlaku nasycených 

par, je možné jej stanovit pomocí Ambrose-Walton a/nebo Riedel metod. Rovnici pro obě 

uvedené metody je možné najít v práci [30]. 

Rozšířená Antoineova rovnice (3) popisuje změnu tlaku nasycených par v závislosti na 

teplotě pro čistou látku [21]. 

TDTC
B

A E
T

p
isat

ii

i

ii
log    (3) 

kde: 

pi
sat – tlak par při teplotě T [Pa] 

Ai, Bi, Ci, Di, Ei – regresní koeficienty pro i-té složky [-] 

T – teplota [K] 
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2.3 Výpočet aktivitních koeficientů 

Aktivitní koeficienty mohou být vypočítány pomocí minimalizace hodnoty Gibbsovy 

energie, která popisuje chemické děje za podmínek konstantního tlaku, konstantní teploty 

a konstantních látkových množství, kdy entropie jako kritérium samovolnosti děje 

nevyhovuje. Jako první varianta je stanovení aktivitních koeficientů přímo pomocí 

Wilsonovy rovnice, kterou publikoval již v roce 1964 Grant M. Wilson. Navrhovaná 

rovnice je založena na kombinaci aktivitních koeficientů pro Wilsonův model, molárního 

zlomku kapalné složky a Wilsonových parametrů [20, 26].  

Alternativou k tomuto výpočtu je využití predikce teploty vzplanutí dle Henri Renona 

a Johna M. Prausnitze, kteří publikovali NRTL rovnici v roce 1968. Tento postup pro 

predikci rovnovážného stavu mezi kapalinou a její parou využívá koncept stanovení 

aktivitních koeficientů pro částečně i úplně mísitelné směsi na základě aktivitních 

koeficientů pro NRTL model, molárního zlomku kapalné složky [24]. 

 V roce 1975 Abrams a John M. Prausnitz publikovali rovnici UNIQUAC, pro zpřesnění 

NTRL za účelem predikce aktivitních koeficientů pro směsi obsahující molekuly různých 

velikostí.  Tato rovnice byla v roce 1978 upravena T. F. Andersonem a J. M. Prausnitzem 

pro lepší využití u systémů obsahující vodu a nižší alkoholy [27]. Na základě poznatků 

z užívání rovnice UNIQUAC Fredenslund, Jones a Prausnitz v roce 1975 publikovali 

pro odhad aktivitních koeficientů  metodu UNIFAC  [28].  

2.3.1 Model Wilsonův  

Na základě Gibbsovy energie v roce 1964 Wilson stanovil rovnici (4) predikce teploty 

vzplanutí binárního roztoku [23]. 

   xxxxxx
RT

g
G

E
E

1212221211
lnln     (4) 

Tato rovnice je pro svou jednoduchost a široký rozsah použití v praxi využívána 

nejčastěji. Je vhodná především pro vzájemně neomezeně mísitelné kapaliny (alkoholy, 

fenoly) [23]. Výhodné je použít Wilsonova modelu pro izobarické výpočty v případech, 

kdy se mění teplota v závislosti na složení kapaliny [23].  
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Výpočet aktivitních koeficientů vychází z rovnice (5) [21]: 

  

























 xxxx
xxx

ijij

ji

jiji
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jjiji
i
lnln

    (5) 

kde: 

γi – aktivitní koeficient pro Wilsonův model [-] 

xi – molární zlomek kapalné složky [-] 

Λij, Λji – Wilsonovy parametry [-] 

 

Wilsonovy parametry binární směsi vychází z rovnice (6) [21]: 
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exp

  (6) 

kde: 

υi – objemový zlomek [m3∙mol-1] 

λij, λji – binární parametry Wilsonova modelu [J∙mol-1] 

R – molární plynová konstanta [J∙K-1∙mol-1] 

T – teplota [K]  

2.3.2 Model NRTL  

V roce 1968 Renon a Prausnitz detailně popsali model NRTL, který má široké využití 

pro vícesložkové směsi v rovnovážném stavu systému kapalina-pára nebo kapalina-

kapalina [24]. Rovnice NRTL (7) je stanovena na základě výpočtu Gibbsovy energie [23]: 

Gxx
G

Gxx
G

xxG
RT

g EE

1212

1212

2121

2121

21 



    (7) 

Rovnice pro aktivitní koeficienty (8) je dána tvarem [21]: 
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2

ln   (8) 

kde: 

γi – aktivitní koeficient pro Wilsonův model [-] 

xi – molární zlomek kapalné složky [-] 

Gij, Gji – binární koeficient aktivity [-] 
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Binární koeficienty jsou dány vztahem (9) a (10) [21]: 

RT

gg
jjij

ij


   (9) 

kde: 

τij, τji – binární koeficient aktivity [-] 

gij, gjj – binární parametry NRTL modelu [J∙mol-1] 

R – molární plynová konstanta [J∙K-1∙mol-1] 

T – teplota [K] 

 ijij
G ln   (10) 

kde: 

Gij, Gji – binární koeficient aktivity [-] 

τij, τji – binární koeficient aktivity [-] 

α – NRTL parametr 

Parametr α vyjadřuje nahodilost mísení směsi a je volen na základě zkušeností. Hodnoty 

tohoto parametru se nejčastěji volí v rozmezí 0,20-0,47 [17]. 

Binární parametry NRTL modelu lze vypočítat z rovnice (11) [25]: 

R

gg
A

jjij

ij


   (11) 

kde: 

Aij – NRTL koeficient [-] 

gij, gjj – binární parametry NRTL modelu [J∙mol-1] 

R – molární plynová konstanta [J∙K-1∙mol-1] 

2.3.3 Model UNIFAC  

Aage Fredenslund, Russell L. Jones a John M. Prausnitz v roce 1975 publikovali 

UNIFAC model vytvořený na základě poznatků modelu UNIQUAC. Model je určen 

k odhadu aktivitních koeficientů pro binární i vícesložkové směsi, zejména směsi 

obsahující vodu, alkoholy, chloridy, nitrily, ketony [28]. 
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2.3.4 Model UNIQUAC  

Abrams a Prausnitz v roce 1975 byli prvními, kteří aplikovali model UNIQUAC pro 

výpočet rovnovážného stavu systému kapalina-kapalina. V roce 1978 Anderson a Prausnitz 

upravili stávající UNIQUAC model. Modifikace ukázala lepší využití pro systémy 

obsahující vodu a nižší alkoholy [25-27]. 

Model UNIQUAC má velký rozsah využití. Aktivitní koeficienty se mohou využít 

k odhadu některých fyzikálních veličin směsí (viskozita, teplota vzplanutí) nebo chování 

multikomponentních směsí. Je vhodná pro neideální a omezeně mísitelné směsi [25-27]. 

Aktivitní koeficienty pro UNIQUAC jsou dány tvarem (12) [21]: 
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  (12) 

Dílčí výpočty pro aktivní koeficienty [25] 

Výpočet pro objemový zlomek složky vychází z rovnice (13): 

rxrx
rx

jjii
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   (13) 

Výpočet pro plochu je dán rovnicí (14): 

qxqx

qx

jjii

ii

i


   (14) 

UNIQUAC parametr lze vypočítat z rovnice (15): 

   1
2

 rqr iiii

z
l   (15) 

kde: 

γi – aktivitní koeficient pro Wilsonův model [-] 

xi – molární zlomek kapalné složky [-] 

Φi – objemový zlomek složky [m3∙mol-1] 

θij, θji – velikost plochy 

li –UNIQUAC parametr 

qi, ri, z – strukturní parametry 
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2.4 Vstupní hodnoty pro výpočet 

Vstupní hodnoty pro výpočet lze dohledat ve [21]. 

Tabulka 2: Teploty vzplanutí čistých složek směsí 

Alkoholy Literatura 

Metanol 11,0 ± 0,4 °C 

Etanol 13,0 + 0,3 °C 

Propan-1-ol 21,0 ± 0,2 °C 

Butan-1-ol 37,0 ± 0,3 °C 

Pentan-1-ol 48,0 ± 0,4 °C 

Tabulka 3: Parametry pro výpočet binárních koeficientů alkoholů 

Parametry Metanol Etanol Propan-1-ol Butan-1-ol Pentan-1-ol 

A 82,718 73,304 84,664 106,294 114,748 

B -6,90∙103 7,12∙103 -8,30∙103 -9,87∙103 -1,06∙103 

C -8,86 -7,14 -8,576 -1,165 -12,8575 

D 7,47∙10-6 2,56∙10-6 7,51∙10-18 1,08∙10-17 1,20∙10-17 

E 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 

ΔT [K] 175-512 159-514 146-536 183-563 322,65 

R 1,4311 2,1055 2,7799 3,4543 0,9200 

q 1,432 1,972 2,512 3,052 1,400 

ρ 0,7867 0,7850 0,8003 0,8097 0,9972 

MW 32,05 46,07 60,10 74,12 18,02 

νi 40,73 58,68 75,09 91,54 18,07 

Tabulka 4: Parametry pro výpočet aktivitních koeficientů 

 Směsi Wilson NRTL UNIQUAC 

 

A12 A21 A12 A21 α12 A12 A21 

A+B 68,350 -66,460 -13,178 9,519 0,300 -238,940 383,900 

A+C 70,540 -66,790 110,500 -126,320 0,305 -187,480 280,610 

A+D 253,800 707,800 -0,556 -0,071 0,304 513,740 -132,250 

B+D -341,320 1159,440 24357,060 -17972,670 0,043 3602,950 -2 060,510 

C+D -35,220 56,870 4151,270 -3 027,730 0,300 2512,930 -1 793,080 

C+E 26,900 -25,490 -1966,540 1 905,900 0,300 -568,780 542,390 

D+E -133,800 648,300 3697,420 -2 967,980 0,300 2305,760 -1754,100 

A = metanol, B = etanol, C = propan-1-ol, D = butan-1-ol, E = pentan-1-ol 
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3 Experimentální část 

Pro stanovení teploty vzplanutí zvolených alkoholů byla použita metoda uzavřeného 

kelímku dle Abela. Měření bylo provedeno na poloautomatickém přístroji pro stanovení 

teploty vzplanutí dle EN ISO 13 736 (Petrotest, SN: 0723121001, typ AB-5, obrázek 1) při 

tlaku 0,986 bar (Comet, typ 26308, ±0,5°C při teplotě T<25°C a RH>30%, rozsah -60 °C 

až +80 °C). 

3.1 Popis přístroje 

Poloautomatický přístroj je určen pro stanovení teploty vzplanutí hořlavých kapalin od   

-18 °C do +71 °C. Zažehnutí par nad hladinou kapaliny je prováděno pomocí plynové 

zážehové trysky. Tento přístroj nedisponuje vlastním zdrojem pro chlazení. Pro stanovení 

nízkých teplot vzplanutí (Tc<20 °C), lze přístroj připojit k externímu cirkulačnímu chladiči 

(Julabo, typ FP50-HL, Tc < -30 °C). Přístroj se skládá ze zkušebního kelímku opatřeného 

víčkem, tyčovým držákem elektromotoru, elektromotorem pro náhon míchadla v kelímku, 

teploměrem v kelímku, teploměrem pro měření kapaliny v lázni (Petrotest; IP 74C;             

-35 °C…+70 °C: 0,5 °C), plynové hadičky k zážehové plynové trysce, jehlového ventilu 

pro regulaci plynu do zážehové trysky a uzávěru plnícího otvoru lázně [9]. 

3.1.1 Celkový pohled 

 

Obrázek 1: Poloautomatický přístroj pro měření bodu vzplanutí 

1 – zkušební kelímek, 2 – hlava s elektromotorem, 3 – teploměr v kelímku, 4 – teploměr 

v chladicí kapalině, 5 – topné hnízdo  
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3.1.2 Hlava kelímku 

  Hlava kelímku se skládá z víčka kelímku, míchadla (rychlost otáček 30 ± 5 otáček·min-1), 

zážehové plynové trysky, teploměru v kelímku měřené kapaliny (Petrotest; IP 75C;             

-30 °C…+80 °C: 0,5 °C). Systém je zobrazen na obrázku 2. 

 

Obrázek 2: Kelímek umístěný v topném hnízdě 

1 – víčko kelímku, 2 – míchadlo, 3 – zážehová plynová tryska, 4 – teploměr v kelímku 

měřené kapaliny 

3.1.3 Kelímek 

Kelímek se skládá z těla kelímku, držadla kelímku a rysky. Kelímek je na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Kelímek 

1 – tělo kelímku, 2 – držadlo kelímku, 3 – ryska  
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3.2 Postup měření 

Měření bylo provedeno v souladu s normou EN ISO 13 736 [9]. Zkušební vzorek byl 

nalit do zkušebního kelímku přístroje AB-5 a zahříván tak, aby se jeho teplota za stálého 

míchání konstantně zvyšovala (1,5 °C·min-1.). Zapalovací zařízení bylo v pravidelných 

teplotních intervalech nasměrováno otvorem víčka do zkušebního kelímku a současně bylo 

přerušeno míchání. Nejnižší teplota, při které aplikace zapalovacího zařízení způsobila 

vzplanutí par zkušebního vzorku a rozšíření plamene po povrchu kapaliny, byla 

zaznamenána jako teplota vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí. Tato teplota byla 

korigována pomocí rovnice Tc = T0 + 0,05·(101,3-p), kde T0 je bod vzplanutí při 

atmosférickém tlaku okolí, ve °C a p je atmosférický tlak, v kPa. Teplota vzplanutí byla 

odečtena z teploměru zkušebního kelímku (IP 74C) se jmenovitým rozsahem -35 °C až 

+70 °C a hodnotou dílku 0,5 °C, s největší dovolenou chybou 0,2 °C nad 0 °C. Teplota 

topné nádoby byla odečtena z teploměru pro nízké teploty (IP 75C) se jmenovitým 

rozsahem -30 °C až +80 °C, hodnotou dílku 0,5 °C a s největší dovolenou chybou 0,5 °C. 

Obrázek 4: Ukázka vzplanutí s ukázkou horkého modrého plamene (CH4O, 10 °C) 

 

 



 

15 

 

3.3 Charakteristika použitých chemikálií 

Pro měření bylo použito celkem 5 typů alkoholů: metanol (CH4O), etanol (C2H6O), 

propan-1-ol (C3H8O), butan-1-ol (C4H10O), pentan-1-ol (C5H12O), jejichž fyzikálně-

chemické a bezpečnostní charakteristiky jsou uvedeny v tabulkách 5-9. Alkoholy jsou 

charakterizovány vazbou hydroxylové skupiny a 2 vodíky na uhlíku (u metanolu 3 vodíky) 

[11]. 

3.3.1 Metanol 

Jde o čirou vysoce hořlavou kapalinu, jejíž páry jsou snadno zapalitelné. Tato kapalina 

je zařazena do I. třídy nebezpečnosti a je dobře rozpustná ve vodě. Ve směsi se vzduchem 

vytváří výbušnou směs. Barva plamene je modrá. Další vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 

5. Používá se k výrobě chemikálií, jako rozpouštědlo pro inkousty, pryskyřice, lepidla 

a barviva, dále může být součástí benzínu jako nemrznoucí činidlo a oktanový posilovač. 

Vybrané fyzikální vlastnosti metanolu jsou uvedeny v [12]. 

Tabulka 5: Fyzikálně-chemické vlastnosti a bezpečnostní charakteristiky metanolu 

Molekulární vzorec Hodnota Jednotka 

Čistota p. a. (pro analýzu) ≥ 99,8 % 

Molární hmotnost 32,042 g∙mol-1 

Bod vzplanutí (uzavřený kelímek) 11 °C 

Bod vznícení 455 °C 

Bod varu 64,7 °C 

Bod tání -97,8 °C 

Hustota 0,786 g∙cm-3 

Koncentrační limity výbušnosti 
horní 36 obj. % 

dolní 6 obj. % 

3.3.2 Etanol 

Etanol je bezbarvá kapalina s charakteristickou vůní po alkoholu. Stejně jako metanol je 

řazen do I. třídy nebezpečnosti. Důležité vlastnosti jsou popsány v tabulce 6. Své využití 

má především v potravinářství pro výrobu alkoholických nápojů. Dalším odvětvím 

využívající etanol je farmacie, kde se využívá jako rozpouštědlo (jodová tinktura), na 

přípravu desinfekčních roztoků. V posledních letech se etanol díky lepší ekonomické 

dostupnosti začíná ve větším množství využívat jako biopalivo. Vybrané fyzikální 

vlastnosti etanolu jsou uvedeny v [13]. 



 

16 

 

Tabulka 6: Fyzikálně-chemické vlastnosti a bezpečnostní charakteristiky etanolu 

Molekulární vzorec Hodnota Jednotka 

Čistota p. a. ≥ 99,9 % 

Molární hmotnost 46,069 g∙mol-1 

Bod vzplanutí (uzavřený kelímek) 13 °C 

Bod vznícení 400 °C 

Bod varu 78,2 °C 

Bod tání -114,14 °C 

Hustota 0,790 g∙cm-3 

Koncentrační limity výbušnosti 
horní 15 obj. % 

dolní 3,5 obj. % 

3.3.3 Propan-1-ol 

Jedná se o bezbarvou kapalinu s ostrým zápachem po alkoholu. Vlastnosti propan-1-olu 

jsou uvedeny v tabulce 7. Používá se pro výrobu kosmetických přípravků (přípravky na 

vlasy, parfémy, laky) a pro výrobu chemikálií v chemickém průmyslu. Propan-1-ol lze také 

využít jako rozpouštědlo pro čištění nebo odmašťování. Dále se využívá jako palivo pro 

spalovací motory. Další vlastnosti propan-1-olu jsou uvedeny v [14, 15]. 

Tabulka 7: Fyzikálně-chemické vlastnosti a bezpečnostní charakteristiky propan-1-olu 

Molekulární vzorec Hodnota Jednotka 

Čistota p. a.  ≥ 99,5 % 

Molární hmotnost 60,096 g∙mol-1 

Bod vzplanutí (uzavřený kelímek) 21 °C 

Bod vznícení 360 °C 

Bod varu 97,2 °C 

Bod tání -127 °C 

Hustota 0,804 g∙cm-3 

Koncentrační limity výbušnosti 
horní 13,7 obj. % 

dolní 2,1 obj. % 

3.3.4 Butan-1-ol 

Jedná se o bezbarvou kapalinu s mírným alkoholovým zápachem. Další vlastnosti této 

kapaliny jsou uvedeny v tabulce 8. Využívá se jako rozpouštědlo a v chemickém průmyslu 

jako meziprodukt pro chemické syntézy. Dále se využívá jako palivo pro spalovací motory. 

Vybrané fyzikální vlastnosti butan-1-olu jsou uvedeny v [16]. 
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Tabulka 8: Fyzikálně-chemické vlastnosti a bezpečnostní charakteristiky butan-1-olu 

Molekulární vzorec Hodnota Jednotka 

Čistota p. a. ≥ 99,8 % 

Molární hmotnost 74,123 g∙mol-1 

Bod vzplanutí (uzavřený kelímek) 35 °C 

Bod vznícení 340 °C 

Bod varu 116-118 °C 

Bod tání -90,0 °C 

Hustota 0,810 g∙cm-3 

Koncentrační limity výbušnosti 
horní 11,3 obj. % 

dolní 1,4 obj. % 

3.3.5 Pentan-1-ol 

Pentan-1-ol je čirá kapalina se silným ostrým zápachem a hořkou chutí. Její fyzikální 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 9. Využívá se především jako rozpouštědlo a jako 

meziprodukt v chemickém průmyslu. Vybrané fyzikální vlastnosti pentan-1-olu jsou 

uvedeny v [17, 18]. 

Tabulka 9: Fyzikálně-chemické a bezpečnostní charakteristiky pentan-1-olu 

Molekulární vzorec Hodnota Jednotka 

Čistota p. a. ≥ 99,0 % 

Molární hmotnost 88,15 g∙mol-1 

Bod vzplanutí (uzavřený kelímek) 49 °C 

Bod vznícení 300 °C 

Bod varu 137,5 °C 

Bod tání -78,0 °C 

Hustota 0,811 g∙cm-3 

Koncentrační limity výbušnosti 
horní 10,0 obj. % 

dolní 1,2 obj. % 

3.4  Příprava vzorků 

Vzorky byly připraveny dle následujícího postupu: 

1. Nejprve bylo pomocí odměrného válce odměřeno vypočtené množství 

vybraných chemikálií s příkladem směsi metanolu / alkohol, uvedených 

v tabulce 10. 
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Tabulka 10: Množství chemikálií pro vytvoření směsí metanol / alkohol 

koncentrace 

[mol∙l-1] 

metanol 

[ml] 

etanol  

[ml] 

propan-1-ol   

[ml] 

butan-1-ol 

[ml] 

pentan-1-ol 

[ml] 

0 0 70 70 70 70 

0,1 7 63 63 63 63 

0,2 14 56 56 56 56 

0,3 21 49 49 49 49 

0,4 28 42 42 42 42 

0,5 35 35 35 35 35 

0,6 42 28 28 28 28 

0,7 49 21 21 21 21 

0,8 56 14 14 14 14 

0,9 63 7 7 7 7 

1 70 0 0 0 0 

 

2. Směs byla promíchávána v kádince pomocí míchadla na laboratorní topné desce 

po dobu 4 minut. Laboratorní topná deska (Schott, typ SLK 3) byla použita 

pro míchání studovaných směsí (obrázek 5). Rychlost míchání bylo možné 

nastavit v 9 stupních s počtem 100 - 1100 otáček·min-1. Empiricky byla zjištěna 

optimální hodnota otáček přibližně 500 otáček·min-1 [10]. 

 

                                                       Obrázek 5: Laboratorní topná deska 

3. Poté byla směs aplikována do zkušebního kelímku, který se umístí do topného 

hnízda v přístroji. 
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4 Výsledky  

4.1 Výpočet a verifikace teploty vzplanutí  

V diplomové práci jsou experimentálně zkoušeny dva typy binárních roztoků 

alkoholů: ideálně mísitelný (příklad metanolu a propan-1-olu) a neideálně mísitelný 

(příklad metanolu a butan-1-olu). Na obou typech příkladů jsou prezentovány prediktivní 

možnosti Wilsonova, NTRL a UNIQUAC semi-empirického modelového vztahu, které 

jsou porovnány s modelem ideální kapaliny a s experimentálně získanými hodnotami 

teplot vzplanutí.  

4.1.1 Teploty vzplanutí ideálně mísitelné směsi metanol / propan-1-ol 

Tabulka 11: Teploty vzplanutí směsi metanol / propan-1-ol 

Metanol Propan-1-ol Hodnoty predikce teploty vzplanutí [°C] 

x1 x2 TIDEAL TWilson TNRTL TUNIQUAC Experiment 

0,00 1,00 21,0 21,0 21,0 21,0 21,6 

0,05 0,95 20,4 20,4 20,5 18,4 - 

0,10 0,90 19,7 19,9 19,9 16,6 20,4 

0,15 0,85 19,5 19,3 19,4 15,1 - 

0,20 0,80 18,7 18,7 18,9 14,1 18,4 

0,25 0,75 17,9 18,1 18,3 13,2 - 

0,30 0,70 17,3 17,5 17,7 12,6 17,4 

0,35 0,65 16,7 16,9 17,2 12,0 - 

0,40 0,60 16,1 16,4 16,6 11,7 15,9 

0,45 0,55 15,6 15,8 16,0 11,2 - 

0,50 0,50 15,0 15,3 15,5 10,9 15,1 

0,55 0,45 14,5 14,7 14,9 10,6 - 

0,60 0,40 13,9 14,1 14,3 10,3 14,3 

0,65 0,35 13,4 13,6 13,8 10,1 - 

0,70 0,30 12,9 13,1 13,2 9,9 13,0 

0,75 0,25 12,4 12,5 12,6 9,8 - 

0,80 0,20 11,9 12,0 12,1 9,7 11,9 

0,85 0,15 11,4 11,5 11,6 9,6 

 0,90 0,10 10,9 11,0 11,0 9,6 11,0 

0,95 0,05 10,5 10,5 10,5 9,7 - 

1,00 0,00 10,0 10,0 10,0 10,0 9,9 
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4.1.2 Relativní odchylka 

Relativní odchylka byla spočítána pouze u metody UNIQUAC, kde existuje statisticky 

významná odchylka naměřených a teoretických hodnot. U zbylých metod je odchylka 

statisticky nevýznamná.  

Hodnoty pro výpočet relativní chyby jsou uvedeny v tabulce 12. 

Výpočet relativní chyby: 

02857,0
21

6,0

0,0

0,0






T
T
UNIQUAC

UNIQUAC

UNIQUAC
 

21073,0
10

1073,2

10

10

1
10

1







 



i
UNIQUAC

i
UNIQUAC


  

 

Tabulka 12: Relativní odchylka pro směs metanol / propan-1-ol 

Koncentrace Odchylka teploty vzplanutí [°C] 

Metanol Propan-1-ol UNIQUAC Relativní chyba 

x1 x2 ΔTUNIQUAC i δ TUNIQUAC 

0,00 1,00 -0,6 -0,03 

0,10 0,90 -3,8 -0,19 

0,20 0,80 -4,3 -0,23 

0,30 0,70 -4,8 -0,28 

0,40 0,60 -4,3 -0,27 

0,50 0,50 -4,2 -0,28 

0,60 0,40 -4,0 -0,29 

0,70 0,30 -3,1 -0,24 

0,80 0,20 -2,2 -0,18 

0,90 0,10 -1,4 -0,13 

1,00 0,00   0,1   0,01 
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Graf 1: Teploty vzplanutí směsi metanol / propan-1-ol 

Graf 1 zobrazuje výpočet a verifikaci teploty vzplanutí směsi metanol / propan-1-ol. 

Jedná se o neideální avšak mísitelné směsi s téměř ideálním lokálním složením (podobně 

jako např. roztok metanol / etanol). Měření byla prováděna v rozmezí koncentrací           

0,0 <x<1,0 (x je koncentrace v obj. %). Pro hodnotu čistého propan-1-ol jsou predikce 

použitím jak ideální, tak neideální kapaliny stejné (21,0 °C), hodnotou nižší než 

experimentálně změřená data. V rozmezí koncentrací 0,2<x<0,5 jsou predikce nad 

hodnotami experimentálními. NTRL v tomto intervalu nadhodnocuje výsledek ze všech 

použitých modelů nejvíce, ale  s odchylkou řádově 0,2 °C, tedy 7,5 krát menší než je 

experimentální chyba měření (1,5 °C).  V rozmezí koncentrací 0,3<x<0,8 je trend predikcí 

téměř identický: nejvyšší hodnotu poskytuje NTRL, o něco nižší hodnotu Wilson a méně 

než Wilson model pro ideální plyn. Naproti tomu v kontrastu s výsledky těchto tří modelů, 

v rozmezí koncentrací 0,1<x<0,9 poskytuje model UNIQUAC velice odlišné výsledky, 

nižší než uvedené modely a to až o 6 °C, tedy hodnotu 4 krát větší než je chyba 

experimentálního měření. Pro hodnotu čistého metanolu jsou predikce použitím jak ideální, 

tak neideální (Wilson, NTRL, UNIQUAC) kapaliny opět stejné (10,0 °C). Z uvedeného 

vyplývá, že pro daný roztok látek, lišící se o dva atomy uhlíku v molekule je prediktivní 

kapacita modelu UNIQUAC podstatně nižší, než použití modelu podle Wilsona, NTRL 

a modelu ideální kapaliny. Toto tvrzení doplňují hodnoty regresního koeficientu 

R2 (NRTL)  = 0,995, R2  (WILSON) = 0,969, R2 (IDEAL) = 0,997. Regresní koeficient 
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UNIQUAC vykazuje hodnotu R2 (UNIQUAC) = 0,899, tedy výrazně nižší hodnota, z toho 

vyplývá, že tento model je nejméně vhodný. 

4.1.3 Teploty vzplanutí neideálně mísitelné směsi metanol / butan-1-ol 

    V tabulce 13  jsou uvedeny konkrétní hodnoty teplot vzplanutí směsi metanolu / butan-

1-ol v rozmezí koncentrací 0,0 <x<1,0. 

Tabulka 13: Teploty vzplanutí směsi metanol / butan-1-ol 

Metanol Butan-1-ol Hodnoty predikce teploty vzplanutí [°C] 

x1 x2 TIDEAL TWilson TNRTL TUNIQUAC Experiment 

0,00 1,00 37,0 37,0 37,0 37,0 36,5 

0,05 0,95 35,4 32,1 35,4 32,2 - 

0,10 0,90 33,6 27,8 33,7 28,5 27,6 

0,15 0,85 31,9 24,2 31,9 25,5 - 

0,20 0,80 30,2 21,4 30,2 23,3 22,3 

0,25 0,75 28,4 19,1 28,4 21,5 - 

0,30 0,70 26,7 17,2 26,7 20,1 18,6 

0,35 0,65 25,1 15,8 25,1 18,9 - 

0,40 0,60 23,5 14,6 23,5 18,0 16,3 

0,45 0,55 22,0 13,6 22,0 17,1 - 

0,50 0,50 20,6 12,8 20,6 16,4 16,7 

0,55 0,45 19,2 12,2 19,2 15,7 - 

0,60 0,40 18,0 11,6 18,0 15,0 16,0 

0,65 0,35 16,8 11,2 16,8 14,4 - 

0,70 0,30 15,6 10,9 15,6 13,8 13,4 

0,75 0,25 14,6 10,6 14,6 13,2 - 

0,80 0,20 13,6 10,4 13,6 12,6 11,8 

0,85 0,15 12,6 10,3 12,6 12,0 - 

0,90 0,10 11,7 10,1 11,7 11,4 11,5 

0,95 0,05 10,8 10,0 10,8 10,7 - 

1,00 0,00 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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4.1.4 Relativní odchylka 

Relativní odchylka byla spočítána pro model ideálního plynu a modely výpočtu 

aktivitních koeficientů podle Wilsona a NRTL, kde existuje statisticky významná odchylka 

naměřených a teoretických hodnot. U modelu UNIQUAC je odchylka statisticky 

nevýznamná.  

Hodnoty pro výpočet relativní chyby jsou uvedeny v tabulce 14. 

 

Výpočet relativní chyby: 
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Tabulka 14: Relativní odchylka pro směs metanol / butan-1-ol 

Koncentrace Odchylka teploty vzplanutí [°C] 

Metanol Butan-1-ol IDEAL 

Relativní 

chyba NRTL 

Relativní 

chyba WILSON 

Relativní 

chyba 

x1 x2 ΔTIDEAL i δ TIDEAL ΔTNRTL i δ TNRTL ΔTWilson i  δ TWilson 

0,00 1,00 0,5 0,01 0,5 0,01 0,5 0,01 

0,10 0,90 6,0 0,18 0,9 0,18 0,2 0,01 

0,20 0,80 7,9 0,26 1,0 0,26 -0,9 -0,04 

0,30 0,70 8,1 0,30 1,5 0,30 -1,4 -0,08 

0,40 0,60 7,2 0,31 1,7 0,31 -1,7 -0,12 

0,50 0,50 3,9 0,19 -0,3 0,19 -3,9 -0,30 

0,60 0,40 2,0 0,11 -1,0 0,11 -4,4 -0,38 

0,70 0,30 2,2 0,14 0,4 0,14 -2,5 -0,23 

0,80 0,20 1,8 0,13 0,8 0,13 -1,4 -0,13 

0,90 0,10 0,2 0,02 -0,1 0,01 -1,4 -0,14 

1,00 0,00 0,1 0,01 0,1 0,01 0,1 0,01 

 

 

 

Graf 2: Teploty vzplanutí směsi metanol / butan-1-ol 
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Graf 2 popisuje predikce teplot vzplanutí pro roztok alkoholů metanol a butan-1-ol  

s experimentálně stanovenými hodnotami. Jedná se o neideální nedokonale mísitelné 

roztoky s téměř neideálním lokálním složením (podobně jako např. roztok metanolu 

a petan-1-olu). Měření byla prováděna v rozmezí koncentrací 0,0<x<1,0 (x je koncentrace 

v obj. %). Pro hodnotu čistého butan-1-olu jsou predikce použitím jak ideální, tak neideální 

kapaliny stejné (37,0 °C), hodnotou nižší než experimentálně změřená data. V rozmezí 

koncentrací 0,1<x<0,8 jsou predikce modelů NTRL a ideální kapaliny identické a nad 

hodnotami experimentálními. S rostoucí koncentrací metanolu se tyto predikce postupně 

blíží hodnotám experimentálním. NTRL v tomto intervalu nadhodnocuje výsledek ze všech 

použitých modelů nejvíce. V rozmezí koncentrací 0,2 <x<0,4 je trend predikcí Wilson 

a UNIQUAC téměř identický: vyšší hodnotu poskytuje UNIQUAC, o něco nižší hodnotu 

Wilson, kdy hodnota experimentální leží přibližně mezi hodnotami UNIQUAC a Wilson. 

V těchto hodnotách poskytuje model UNIQUAC velice blízké výsledky experimentálním 

hodnotám, než ostatní modely. Pro hodnotu čistého metanolu jsou predikce použitím jak 

ideální, tak neideální kapaliny opět stejné (10,0 °C). Z uvedeného vyplývá, že pro daný 

roztok látek, lišící se o tři atomy uhlíku v molekule je prediktivní kapacita modelu 

UNIQUAC podstatně vyšší než použití NTRL a modelu ideální kapaliny. V intervalu 

koncentrací 0,0<x<0,4, pak podobnou prediktivní kapacitu jako Wilson. Predikce získané 

pomocí NRTL  a modelu ideálního plynu jsou téměř shodné. Regresní koeficienty těchto 

metod jsou R2 = 0,941 a jsou nejméně vhodné pro tuto směs. Predikce získaná modelem 

UNIQUAC nejblíže odpovídá experimentálnímu měření, to potvrzuje výsledná hodnota 

regresního koeficientu R2 (UNIQUAC) = 0,995. Regresní koeficient pro Wilsonův model 

je R2 (WILSON) = 0,987 a jedná se také o poměrně přesné predikce. Z hlediska 

bezpečnosti a vzhledem k experimentální chybě dané použitou měřící metodou je nutné 

konstatovat, že z uvedených výpočtů je pro predikci teploty vzplanutí nejvhodnější model 

podle Wilsona, který poskytuje nejkonzervativnější výsledky. 
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4.2 Výpočet  

4.2.1 Teploty vzplanutí směsí metanol / etanol 

    V tabulce 15  jsou uvedeny konkrétní hodnoty teplot vzplanutí směsí metanolu / etanolu 

v rozmezí koncentrací 0,0<x<1,0. 

Tabulka 15: Teploty vzplanutí směsi metanol / etanol 

Metanol Etanol Hodnoty predikce teploty vzplanutí [°C] 

x1 x2 TIDEAL TWilson TNRTL TUNIQUAC 

0,00 1,00 13,0 13,0 13,0 13,0 

0,05 0,95 12,8 12,8 12,9 11,5 

0,10 0,90 12,7 12,7 12,7 10,5 

0,15 0,85 12,5 12,5 12,6 9,6 

0,20 0,80 12,4 12,4 12,4 9,0 

0,25 0,75 12,2 12,2 12,3 8,5 

0,30 0,70 12,1 12,1 12,1 8,1 

0,35 0,65 11,9 11,9 11,9 7,9 

0,40 0,60 11,8 11,8 11,8 7,6 

0,45 0,55 11,6 11,6 11,7 7,5 

0,50 0,50 11,5 11,5 11,5 7,4 

0,55 0,45 11,3 11,3 11,4 7,3 

0,60 0,40 11,2 11,2 11,2 7,2 

0,65 0,35 11,0 11,0 11,1 7,2 

0,70 0,30 10,9 10,9 11,0 7,3 

0,75 0,25 10,7 10,7 10,8 7,4 

0,80 0,20 10,6 10,6 10,6 7,6 

0,85 0,15 10,4 10,4 10,5 7,9 

0,90 0,10 10,3 10,3 10,3 8,3 

0,95 0,05 10,2 10,1 10,1 9,0 

1,00 0,00 10,0 10,0 9,9 10,0 
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Graf 3: Teploty vzplanutí směsi metanol / etanol 

Graf 3 zobrazuje výpočet teploty vzplanutí směsi metanolu / etanolu. Jedná se o ideálně 

mísitelné roztoky s téměř neideálním lokálním složením (podobně jako např. roztok 

metanolu a propan-1-olu). Výpočet byl prováděn pro rozmezí koncentrací 0,0<x<1,0 (x je 

koncentrace v obj. %). Predikce získané pomocí NRTL a WILSON jsou téměř totožné 

s hodnotami modelu ideálního plynu v celém rozsahu koncentrací. Hodnoty získané 

metodou UNIQUAC jsou ve srovnání s modelem ideálního plynu v rozmezí koncentrací 

0,05 <x<0,95 nižší. V těchto hodnotách poskytuje model UNIQUAC velice odlišné 

výsledky, než ostatní modely. UNIQUAC  rovnice je určená pro výpočet aktivitních 

koeficientů charakterizujících ne idealitu hořlavé kapaliny a reprezentaci údajů 

o rovnováze systému kapalina-pára a je proto méně přesná pro ideálně mísitelné roztoky. 

UNIQUAC slouží k přesnější charakterizaci velikosti molekul využitím tzv. van der 

Waalsových objemů a povrchů určovaných z geometrie molekul. Geometrie molekul i van 

der Waalsovy objemy molekul metanol / etanol jsou podobné a tedy tato výhoda není pro 

výpočet důležitá. Proto také u molekul podobné geometrie nehrají van der Waalsovy 

objemy při výpočtu aktivitních koeficientů roli. Wilsonova rovnice využívá tzv. lokální 

objemové zlomky. Je vhodná zejména pro mísitelné roztoky. NRTL rovnice využívá 

myšlenku lokálního složení. Význam parametrů je podobný jako u Wilsonovy rovnice. 

Tuto rovnici však lze aplikovat i na omezeně mísitelné roztoky. Jako velmi zajímavé se 

jeví experimentální verifikace tohoto trendu teplot vzplanutí v budoucích studiích. 
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4.2.2 Teploty vzplanutí směsí etanol / butan-1-ol 

    V tabulce 16  jsou uvedeny konkrétní hodnoty teplot vzplanutí směsi etanol / butan-1-

ol v rozmezí koncentrací 0,0 <x<1,0.  

Tabulka 16: Teploty vzplanutí směsi alkoholů etanol / butan-1-ol 

Ethanol Butan-1-ol Hodnoty predikce teploty vzplanutí [°C] 

x1 x2 TIDEAL TWilson TNRTL TUNIQUAC 

0,00 1,00 37,0 37,0 37,0 37,0 

0,05 0,95 35,5 35,7 35,4 32,3 

0,10 0,90 33,9 34,3 33,9 28,7 

0,15 0,85 32,3 32,9 32,3 26,1 

0,20 0,80 30,8 31,5 30,7 24,1 

0,25 0,75 29,2 30,0 29,2 22,6 

0,30 0,70 27,8 28,6 27,7 21,4 

0,35 0,65 26,3 27,2 26,3 20,4 

0,40 0,60 25,0 25,8 24,9 19,6 

0,45 0,55 23,7 24,4 23,6 18,9 

0,50 0,50 22,4 23,1 22,4 18,3 

0,55 0,45 21,2 21,8 21,2 17,7 

0,60 0,40 20,1 20,6 20,1 17,2 

0,65 0,35 19,1 19,5 19,0 16,7 

0,70 0,30 18,1 18,4 18,0 16,2 

0,75 0,25 17,1 17,4 17,1 15,7 

0,80 0,20 16,2 16,4 16,2 15,2 

0,85 0,15 15,3 15,5 15,3 14,7 

0,90 0,10 14,5 14,6 14,5 14,2 

0,95 0,05 13,7 13,8 13,7 13,6 

1,00 0,00 13,0 13,0 13,0 13,0 
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Graf 4: Teploty vzplanutí směsi etanol / butan-1-ol 

Graf 4 zobrazuje výpočet teploty vzplanutí směsi etanol / butan-1-ol. Jedná se 

o neideálně mísitelnou směs s ideálním lokálním složením (podobně jako např. roztok 

metanol / butan-1-ol). Výpočet byl prováděn pro rozmezí koncentrací 0,0 <x<1,0 (x je 

koncentrace v obj. %). Predikce získané pomocí NRTL a WILSON jsou téměř totožné 

s hodnotami modelu ideálního plynu, s malou odchylkou v rozmezí koncentrací 

0,10<x<0,65. Hodnoty získané metodou UNIQUAC jsou ve srovnání s modelem ideálního 

plynu v rozmezí koncentrací 0,05<x<0,90 nižší. V těchto hodnotách poskytuje model 

UNIQUAC velice odlišné výsledky, než ostatní modely, ale bližší hodnoty než v případě 

směsi metanol / etanol. UNIQUAC  rovnice je určená pro výpočet aktivitních koeficientů 

charakterizujících ne idealitu hořlavé kapaliny a reprezentaci údajů o rovnováze systému 

kapalina-pára a je proto méně přesná pro ideálně mísitelné roztoky. UNIQUAC slouží 

k přesnější charakterizaci velikosti molekul využitím tzv. van der Waalsových objemů 

a povrchů určovaných z geometrie molekul. Geometrie molekul i van der Waalsovy 

objemy molekul směsi etanol / butan-1-ol jsou mírně odlišnější a hrají větší roli v ne 

idealitě roztoku než u směsi metanol / etanol. Tato vlastnost začíná být i pro výpočet 

důležitá. Jako shrnutí lze konstatovat, že u molekul rozdílné geometrie, lišící se o více než 
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1 atom uhlíku v molekule hrají van der Waalsovy objemy při výpočtu aktivitních 

koeficientů větší roli než u molekul lišící se o 1 atom uhlíku. 
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4.2.3 Teploty vzplanutí směsi propan-1-ol / butan-1-ol 

     V tabulce 17  jsou uvedeny konkrétní hodnoty teplot vzplanutí směsi metanolu / etanolu 

v rozmezí koncentrací 0,0 <x<1,0.  

Tabulka 17: Teploty vzplanutí směsi alkoholů propan-1-ol / butan-1-ol 

Propan-1-ol Butan-1-ol Hodnoty predikce teploty vzplanutí [°C] 

x1 x2 TIDEAL TWilson TNRTL TUNIQUAC 

0,00 1,00 37,0 37,0 37,0 37,0 

0,05 0,95 36,1 36,1 31,7 33,8 

0,10 0,90 35,2 35,2 31,3 31,5 

0,15 0,85 34,3 34,3 30,2 29,7 

0,20 0,80 33,4 33,4 28,9 28,3 

0,25 0,75 32,5 32,5 27,8 27,3 

0,30 0,70 31,6 31,6 26,6 26,2 

0,35 0,65 30,8 30,7 25,5 25,8 

0,40 0,60 29,9 29,8 24,5 25,2 

0,45 0,55 29,0 29,0 23,5 24,7 

0,50 0,50 28,2 28,1 22,6 24,2 

0,55 0,45 27,4 27,3 21,8 23,7 

0,60 0,40 26,6 26,5 21,0 23,6 

0,65 0,35 25,8 25,8 20,3 23,3 

0,70 0,30 25,0 25,0 19,6 22,9 

0,75 0,25 24,3 24,3 19,1 22,6 

0,80 0,20 23,6 23,6 18, 22,3 

0,85 0,15 22,9 22,9 18,5 22,0 

0,90 0,10 22,3 22,3 18,5 21,6 

0,95 0,05 21,6 21,9 18,6 21,3 

1,00 0,00 21,0 21,0 21,0 21,0 
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Graf 5: Teploty vzplanutí směsi propan-1-ol / butan-1-ol 

Graf 5 popisuje predikce teplot vzplanutí pro roztok propan-1-ol / butan-1-ol. Jedná se                 

o neideální nedokonale mísitelné roztoky s neideálním lokálním složením vlivem 

nedokonale rozpustného butan-1-olu (podobně jako např. roztok metanolu a petan-1-olu). 

Výpočet byl prováděn pro rozmezí koncentrací 0,0<x<1,0 (x je koncentrace v obj. %). Pro 

hodnotu čistého butan-1-ol jsou predikce použitím jak ideální, tak neideální kapaliny 

podobné, hodnotou rovné teplotě 37,0 °C. V rozmezí koncentrací 0,1<x<0,9 je predikce 

modelu Wilson a ideální kapaliny identická a nad hodnotami NTRL a UNIQUAC. 

S rostoucí koncentrací propan-1-olu se predikce NTRL a UNIQUAC postupně přibližují. 

V rozmezí koncentrací 0,15<x<0,30 NTRL jemně nadhodnocuje výsledek výpočtu. 

S rostoucí koncentrací propan-1-olu od hodnoty koncentrace 0,35<x<0,95 se hodnota 

NTRL modelu velice vzdaluje všem ostatním hodnotám a klesá i pod teplotu vzplanutí 

čistého propan-1-olu (21,0 °C). V rozmezí koncentrací 0,35<x<1,00 se trend predikce 

UNIQUAC přibližuje hodnotám modelů dle Wilsona a ideálního plynu. Pro hodnotu 

čistého propan-1-olu jsou predikce použitím jak ideální, tak neideální kapaliny opět stejné 

(21,0 °C). Z uvedeného vyplývá, že pro daný roztok látek, lišící se o jeden atom uhlíku 

v molekule je prediktivní kapacita modelu NTRL velmi odlišná. Jako velmi zajímavé se 

jeví experimentální verifikace predikovaného trendu teplot vzplanutí v budoucích studiích.
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4.2.4 Teploty vzplanutí směsi propanol / penta-1-ol 

   V tabulce 18  jsou uvedeny konkrétní hodnoty teplot vzplanutí směsi propanol / penta-1-

ol v rozmezí koncentrací 0,0 <x<1,0. 

Tabulka 18: Teploty vzplanutí směsi alkoholů propan-1-ol / pentan-1-ol 

Propan-1-ol Pentan-1-ol Hodnoty predikce teploty vzplanutí [°C] 

x1 x2 TIDEAL TWilson TNRTL TUNIQUAC 

0,00 1,00 48,0 48,0 48,0 48,0 

0,05 0,95 45,0 45,1 23,0 39,9 

0,10 0,90 42,4 42,6 12,3 35,4 

0,15 0,85 40,2 40,4 16,3 32,5 

0,20 0,80 38,1 38,4 18,0 30,5 

0,25 0,75 36,3 36,5 18,7 29,1 

0,30 0,70 34,7 34,9 18,8 28,0 

0,35 0,65 33,2 33,4 18,6 27,1 

0,40 0,60 31,8 32,0 18,3 26,4 

0,45 0,55 30,6 30,7 17,9 25,9 

0,50 0,50 29,4 29,5 17,5 25,4 

0,55 0,45 28,3 28,4 17,3 24,9 

0,60 0,40 27,3 27,4 17,0 24,5 

0,65 0,35 26,4 26,4 16,8 24,1 

0,70 0,30 25,5 25,5 16,7 23,7 

0,75 0,25 24,6 24,6 16,8 23,3 

0,80 0,20 23,8 23,9 16,9 22,9 

0,85 0,15 23,1 23,1 17,0 22,5 

0,90 0,10 23,3 22,4 17,8 22,0 

0,95 0,05 21,7 21,7 18,8 21,5 

1,00 0,00 21,0 21,0 21,0 21,0 
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Graf 6: Teploty vzplanutí směsi propan-1-ol / pentan-1-ol 

Graf 6 popisuje teploty vzplanutí pro roztok propan-1-ol / pentan-1-ol. Jedná se                                

o neideální nedokonale mísitelné roztoky s neideálním lokálním složením vlivem 

nedokonale rozpustného pentan-1-olu (podobně jako např. roztok propan-1-ol / butan-1-

ol). Výpočet byl prováděn pro rozmezí koncentrací 0,0<x<1,0 (x je koncentrace v obj. %). 

Pro hodnotu čistého pentan-1-ol jsou predikce použitím jak ideální, tak neideální kapaliny 

stejné (48,0 °C), hodnotou téměř identické. V rozmezí koncentrací 0,1<x<0,8 je predikce 

modelu Wilson a ideální kapaliny identická a nad hodnotami NTRL a UNIQUAC. Jedná se 

o  podobný trend jako u  roztoku propan-1-ol / butan-1-ol. S rostoucí koncentrací propan-

1-olu se predikce NTRL a UNIQUAC postupně přibližují. V rozmezí koncentrací 

0,05<x<0,20 udává model NTRL velmi nekonsistentní výsledek výpočtu. S rostoucí 

koncentrací propan-1-olu od hodnoty koncentrace 0,25<x<0,95 se hodnota NTRL modelu 

sice přibližuje všem ostatním hodnotám, ale pohybuje se pod teplotou vzplanutí čistého 

propan-1-olu (21,0 °C). V rozmezí koncentrací 0,25 <x<1,00 se trend predikce UNIQUAC 

přibližuje hodnotám modelů dle Wilsona a ideálního plynu. Pro hodnotu čistého      

propan-1-olu jsou predikce použitím jak ideální, tak neideální kapaliny opět stejné 

(21,0 °C). Z uvedeného vyplývá, že pro daný roztok látek, lišící se o dva atomy uhlíku 

v molekule je prediktivní kapacita modelu NTRL ještě více odlišná od ostatních modelů 

a je ještě více nekonzistentní než v případě roztoku propan-1-ol / butan-1-ol. 
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4.2.5 Teploty vzplanutí směsi butanol / pentan-1-ol 

    V tabulce 19 jsou uvedeny konkrétní hodnoty teplot vzplanutí směsi butan-1-ol / pentan-

1-ol v rozmezí koncentrací 0,0<x<1,0. 

Tabulka 19: Teploty vzplanutí směsi alkoholů butan-1-ol / pentan-1-ol 

Butan-1-ol Pentan-1-ol Hodnoty predikce teploty vzplanutí [°C] 

x1 x2 TIDEAL TWilson TNRTL TUNIQUAC 

0,00 1,00 48,0 48,0 48,0 48,0 

0,05 0,95 46,7 46,1 33,4 43,9 

0,10 0,90 45,6 44,6 37,4 41,7 

0,15 0,85 44,7 43,4 37,9 40,4 

0,20 0,80 43,9 42,4 37,8 39,5 

0,25 0,75 43,1 41,5 37,5 38,9 

0,30 0,70 42,5 40,8 37,1 38,5 

0,35 0,65 41,9 40,2 36,8 38,2 

0,40 0,60 41,3 39,6 36,5 37,9 

0,45 0,55 40,9 39,1 36,2 37,7 

0,50 0,50 40,4 38,9 36,0 37,6 

0,55 0,45 40,0 38,2 35,7 37,5 

0,60 0,40 39,6 37,9 35,5 37,4 

0,65 0,35 39,2 37,6 35,3 37,3 

0,70 0,30 38,8 37,3 35,1 37,3 

0,75 0,25 38,5 37,1 35,0 37,3 

0,80 0,20 38,2 37,0 34,8 37,2 

0,85 0,15 37,8 36,9 34,8 37,1 

0,90 0,10 37,6 36,9 34,8 37,0 

0,95 0,05 37,3 36,8 34,6 37,0 

1,00 0,00 37,0 37,0 37,0 37,0 
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Graf 7: Teploty vzplanutí směsi butan-1-ol / pentan-1-ol 

Graf 7 popisuje výpočet teplot vzplanutí pro roztok butan-1-ol / pentan-1-ol. Jedná se                    

o neideální téměř nemísitelný roztok s neideálním lokálním složením vlivem obou složek. 

Výpočet byl prováděn pro rozmezí koncentrací 0,0<x<1,0 (x je koncentrace v obj. %). Pro 

hodnotu čistého pentan-1-ol jsou predikce použitím jak ideální, tak neideální kapaliny 

stejné (48,0 °C), hodnotou téměř identické. V rozmezí koncentrací 0,05<x<0,95 je 

predikce modelu Wilson a ideální kapaliny rozdílná s maximem v koncentraci 0,55 a nad 

hodnotami NTRL a UNIQUAC, s výjimkou rozmezí koncentrací 0,75<x<0,90, kdy je 

hodnota UNIQUAC vyšší. Jedná se o nový trend v rámci studovaných roztoků. S rostoucí 

koncentrací propan-1-olu se predikce NTRL a UNIQUAC postupně přibližují. V rozmezí 

koncentrací 0,05<x<0,20 udává model NTRL velmi nekonsistentní výsledek výpočtu.                         

S rostoucí koncentrací butan-1-olu se hodnota NTRL modelu velice vzdaluje všem 

ostatním modelům a pohybuje se pod teplotou vzplanutí čistého butan-1-olu (37,0 °C). Pro 

hodnotu čistého butan-1-olu jsou predikce použitím jak ideální, tak neideální kapaliny opět 

stejné (37,0 °C). Z uvedeného vyplývá, že pro daný roztok dvou nemísitelných látek, lišící 

se o jeden atom uhlíku v molekule je prediktivní kapacita modelu NTRL ještě více odlišná 

od ostatních modelů a je ještě více nekonzistentní než v případě roztoku propan-1-ol / 

pentan-1-ol.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce byl výpočet a verifikace teploty vzplanutí 

multikomponentních směsí alternativních paliv s využitím termodynamických modelů 

a experimentálních dat. Výpočet a verifikace teploty vzplanutí umožňuje přesné a správné 

hodnocení teploty směsí hořlavých látek. Na základě teploty vzplanutí můžeme zajistit 

správnou klasifikaci směsí hořlavých kapalin a zvýšit bezpečnost v energetickém 

a chemickém průmyslu. Dalším praktickým výstupem využití predikce teploty vzplanutí 

paliv na bázi alkoholů je přesnější stanovení požárního nebezpečí a návrh efektivních 

preventivních opatření protipožární a protivýbuchové ochrany.  

Přínosy práce jsou shrnuty následovně: 

• Byl proveden souhrn aktuálních předchozích studií v období 2015-2016, tedy za 

poslední 2 roky. 

• Byl vytvořen souhrn matematicko-fyzikálních metod pro výpočet teploty vzplanutí 

s využitím kombinace modifikované Le Chatelierovy rovnice, Antoineovy rovnice 

a rovnic pro výpočet aktivitních koeficientů. 

• Byla provedena literární rešerše pro nalezení vstupních dat pro matematicko-

fyzikální metody, jmenovitě teploty vzplanutí čistých složek studovaných směsí, 

parametrů pro výpočet binárních koeficientů alkoholů CnH2n+2O, kde n=5, 

parametrů pro výpočet aktivitních koeficientů modelů WILSON, NRTL 

a UNIQUAC. 

• Byla provedena experimentální verifikace vybraných ideálních a neideálních směsí 

alkoholů - metanol / propan-1-ol a metanol / butan-1-ol v uzavřeném kelímku 

metodou dle EN ISO 13 736 pro 10 různých koncentrací v rozmezí 0-1 mol∙l-1 

s dílem 0,05 mol∙l-1. 

• Byla stanovena relativní odchylka pro UNIQUAC u směsi metanol / propan-1-ol 

a pro modely NRTL, WILSON a ideálního plynu u směsi metanol / butan-1-ol, kde 

existuje statisticky významná odchylka naměřených a teoretických hodnot. 

U ostatních modelů byla relativní odchylka statisticky nevýznamná.  

• Byl proveden výpočet teploty vzplanutí pro 5 binárních směsí alkoholů CnH2n+2O, 

kde n=5, jmenovitě byly studovány směsi metanol / etanol; etanol / butan-1-ol; 

propan-1-ol / butan-1-ol; propanol / penta-1-ol a butanol / pentan-1-ol. 
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Budoucí studie 

Diplomová práce byla koncipována jako prvotní studie, jejímž cílem bylo vytvořit 

souhrn metod pro modelování teplot vzplanutí chemických látek a „zmapovat“ možnosti 

kombinace vybraných modelů pro binární sloučeniny multikomponentních směsí 

alternativních paliv.  

Budoucí studie práce lze shrnout následovně: 

• Doplnit přehled matematicko-fyzikálních modelů o příklady jejich použití 

a verifikovat výsledky na příkladech ideálních a neideálních směsí.  

• V rámci studií týkajících se binárních směsí lze potvrdit trend binárních roztoků 

ideálně mísitelných a neideálně mísitelných směsí. Změření teploty vzplanutí směsí 

alkoholů metanol / etanol; etanol / butan-1-ol; propan-1-ol / butan-1-ol; propan-1-ol 

/ pentan-1-ol; butan-1-ol / pentan-1-ol. 

• Na základě vývoje literatury v oblasti aktivitních koeficientů dohledat ty, pro které 

tyto vstupní parametry v současnosti nejsou publikovány a dokončit tak studii 

binárních směsí primárních alkoholů CnH2n+2O, kde n = 1-5. Konkrétně se jedná 

o teploty vzplanutí systémů metanol / pentan-1-ol, etanol / propan-1-ol, etanol / 

pentan-1-ol. 

• Zaměřit se na kvantifikaci teplot vzplanutí chemicky složitějších, ternárních 

roztoků alkoholů v rozsahu daném možnostmi experimentálního zařízení, 

tj. počáteční teploty od -18 °C do +71°C.  

• Z hlediska aplikace se zaměřit na ty ternární sloučeniny, které budou představovat 

energeticky účinné, ekonomické a environmentálně šetrné alternativní paliva nebo 

aditiva pohonných hmot. 
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Příloha A  

Výpočet pro model ideálního plynu 

Příklad kompletního výpočtu teploty vzplanutí směsi metanol / etanol. 
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Teplota vzplanutí byla stanovena pomocí funkce ,,hledání řešení“. 

Výsledná teplota vzplanutí je 13,0 °C. 

 

 



 

 

 

 

Příloha B  

Výpočet pro model dle Wilsona 

Příklad kompletního výpočtu teploty vzplanutí směsi metanol / etanol. 
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2,FP byly vypočítány stejným způsobem jako tytéž hodnoty 

pro řešení ideální rovnici. 

Aktivitní koeficient pro Wilsonovu rovnici 
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Teplota vzplanutí byla stanovena pomocí funkce ,,hledání řešení“. 

Výsledná teplota vzplanutí je 13,02 °C. 

 



 

 

 

 

Příloha C  

Výpočet pro model dle NTRL 

Příklad kompletního výpočtu teploty vzplanutí směsi metanol / etanol. 

Hodnoty pro p1
sat, p2

sat,psat
1FP,psat

2FP byly vypočítány stejným způsobem jako tytéž hodnoty 

pro řešení ideální rovnici. 
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Teplota vzplanutí byla stanovena pomocí funkce ,,hledání řešení“. 

Výsledná teplota vzplanutí je 13,02 °C. 

 



 

 

 

 

Příloha D  

Výpočet pro model dle UNIQUAC 

Příklad kompletního výpočtu teploty vzplanutí směsi metanol / etanol. 

Hodnoty pro p1
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2FP byly vypočítány stejným způsobem jako tytéž hodnoty 

pro řešení ideální rovnici. 
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Abstrakt 

 Předmětem předkládaného článku je predikce a detailní analýza hodnot bodu 

vzplanutí vybraných, roztoků alternativních paliv v kapalném skupenství využitím studií 

principiálně různých termodynamických modelů. Porovnání křivek predikovaných hodnot 

s výsledky studií analogických látek a změřenými experimentálními daty použitím 

principiálně různých metod výpočtu aktivitních koeficientů. Je proveden popis odchylek 

výsledků mezi jednotlivými modely založená na výsledcích podpořených změřenými daty 

dvou typů binárních roztoků - ideálně mísitelné (příklad metanolu a propan-1-olu) 

a neideálně mísitelné (příklad metanolu a butan-1-olu) alkoholů.  

Klíčová slova: aktivitní koeficient, teplota vzplanutí, Le Chatelierova rovnice, Antoineova 

rovnice, Wilson, NTRL, UNIQUAC 

Abstract 

 The subject of the present article is the prediction and detailed analysis of the flash 

point values of selected, solution of alternative fuels in the liquid state using studies of 

principally different thermodynamic models. Comparison of predicted value curves with 

results of analogue studies and measured experimental data using principally different 

activity coefficient calculations. Discussion of results deviation between individual models 

based on the results of supported by measured data from two types of solutions - ideal 

binary mixture (example of methanol and propane-1-ol) and non ideal mixture (example of 

methanol and butane-1-ol) alcohols. 

Keywords: activity coefficient, flash point, Le Chatelier's equation, Antoine's equation, 

Wilson, NTRL, UNIQUAC 
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1. Úvod 

1.1 Energetika 

V současnosti existuje celosvětová poptávka po vývoji energeticky účinných, 

ekonomických a environmentálně šetrných procesů pro udržitelnou výrobu kapalných 

alternativních paliv pro náhradu chemických sloučenin, které vznikají z ropy [1]. Paliva na 

bázi čistých alkoholů, jako je metanol a etanol jsou testovány pro motory se vznětovým 

i zážehovým zapalováním, protože mají fyzikálních a spalovací vlastnosti podobné naftě 

a benzínu [2]. Kromě čistých látek jsou testovány směsi paliv na bázi čistých alkoholů 

kombinovaných v různých poměrech s naftou a benzínem [3]. 

1.2 Bezpečnost 

Teplota vzplanutí je nejnižší teplota zkušební dávky korigovaná na barometrický tlak 

101,3 kPa, při které aplikace zdroje zapálení způsobí, že se páry ze zkušební dávky 

vzplanou a plamen se rozšíří napříč povrchem kapaliny za specifikovaných podmínek 

zkoušky. Hodnoty teploty vzplanutí mohou být použity v lodní dopravě, při skladování, 

manipulaci a v bezpečnostních předpisech jako klasifikační vlastnost pro definici 

„hořlavých materiálů“. Hodnota teploty vzplanutí může indikovat přítomnost vysoce 

těkavého materiálu v relativně netěkavém nebo nehořlavém materiálu a zkoušení teploty 

vzplanutí může být předběžným krokem k dalšímu zkoumání složení neznámých materiálů 

[4]. 

2. Předchozí studie  

Na základě teoretické studie za použití modelu predikce teploty vzplanutí binárních 

roztoků alkoholů ve vodě, provedl Horng-Jang Liaw v roce 2002 experimentální měření, 

při kterém studoval roztoky těchto látek: voda, metanol, etanol, n-isopropan-1-ol, 

izopropylalkohol. Při výpočtech využil kombinaci Le Chatelierovy rovnice, standardní 

Antoineovy rovnice pro výpočet tlaku nasycených par a Wilsonovy, NTRL a UNIQUAC 

pro výpočet aktivitních koeficientů [5]. Wickey publikoval studii bodu vzplanutí pro 

mísitelné sloučeniny alkoholů a ropy [6]. Catoire a Paulmer v roce 2006 studovali zcela 

mísitelné sloučeniny alkoholu a vody [7]. Na jejich studii navázal McGovern, který 

stanovoval body vzplanutí směsí kyslíkatých a uhlovodíkových rozpouštědel 

s destilovanou ropou [8]. Dále byla publikovaná studie pro výpočet a experimentální studie 

teploty vzplanutí organických směsí obsahující alkoholy dle [9]. V této studii byla 

mj. studovaná také směsi propan-1-ol a pentan-1-ol. Předmětem práce je predikce 

a detailní analýza hodnot bodu vzplanutí vybraných směsí dvou primárních alkoholů 

v kapalném skupenství využitím studií principiálně různých termodynamických modelů.  

4 Výpočtová procedura  

Pro výpočet teploty vzplanutí roztoku látek je použita kombinace Le Chatelierovy rovnice, 

standardní Antoineovy rovnice (korelační rovnice pro teplotní závislost tenze nasycených 

par) se semiempirickou Wilsonovou, NTRL (Non-Random Two Liquid) a UNIQUAC 

(UNIversal QUAsiChemical) rovnicí pro výpočet aktivitních koeficientů charakterizujících 

ne idealitu hořlavé kapaliny a reprezentaci údajů o rovnováze systému kapalina-pára. 

Wilsonova rovnice využívá tzv. lokální objemové zlomky. Roztok není nahodilý, nýbrž 

centrální molekula si "vybírá" své sousedy podle síly interakce. Typ molekuly v roztoku 

popisují dva adjustabilní parametry. Je vhodná zejména pro velmi neideální avšak 

mísitelné roztoky. NRTL rovnice využívá myšlenku lokálního složení. Význam parametrů 



 

 

 

je podobný jako u Wilsonovy rovnice. Tuto rovnici však lze aplikovat i na omezeně 

mísitelné roztoky. UNIQUAC slouží k přesnější charakterizaci velikosti molekul využitím 

tzv. van der Walsových objemů a povrchů určovaných z geometrie molekul. Typ molekuly 

v roztoku popisují dva strukturní parametry. Procedura výpočtu a parametry látek jsou 

podrobně popsány v článku [10]. 

3. Zkušební zařízení a metoda 

3.1 Zkušební zařízení 

Hodnoty teploty vzplanutí nejsou konstantní fyzikálně-chemické vlastnosti zkoušených 

materiálů. Jsou funkcí konstrukce přístroje, stavu použitého přístroje a prováděného 

pracovního postupu. Proto je nutné normalizovat podmínky, za kterých bude teplota 

vzplanutí stanovována. Experimenty byly prováděny ve zkušebním zařízení: přístroj pro 

stanovení bodu vzplanutí hořlavých kapalin dle Abela, typ AB-5 (EN ISO 13 736, ISO 

1516, IP 170), vyrobeného společností Petrotest SRN v souladu s ČSN EN ISO 13736 [4]. 
Přístroj je určený pro měření bodů vzplanutí v rozsahu od -18 °C do +71 °C. Schematické 

znázornění celého použitého systému je uvedeno na Obr. 1. 

 

Obrázek 1 Zkušební zařízení pro stanovení teploty vzplanutí. 

Zkušební zařízení na Obr. 1 se skládá ze: 1) zapalovacího zařízení, 2) teploměru, 

3) adaptéru teploměru, 4) víčka, 5) clony, 6) míchadla, 7) zkušebního kelímku. A-N jsou 

rozměry uvedené v normě. 

3.2 Zkušební metoda 

Zkušební vzorek byl nalit do zkušebního kelímku přístroje AB-5 a zahříván tak, aby se 

jeho teplota za stálého míchání konstantně zvyšovala (1,5 °C/min.). Zapalovací zařízení 

bylo v pravidelných teplotních intervalech nasměrováno otvorem víčka do zkušebního 

kelímku a současně bylo přerušeno míchání. Nejnižší teplota, při které aplikace 



 

 

 

zapalovacího zařízení způsobila vzplanutí par zkušebního vzorku a rozšíření plamene po 

povrchu kapaliny, byla zaznamenána jako teplota vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí. 

Tato teplota byla korigována pomocí rovnice Tc = T0 + 0,05(101,3-p), kde T0 je bod 

vzplanutí při atmosférickém tlaku okolí, ve °C a p je atmosférický tlak, v kPa. Teplota 

vzplanutí byla odečtena z teploměru zkušebního kelímku (IP 74C) se jmenovitým 

rozsahem -35 °C až +70 °C, hodnotou dílku 0,5 °C a s největší dovolenou chybou 0,5 °C 

pod 0 °C a 0,2 °C nad 0 °C. Teplota topné nádoby byla odečtena z teploměru pro nízké 

teploty (IP 75C) se jmenovitým rozsahem -30 °C až +80 °C, hodnotou dílku 0,5 °C 

a s největší dovolenou chybou 0,5 °C [4]. 

3.3 Zkoušené látky 

Pro experimentální měření byly použity vybrané alkoholy: metanol (≥ 99,8 %, PENTA 

s.r.o.), etanol (≥ 99,9 %, PENTA s.r.o.), propan-1-ol (≥ 99,5 %, PENTA s.r.o.), butan-1-ol 

(≥ 99,8 %, PENTA s.r.o.), pentan-1-ol (≥ 99,0 %, SIGMA-ALDRICH s.r.o.) [11-15]. 

4. Výsledky 

V práci jsou zkoušeny dva typy binárních roztoků: ideálně mísitelný (příklad metanolu 

a propan-1-olu) a neideálně mísitelný (příklad metanolu a butan-1-olu) alkoholů. Na obou 

typech příkladů jsou prezentovány prediktivní možnosti Wilsonova, NTRL a UNIQUAC 

semiempirického modelového vztahu, které jsou porovnány s modelem ideální kapaliny 

a s experimentálně získanými hodnotami teplot vzplanutí. Výsledky jsou prezentovány 

formou obrázků 2-3. 
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Obrázek 2: Porovnání FP metanolu a propan-1-olu se vzduchem s modelem ideálního 

a neideálního plynu (vyjádřeného Wilsonovou, NTRL a UNIQUAC rovnicí). 

Obrázek 2 popisuje predikce teplot vzplanutí pro směsi alkoholů metanol a propan-1-ol  

s experimentálně stanovenými hodnotami. Jedná se o neideální avšak mísitelné směsi 

s téměř ideálním lokálním složením (podobně jako např. roztok metanolu a etanolu). 

Měření byla prováděna v rozmezí koncentrací 0,0 <x<1,0 (x je koncentrace v obj. %). Pro 

hodnotu čistého propan-1-ol jsou predikce použitím jak ideální, tak neideální kapaliny 

stejné (21,0 °C), hodnotou nižší než experimentálně změřená data. V rozmezí koncentrací 



 

 

 

0,2 <x<0,5 jsou predikce nad hodnotami experimentálními. NTRL v tomto intervalu 

nadhodnocuje výsledek ze všech použitých modelů nejvíce. V rozmezí koncentrací 

0,3<x<0,8 je trend predikcí téměř identický: nejvyšší hodnotu poskytuje NTRL, o něco 

nižší hodnotu Wilson a méně než Wilson ideální plyn. Naproti tomu v kontrastu s výsledky 

těchto tří modelů, v rozmezí koncentrací 0,1 <x<0,9 poskytuje model UNIQUAC velice 

odlišné výsledky, podstatně nižší než uvedené modely. Pro hodnotu čistého metanolu jsou 

predikce použitím jak ideální, tak neideální kapaliny opět stejné (10,0 °C). Z uvedeného 

vyplývá, že pro daný roztok látek, lišící se o dva atomy uhlíku v molekule je prediktivní 

kapacita modelu UNIQUAC podstatně nižší než použití Wilsona, NTRL a modelu ideální 

kapaliny. 
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Obrázek 3: Porovnání FP metanolu a butan-1-olu se vzduchem s modelem ideálního 

a neideálního plynu (vyjádřeného Wilsonovou, NTRL a UNIQUAC rovnicí). 

Obrázek 3 popisuje predikce teplot vzplanutí pro roztok alkoholů metanol a butan-1-ol  

s experimentálně stanovenými hodnotami. Jedná se o neideální nedokonale mísitelné 

roztoky s téměř neideálním lokálním složením (podobně jako např. roztok metanolu 

a petan-1-olu). Měření byla prováděna v rozmezí koncentrací 0,0<x<1,0 (x je koncentrace 

v obj. %). Pro hodnotu čistého butan-1-ol jsou predikce použitím jak ideální, tak neideální 

kapaliny stejné (37,0 °C), hodnotou nižší než experimentálně změřená data. V rozmezí 

koncentrací 0,1<x<0,8 jsou predikce modelů NTRL a ideální kapaliny identické a nad 

hodnotami experimentálními. S rostoucí koncentrací metanolu se tyto predikce postupně 

blíží hodnotám experimentálním. NTRL v tomto intervalu nadhodnocuje výsledek ze 

všech použitých modelů nejvíce. V rozmezí koncentrací 0,2 <x<0,4 je trend predikcí 

Wilson a UNIQUAC téměř identický: vyšší hodnotu poskytuje UNIQUAC, o něco nižší 

hodnotu Wilson, kdy hodnota experimentální leží přibližně mezi hodnotami UNIQUAC 

a Wilson. V těchto hodnotách poskytuje model UNIQUAC velice blízké výsledky 

experimentálním hodnotám, než ostatní modely. Pro hodnotu čistého metanolu jsou 

predikce použitím jak ideální, tak neideální kapaliny opět stejné (10,0 °C). Z uvedeného 

vyplývá, že pro daný roztok látek, lišící se o tři atomy uhlíku v molekule je prediktivní 

kapacita modelu UNIQUAC podstatně vyšší než použití NTRL a modelu ideální kapaliny. 

V intervalu koncentrací 0,0<x<0,4, pak podobnou prediktivní kapacitu jako Wilson. 



 

 

 

 

 

5. Závěr 

Hlavním zaměřením tohoto příspěvku je kvantifikovat teplotu vzplanutí zkoušených 

binárních směsí alkohol-alkohol. Měřením byly stanoveny body vzplanutí v maximálním 

rozmezí objemů 0,0 <x<1,0 změřených při atmosférickém tlaku. Analýza sledovaných 

záznamů vedla k identifikaci více než 50 teplot vzplanutí měřených v souladu s metodou 

ČSN EN ISO 13736. Byla získána rozsáhlá sada teplot vzplanutí umožňující systematické 

doplnění stávajících studií. Prezentované hodnoty teploty vzplanutí mohou být prakticky 

využity pro vyloučení vzniku účinných zdrojů iniciace obzvláště v případech, kdy teplota 

iniciačního zdroje bude blízká teplotě vzplanutí za podmínek podobných laboratorním.  

6. Budoucí studie 

Budoucí studie jsou zaměřeny na kvantifikaci teplot vzplanutí chemicky složitějších, 

ternárních roztoků alkoholů v rozsahu daném možnostmi experimentálního zařízení, 

tj. počáteční teploty od -18 °C do +71°C. 
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