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Úvod 

 
Problematika chemické termodynamiky a termokinetiky je velmi aktuálním tématem, 

kterým se zabývá řada vědců po celém světě, zejména ve spojitosti s určováním 

termodynamických vlastností látek používaných jako paliva, či hasiva při procesu hoření. 

 

V oblasti termodynamiky plynných a kapalných uhlovodíkových paliv je prováděno 

značné množství experimentů a to jak velkorozměrové zkoušky, tak měření v laboratorních 

podmínkách. Snahou této práce je pokusit se pomoci interpretovat experimentálně získaná 

data a najít odpověď na otázku, zda se dá bez větších znalostí termodynamických 

parametrů popsat průběh hoření a hašení uhlovodíkových paliv.  

 

Cílem je provést souhrn současných poznatků souvisejících s kvantifikací 

termodynamických vlastností meziproduktů hoření a hašení. Budou zde popsány dostupné 

zdroje a formáty termodynamických dat a formy jejich tabelace, následně bude provedena 

analýza těchto dat za účelem jejich sjednocení a vytvoření representativní redukované 

databáze, která bude využita k termodynamickým výpočtům při řešení případové studie. 

 

V případové studii je cílem aplikovat analyzovaná data pro výpočty termodynamických 

vlastností a určení technicko-bezpečnostních parametrů u dvou uhlovodíkových paliv, 

a to methanu a dimehtyl etheru. Methan je uvažován jako referenční palivo, se kterým byla 

v minulosti provedena celá řada měření, a výsledky těchto experimentů jsou publikovány 

v dostupných bibliografických zdrojích. Na druhé straně stojí dimethyl ether, o kterém se 

mluví jako o alternativní náhražce fosilních paliv a některé jeho termodynamické a 

technicko-bezpečnostní parametry zatím nejsou publikovány. V rámci případové studie 

jsou stanoveny tři dílčí cíle, mezi které patří stanovení adiabatické teploty plamene při 

různých koncentracích paliva ve směsi se vzduchem, z které bude vycházeno v dalších 

krocích řešení případové studie. Dalším cílem je určení dolní meze výbušnosti s využitím 

adiabatické teploty plamene. Stěžejním cílem je určení teoretické minimální hasicí 

koncentrace s využitím námi získaných termodynamických dat. 
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Teoretická část 

1 Termodynamika 

Termodynamika je věda studující přeměny energie, zkoumá zákonitosti, jimiž jsou řízeny 

tepelné děje v látkách, čímž umožňuje kvantitativně popsat okolnosti chemických reakcí 

a provádět užitečné předpovědi. Základní pravidla termodynamiky jsou dána především 

prvním a druhým termodynamickým zákonem. Přitom první zákon termodynamický 

popisuje kvantitativní stránku energetické přeměny, druhý spíše kvalitativní charakter dějů 

ve fyzikálních soustavách. [10]  

Přestože oba zmíněné zákony termodynamiky mají velice obecný charakter a jejich 

platnost je široce experimentálně ověřena, ani jeden z nich není podmíněn žádnými 

předpoklady o stavbě látky nebo hmoty. Postupy a metody termodynamiky je tudíž možné 

uplatnit pro všechny soustavy, kde jsou platné obecné zákonitosti. 

1.1 První termodynamický zákon 

První zákon termodynamický neboli první věta termodynamická formuluje zákon 

zachování energie prostřednictvím tzv. vnitřní energie (U). Doslovná definice říká,  

že změna vnitřní energie izolovaného systému je konstantní. Změna vnitřní energie 

v uzavřeném systému, který přechází z výchozího stavu „1“ (s vnitřní energií U1)  

do konečného stavu „2“ (s vnitřní energií U2) je dána vztahem (1): 

∆U = U2 - U1 = Q + W,    (1) 

kde ∆U (J) je změna vnitřní energie, Q je teplo vyměněné mezi systémem a okolím a W (J) 

je práce vyměněná mezi systémem a okolím. Výše uvedená bilance prezentuje skutečnost, 

že práce a teplo jsou ekvivalentní, a že u izolovaného systému (Q=0 a W=0) je vnitřní 

energie konstantní. Také říká, že změna vnitřní energie u uzavřeného systému je rovna 

energii, která je sdílena mezi okolím a daným systémem ve formě práce a tepla. [1] 

Způsob zápisu ve výše uvedené rovnici demonstruje rovněž zavedenou znaménkovou 

konvenci [19], což znamená, že dodáme-li teplo či práci do systému, zvýší se jeho vnitřní 

energie. Ve smyslu uvažované znaménkové konvence pak veličinám Q či W náleží kladná 

hodnota. Naopak vykonává-li systém práci nebo uvolňuje-li se při přechodu z výchozího 

do konečného stavu energie, náleží příslušným veličinám záporná hodnota (energetická 

bilance systému je záporná). 
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Pod pojmem vnitřní energie se rozumí ta část energie, která je závislá na tlaku (hustotě), 

teplotě, složení a fyzikálním skupenství látek (např. vodní pára má jinou vnitřní energii  

než kapalná voda při stejné teplotě a tlaku). [3] 

Důsledkem prvního zákona termodynamiky je rovněž skutečnost, že není možné 

zkonstruovat tzv. perpetuum mobile prvního druhu, tedy stroj, který by vykonával práci, 

aniž by přitom spotřebovával energii. [1] 

1.2 Druhý termodynamický zákon 

Předmětem druhého termodynamického zákona je rozlišení dějů samovolných 

(spontánních) a nesamovolných, a to pomocí stavové veličiny zvané entropie (S). Určité 

procesy v přírodě se totiž vyznačují přirozenou tendencí k samovolné změně stavu,  

aniž by bylo nutné k uskutečnění této změny dodávat práci. 

Druhý termodynamický zákon pro spontánní procesy lze vyjádřit vztahem (2): 

∆𝑆tot >  0.       (2) 

Zde Stot je celkovou entropií systému a jeho okolí, která během spontánní změny roste. 

Termodynamické děje nevratné (např. volná expanze plynů) mají spontánní povahu,  

a musí tedy být doprovázeny vzrůstem entropie. [1,18] 

V případě vratných termodynamických dějů (například tzv. Carnotův cyklus) platí,  

že ∆S = 0. 

Matematickým vyjádřením druhého zákona termodynamiky pro tento případ je rovnice (3), 

která je platná za předpokladu ideálního plynu (expandujícího adiabaticky v rámci 

Carnotova cyklu z teploty T1 na teplotu T2). 

 𝑑𝑆 =
𝑞1

𝑇1
+

𝑞2

𝑇2
= 0.      (3) 

Kde křivkový integrál označuje celkovou změnu entropie v rámci Carnotova cyklu, q1 a q2 

určují hodnotu energie vyměňované ve formě tepla během izotermických kroků. 

Jednou z platných definic druhého zákona termodynamiky je také tzv. formulace 

Clausiova, která říká, že, teplo nemůže samovolně přecházet z chladnějšího tělesa  

na teplejší. Planckova a Thomsonova formulace druhého zákona termodynamiky  

se vyjadřuje k neexistenci perpetuum mobile druhého druhu: „Není možno sestrojit 

periodicky pracující tepelný stroj, který by nezpůsoboval žádných jiných změn,  

než že by produkoval práci odnímáním ekvivalentního množství tepla ze zdroje o stálé 

teplotě.“ 
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Statistická definice entropie vycházející z molekulové interpretace druhého zákona 

termodynamiky bude představena níže (v kapitole 1.3.3). 

2 Termochemie a termodynamické funkce 

Podobor termodynamiky, který se věnuje studiu přenosu energie ve formě tepla 

doprovázejícího chemické reakce, se nazývá termochemie. Pomyslný či skutečný,  

případně idealizovaný „reaktor“ společně s jeho obsahem utvářejí systém, u kterého, díky 

chemické reakci, dochází k výměně energie. Termodynamické funkce, které budou 

definovány v následujících podkapitolách textu této diplomové práce, umožňují 

předpovídat toto teplo pro případ zvolených reaktantů (látek vstupujících do reaktoru)  

a produktů (látek vycházejících z reaktoru), a to za předpokladu platnosti termodynamické 

rovnováhy. 

Jestliže v soustavě probíhá chemická reakce, která je dána obecnou rovnicí 

 𝑏𝐵 + 𝑐𝐶 + ⋯ = 𝑟𝑅 + 𝑐𝑆 + ⋯,    (4) 

kde B, C, … jsou reaktanty a R, S, … představují produkty. Malými písmeny b, c, … a r, s, 

…jsou označeny příslušné stechiometrické koeficienty (molární zlomky) reaktantů A, B, … 

resp. produktů R, S, … Daný proces je doprovázen změnou uspořádání atomů a molekul 

vstupujících do systému, tedy dochází k vývinu nebo spotřebování určitého množství 

energie nazývané reakčního teplo. Reakce, při kterých je teplo systémem přijímáno,  

se nazývají endotermické (kladná hodnota reakčního tepla), při kterých dochází k vývinu 

tepla, jsou označovány jako exotermické (záporná hodnota reakčního tepla). [3] 

2.1 Entalpie 

Entalpie (H) je termodynamickou funkcí vycházející z prvního zákona termodynamiky. 

Symbolicky je entalpie definována vztahem (5): 

𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉,      (5) 

přičemž p je tlak a V je objem. Jelikož vnitřní energie, tlak i objem jsou tzv. stavovými 

funkcemi, je také entalpie stavovou (termodynamickou) funkcí. Z tohoto konstatování 

vyplývá, že změna entalpie není závislá na cestě, kterou systém procházel mezi počátečním 

a konečným stavem, ale je závislá pouze na těchto dvou stavech. Tato definice má  

pro termochemii velmi závažné důsledky. Je-li systém při konstantním tlaku a přitom může 
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vykonávat pouze objemovou práci, rovná se změna entalpie systému energii,  

která je dodána ve formě tepla (𝑑𝑞 = 𝑑𝐻). 

Jestliže je možnost, aby systém měnil svůj objem, pak se změna vnitřní energie nerovná 

vyměněnému teplu. V tomto případě se totiž část tepla dodaného systému mění  

na objemovou práci, která je vracena do okolí. Je tedy platné d𝑈 <  𝑑𝑞. Energie,  

která je přenesena za konstantního tlaku ve formě tepla, je rovna změně entalpie. Tyto 

změny lze měřit (kalorimetricky) pomocí zařízení, která pracují za konstantního tlaku. 

Entalpie je rostoucí funkcí teploty, přičemž tečnou této funkce (derivací entalpie  

podle teploty) je izobarická tepelná kapacita, označována dále symbolem Cp (molární 

tepelná kapacita za konstantního tlaku v jednotkách JK
-1

mol
-1

). Tepelná kapacita je závislá 

na průběhu dodávání tepla. Jestliže je systém za konstantního tlaku, nezvyšuje dodávka 

tepla pouze teplotu, ale také množství energie pV prostřednictvím rozšíření hranice 

systému. Tedy, tepelná kapacita za konstantního tlaku Cp je vždy větší než tepelná kapacita 

za konstantního objemu Cv.  

U mnohých plynných látek lze určit jejich molární tepelnou kapacitu v závislosti na počtu 

atomů v molekule a počtu stupňů volnosti. Při nízké teplotě jsou buzeny pouze tři 

translační stupně volnosti a molární teplotní kapacita (za konstantního objemu)  

je 3/2 R. Při vyšších teplotách přispívají dva rotační stupně volnosti tak, že tepelná kapacita 

nabývá hodnot 5/2 R. Při ještě vyšších teplotách jsou rozrušeny také vibrační stupně 

volnosti a tepelná kapacita nabývá hodnot 7/2 R pro dvouatomové molekuly a ještě více 

pro víceatomové molekuly. Závislost molární tepelné kapacity na teplotě je znázorněna  

na Obr. 1. 

 

Obr. 1 Teplotní závislost molárních teplotních kapacit H, H2, N2 a H2O [34] 
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Teplo, které systém za stálého objemu vymění s okolím, je rovno reakční vnitřní energii 

∆rU, za konstantního tlaku reakční entalpií ∆rH. Skutečnost, že vnitřní energie i entalpie 

jsou stavovými funkcemi, umožňuje zredukovat velký počet experimentálně stanovených 

reakčních tepel pro různé kombinace výchozích látek a produktů u chemicky zajímavých 

reakcí (při různých teplotách) na viditelně menší počet hodnot ∆H reakcí, které provázejí 

vznik prvků a sloučenin za standardních podmínek, tzv. standardních slučovacích entalpií 

∆fH
ᶱ
 při jedné teplotě a výpočet ∆rH při odlišné teplotě než T

0
 pomocí molárních tepelných 

kapacit. [3] 

2.1.1 Standardní změna entalpie 

Standardní entalpie libovolné přeměny je rovna energii vyměněné ve formě tepla při dané 

přeměně probíhající za stálé teploty, přičemž jednotlivé výchozí látky a jednotlivé 

produkty jsou uvažovány v čisté formě za standardního tlaku. Změna entalpie se nazývá 

tzv. standardní změnou entalpie ∆H
ᶱ 
v případě, že jde o děj, při kterém se výchozí látky  

i produkty nacházejí ve svých standardních stavech (látka v čisté formě při dané teplotě  

a tlaku 100 kPa). Standardní entalpie mohou být udávány pro libovolnou teplotu. 

Termodynamická data se však obvykle podle konvence udávají při 25 °C (298,15 K). [3] 

Standardní změna fyzikální přeměny nebo reakce je rozdílem entalpií produktů  

a reaktantů, nacházejících se ve svých standardních stavech při dané teplotě. 

Standardní entalpie provázející fyzikální přeměnu se nazývá standardní entalpie přeměny  

a značí se ∆trsH
ᶱ
 („trs“ z anglického transitiv). Můžeme se také setkat s českými indexy 

fyzikálních či chemických přeměn ∆táníH
ᶱ
, ∆tuhH

ᶱ
,
 
apod. Jelikož je entalpie stavovou funkcí 

mají děje probíhající vpřed i zpět stejnou změnu entalpie, avšak s rozdílným znaménkem 

(∆𝐻ᶱ
𝐴→𝐵 = −∆𝐻ᶱ

𝐵→𝐴).  

Pokud je změna entalpie spojena s chemickou přeměnou, používá se zápis nazývaný 

termochemická rovnice, což je kombinace stechiometrické rovnice reakce s vyznačenými 

skupenstvími jednotlivých látek a hodnot standardní reakční entalpie odpovídající 

skupenství a stechiometrii látek v dané chemické přeměně. Standardní reakční entalpie 

∆rH
ᶱ
 představuje změnu entalpie pro děj, kdy reaktanty (výchozí látky) v jejich 

standardních stavech reagují na produkty v jejich standardních stavech. Obecně je 

standardní reakční entalpie dána vztahem (6): 

∆𝑟𝐻ᶱ=  ν𝐻m
ᶱ −  ν𝐻m

ᶱ
vých .látkyprodukty ,    (6) 
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kde 𝐻m
ᶱ  je standardní molární entalpie jednotlivých látek účastnících se reakce,  

ν jsou příslušné stechiometrické koeficienty. V souladu se značením zavedeným v rovnici 

(4) je pak možné zápis přeformulovat následovně (7): 

∆𝑟𝐻ᶱ=  𝑟 ∆𝑓𝐻𝑅
ᶱ  + 𝑠 ∆𝑓𝐻𝑆

ᶱ +. . .  −  𝑏 ∆𝑓𝐻𝐵
ᶱ  + 𝑐 ∆𝑓𝐻𝐶

ᶱ +. . .  . (7) 

Zde ∆𝑓𝐻𝑖
ᶱ jsou standardní slučovací entalpie příslušné (i-té) látky. Standardní reakční 

entalpie (∆rH
ᶱ
) je molární veličinou, což koresponduje se skutečností, že je vypočtena 

z molárních entalpií látek, případně jejich molárních tepelných kapacit. Hodnota ∆ rH
ᶱ
  

je závislá na stechiometrii dané chemické reakce. Z toho důvodu je používán 

v termochemii zápis reakce pomocí termochemické rovnice. 

Standardní spalná entalpie (∆cH
ᶱ
) je změna entalpie provázející spalování látky v čistém 

kyslíku. Výpočet standardní reakční entalpie závisí na myšlenkovém pochodu, kdy výchozí 

látky jsou nejprve úplně oxidovány na plynný oxid uhelnatý, kapalnou vodu,  

eventuálně i na další definované produkty spalování. Pro vztah spalné entalpie a reakčního 

tepla platí relace (8): 

∆𝑟𝐻
ᶱ= − 𝜈𝑖(∆𝑐𝐻

ᶱ)𝑖𝑖 .    (8) 

2.1.2 Teplotní závislost reakční entalpie 

Standardní entalpie řady významných reakcí byla měřena při různých teplotách.  

Pokud však tyto údaje chybí, je možné vypočítat entalpii při různých teplotách pomocí 

tepelných kapacit látek a entalpie známé při určité teplotě. Data o tepelných kapacitách 

bývají přesnější, než experimentální data reakční změny entalpie. Lze tedy říci,  

že vypočtená data ∆rH
ᶱ
 pomocí tepelných kapacit bývají pro vyšší teploty přesnější,  

než přímo experimentálně stanovená entalpie. Při výpočtu lze uvažovat třístupňový 

myšlenkový pochod, kdy se nejprve výchozí látky ochladí z teploty T1 na teplotu T0, pak 

při teplotě T0 proběhne reakce a nakonec se produkty z teploty T0 ohřejí na teplotu T1. 

Součet změn entalpií v těchto třech krocích se rovná standardní reakční entalpii při teplotě 

T1. Tato závislost je dána rovnicí (9) 

∆𝑟𝐻 ɵ𝑇1 = ∆𝑟𝐻 ɵ𝑇0 +  ∆𝑟𝐶𝑝
ᶱ𝑑𝑇

𝑇1

𝑇0
,     (9) 

kde ∆r𝐶𝑝
ᶱ   je rozdíl tepelných kapacit látek ve standardních stavech. 
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Každá tepelná kapacita musí být násobena příslušným stechiometrickým koeficientem 

∆r𝐶𝑝
ᶱ =  𝜈𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑦 𝐶𝑝

ᶱ −  𝜈𝑣ý𝑐ℎ .𝑙á𝑡𝑘𝑦 𝐶𝑝
ᶱ .   (10) 

U výše uvedených rovnic neuvažujeme změnu skupenství. Pokud by ke změně skupenství 

došlo, musela by se do celkové změny entalpie projevit i tato změna.[1]  

2.2 Entropie 

První termodynamický zákon zavádí pojem vnitřní energie (U). Je to stavová funkce,  

která umožňuje zjistit, zda je přípustná daná změna: mohou nastat pouze změny, při 

kterých vnitřní energie izolovaného systému zůstane konstantní. Druhý zákon 

termodynamiky umožňuje zjistit směr samovolné změny pomocí jiné stavové veličiny a to 

entropie (S). Entropie představuje míru neuspořádanosti systému a umožňuje nám zjistit, 

zda lze dospět z jednoho stavu do jiného samovolnou změnou, či nikoli. První zákon 

termodynamiky využívá vnitřní energii, s jejíž pomocí identifikuje možné změny systému; 

druhý zákon zase využívá entropie k nalezení mezi přípustnými změnami systému ty, které 

jsou samovolné. [1]  

Entropie je ukazatelem směru změny a její změna je definována na základě tepla,  

které je vyměňováno mezi okolím a systémem. Entropie je stavovou funkcí,  

což bývá dokázáno Carnotovým cyklem. [3] 

2.2.1 Termodynamická definice entropie 

Mluvíme-li o termodynamické definici entropie, bereme v úvahu změnu entropie (dS), 

k níž dochází důsledkem nějaké chemické či fyzikální změny (v důsledku nějakého děje). 

Tato definice vychází z představy, že změna stupně rozptýlení energie je závislá na tom, 

jaké množství energie se vyměňuje ve formě tepla. Jak už bylo uvedeno, teplem  

je stimulován neuspořádaný pohyb částic hmoty, je na něm tedy závislý nárůst entropie  

na rozdíl od práce, která podporuje jednotný pohyb částic, a proto na ní entropie není 

závislá. [1] 

Termodynamická definice entropie může být formulována 

𝑑𝑆 =
𝑑𝑞𝑟𝑒𝑣

𝑇
,      (11) 

qrev je zde vratně dodané teplo. [1][3] 

Je nutné si uvědomit, že v uvažovaném cyklu probíhají jen reversibilní (vratné) pochody, 

tzn. teplo je vyměňováno mezi okolím a systémem vratně. [3] 
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Pro měřitelnou změnu mezi dvěma stavy b a c integrace tohoto vztahu (11) dává 

𝑑𝑆 =  
𝑑𝑞𝑟𝑒𝑣

𝑇

𝑐

𝑏
 .     (12) 

Jestliže chceme vypočítat rozdíl entropie mezi dvěma stavy systému, musíme nejprve 

zvolit nějakou vratnou cestu, která spojuje tyto dva stavy a následně provedeme integraci 

podílu dodaného tepla a teploty systému, jenž odpovídá jednotlivým úsekům této cesty.  

2.2.2 Statistická definice entropie 

Podíváme-li se na Boltzmanovo zjištění, že atomy a molekuly mohou nabývat jen určitých 

hodnot energie, tzv. energetických hladin, dostaneme výchozí bod pro molekulovou 

interpretaci druhého termodynamického zákona. Stálý tepelný pohyb molekul,  

jež pozorujeme ve vzorku hmoty při T >  0, způsobuje to, že jeho molekuly  

jsou rozděleny do dovolených energetických hladin. Boltzmann definoval rovněž vztah 

(13) mezi distribucí molekul do energetických hladin a entropií 

𝑆 = 𝑘𝑙𝑛𝑊,      (13) 

k = 1,381 . 10
-23

 J.K
-1

 je Boltzmannova konstanta a vyjadřuje množství energie,  

která je potřebná pro zahřátí jedné částice ideálního plynu o 1 kelvin. W je zde počtem 

mikrostavů (počet způsobů, jak mohou být uspořádány molekuly, aby byla zachována 

celková energie systému). [1] 

Pokud měříme termodynamické vlastnosti systému, měříme vlastně průměrnou hodnotu 

přes více mikrostavů, kterých lze dosáhnout v podmínkách experimentu. Někdy je počet 

mikrostavů definován jako „chaos“ a „rozptylování energie a hmoty“, které se používají 

k zavedení pojmu entropie. 

Výše uvedená rovnice je nazývána jako Boltzmanův vzorec a entropie z něj vypočítaná 

bývá označována jako statistická entropie. Z rovnice je patrné, že pokud je 𝑊 =  1,  

což značí přesně stejný stav všech molekul, pak je S =  0. Avšak pokud může systém 

existovat ve více než jednom mikrostavu, 𝑊 >  1, je i 𝑆 >  0. [1] 

2.3 Helmholtzova a Gibbsova energie 

Z Clasusiovy nerovnosti vyplývá řada kritérií pro spontánnost přeměny při různých 

podmínkách; tato kritéria můžeme vyjádřit pomocí vlastností samotného systému, což vede 

k pojmům Helmholtzova a Gibbsova energie. Spontánní děj při konstantní teplotě  

a objemu je provázen poklesem Helmholtzovy energie, přičemž změna Helmholtzovy 
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energie se rovná maximální práci, která doprovází děj za konstantní teploty. Spontánní děj 

při konstantní teplotě a tlaku se projevuje poklesem Gibbsovy energie. Změna Gibbsovy 

energie je rovna maximální neobjemové práci za konstantní teploty a tlaku. [1] 

Helmholtzova energie (A) je definována vztahem (14) 

𝐴 = 𝑈 − 𝑇𝑆      (14) 

Gibbsova potom 

𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆      (15) 

Mění-li se stav systému za konstantní teploty, tyto dvě vlastnosti se mění následovně 

𝑑𝐴 = 𝑑𝑈 − 𝑇𝑑𝑆 (16)   𝑑𝐺 = 𝑑𝐻 − 𝑇𝑑𝑆 (17) 

Dosadíme-li do rovnice nerovnost 𝑇ds ≥ d𝑈, která je kritériem samovolnosti, získáme 

𝑑𝐴𝑇,𝑉  ≤  0 (17)   𝑑𝐺𝑇,𝑉 ≤ 0 (18) 

Pro chemii jsou tyto dvě nerovnosti nejdůležitějšími závěry termodynamiky. 

 

Gibbsova energie bývá nazývána také jako volná entalpie a nejvhodněji ji můžeme vyjádřit 

jako funkci tlaku a teploty. Gibbsova energie roste s tlakem a klesá s teplotou, přičemž její 

změna s teplotou má souvislost s entalpií podle Gibbsovy-Helmholtzovy rovnice. 

Gibbsova energie kapalin a pevných látek je téměř nezávislá na tlaku, pro plyny je úměrná 

logaritmu tlaku. 

Proběhne-li v systému děj, Gibbsova energie se může měnit vlivem změny jakékoliv 

z veličin H, T, nebo S. Pro infinitezimální změnu každé vlastnosti lze napsat: 

𝑑𝐺 = 𝑑𝐻 − 𝑑 𝑇𝑆 = 𝑑𝐻 − 𝑇𝑑𝑆 − 𝑆𝑑𝑇.   (19) 

Jelikož 𝐻 =  𝑈 +  𝑝𝑉, platí také (20) 

𝑑𝐻 = 𝑑𝑈 + 𝑑 𝑝𝑉 = 𝑑𝑈 + 𝑝𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑝    (20) 

a tedy 

𝑑𝐺 = 𝑑𝑈 + 𝑝𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑝 − 𝑇𝑑𝑆 − 𝑆𝑑𝑇.   (21) 

2.4 Rovnováha plynné směsi a chemický potenciál 

Chemický potenciál µi sloučeniny i ve směsi je definován jako parciální derivace volné 

energie G ku množství látky (molovému číslu) sloučeniny ni 

𝜇𝑖 =  
𝜕𝐺

𝜕𝑛𝑖
 
𝑝 ,𝑇,𝑛𝑗

.      (22) 
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Zde indexy naznačují, že p, T a všechny nj (kromě ni) zůstávají konstantní. Pro čisté 

sloučenina platí jednoduchý vztah 

𝜇 =  
𝜕𝐺

𝜕𝑛
 
𝑝 ,𝑇

=  
𝜕𝑛𝐺 

𝜕𝑛
 
𝑝 ,𝑇

= 𝐺 .    (23) 

Gibbsova energie za konstantní teploty má tvar 

(𝑑𝐺)𝑇 = 𝑉𝑑𝑝,     (24) 

integrací a následnou diferenciací výše uvedené rovnice se dostaneme ke specifickému 

vztahu pro chemický potenciál látky v plynné směsi za konstantní teploty 

𝜇𝑖 = 𝜇𝑖
0 𝑇 + 𝑅𝑇. ln  

𝑝𝑖

𝑝0 ,     (25) 

kde index 
0
 značí standardní tlak. 

Zobecněním totální změny Gibbsovy energie čisté sloučeniny 

𝑑𝐺 = 𝑉𝑑𝑝 − 𝑆𝑑𝑇      (26) 

ke směsi a použitím definice pro chemický potenciál v ideálním plynu, se získá 

𝑑𝐺 = 𝑉𝑑𝑝 − 𝑆𝑑𝑇 +  𝜇𝑖𝑑𝑛𝑖𝑖 .    (27) 

Nyní je uvažována chemická reakce  𝜈𝑖𝐴𝑖 = 0 v plynné směsi a je zavedena proměnná ζ 

postupu reakce (není závislý na celkovém množství) pomocí vztahu 𝑑𝑛𝑖 = 𝜈𝑖𝑑𝜁  

(např. ∆ζ =  1 pro úplnou konverzi podle reakční rovnice). Potom předchozí rovnice  

při konstantním tlaku a teplotě v rovnovážném stavu (dG = 0) vede k  

 𝜈𝑖𝜇𝑖 = 0.      (28) 

 

Obr. 2 Schematické zobrazení vztahu mezi G a ζ [34] 
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Na Obr. 2 je znázorněn vztah mezi Gibbsovou energií a proměnnou ζ. Je patrné,  

že při rovnovážném stavu je dosaženo nejnižší hladiny. 

2.5 Adiabatická teplota plamene 

Pod pojmem adiabatická teplota plamene rozumíme teoretickou nejvyšší teplotu plamene, 

které dosáhneme při dokonalém spálení určité směsi ve zcela izolované soustavě,  

což znamená, že neexistují žádné tepelné ztráty. 

Adiabatická teplota má v celém objemu plamene stejnou hodnotu a nemá praktický 

význam, jelikož v reálných podmínkách nelze této teploty dosáhnout. Využívá se například 

pro teoretické stanovení hasící koncentrace u plynných hasiv. Jelikož je adiabatická teplota 

vyšší než reálná teplota, je takto určená koncentrace na straně bezpečnosti a prakticky 

účinně využitelná. [9] 

2.5.1 Stanovení adiabatické teploty plamene  

V uzavřeném adiabatickém systému při konstantním tlaku je podle prvního zákona 

termodynamiky d𝐻 =  0. Mimo to celková hmotnost je konstantní. 

Proto nehořlavé plyny (značené indexem u) a hořlavé plyny (s indexem b) mají stejnou 

specifickou entalpii. Molární entalpie hořlavých a nehořlavých plynů se často liší,  

protože část molekul se obvykle mění v chemické reakci.  

Tedy 

ℎ(𝑢) =  𝑤𝑗
(𝑢)

ℎ𝑗
(𝑢)

=  𝑤𝑗
(𝑏)

ℎ𝑗
(𝑏)

= ℎ(𝑏)𝑆
𝑗=1

𝑆
𝑗=1 ,  (29) 

při konstantním tlaku platí vztah 

ℎ𝑗
(𝑏)

= ℎ𝑗
(𝑢)

+  𝑐𝑝 ,𝑗𝑑𝑇
𝑇𝑏
𝑇𝑢

.    (30) 

S využitím této rovnice může být vypočítána adiabatická teplota plamene (TAd). TAd může 

být spočítán jednoduchým způsobem iterace. První rovnovážné složení a entalpie h
(1)

 a h
(2)

 

jsou spočítány pro dvě teploty, z nichž jedna je vyšší a druhá nižší, než očekávaná teplota 

plamene (T1 < TAd a T2 > TAd). Potom se spočítá složení a specifická entalpie h
(m)

 při 

střední teplotě 

𝑇𝑚 =  𝑇1 + 𝑇2 /2 

Jestliže h
(u)

 je mezi h
(1)

 a h
(m)

, je přiřazena teplotě T2 hodnota Tm, v opačném případě 

T1 = Tm. Tento postup je opakován až do doby, dokud není výsledek dostatečně přesný. 

Důvod pro provádění této metody je monotónní závislost entalpie na teplotě.  
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3 Tabelace termodynamických dat 

Termodynamická data velkého množství species jsou tabelována jako funkce teploty. 

Databáze se můžou lišit ve formátu, v současnosti můžeme uvažovat 4 hlavní formáty, 

kterými jsou CHEMKIN, NASA, JANAF, shomate. 

Data ve formátu JANAF jsou tabelované hodnoty pro jednotlivé termodynamické funkce 

při různých teplotách. Pro výpočet mohou být tabelované hodnoty dle potřeby 

interpolovány. Tyto data mohou být však uváděna i jako databáze polynomů teploty T,  

tak, jak jsou většinou tabelována i data v ostatních v dnešní době dostupných databázích. 

Molární tepelná kapacita 𝐶𝑝
0 (𝐶𝑝

0 = 𝐶𝑉
0 + 𝑅) je vyjádřena obvykle jako polynom čtvrtého 

řádu při teplotě T, 

𝐶𝑝
0/𝑅 = 𝑎1 + 𝑎2𝑇 + 𝑎3𝑇

2 + 𝑎4𝑇
3 + 𝑎5𝑇

4.   (31) 

Navíc je potřeba další dvě integrační konstanty k výpočtu entropie a entalpie, kde  

𝑎6
∗ .𝑅 = 𝐻298

0  a 𝑎7
∗ . 𝑅 = 𝑆298

0 , 

𝐻𝑇
0 = 𝑎6

∗ .𝑅 +  𝐶𝑝
0𝑑𝑇´𝑇

𝑇´=298 𝐾
(32) a  𝑆𝑇

0 = 𝑎7
∗ . 𝑅 +  

𝐶𝑝
0𝑑𝑇´

𝑇´

𝑇

𝑇´=298 𝐾
  . (33) 

Těchto 7 koeficientů (a1 – a7) definuje 𝐶𝑇
0,𝐻𝑇

0, 𝑆𝑇
0 při teplotách jiných než 298 K. 

Za účelem zvýšení přesnosti jsou obvykle užívány dva polynomy, a to pro teploty vyšší 

než 1000 K (první set 7 polynomů) a pro teploty nižší, než 1000 K (druhý set 7 polynomů). 

Dá se říct, že NASA formát vychází ze struktury formátu CHEMKIN, ale je rozšířen  

o patnáctou konstantu, kterou je H298/R ≡ ∆fH298. 

Shomate je formát, který je například využíván pro zobrazení dat v databázích.  

Je to v podstatě tabulkový formát a obsahuje hodnoty termodynamických vlastností  

pro určité teploty. Tohoto formátu je využíváno například na internetových stránkách 

National Instituteof Standard and Technology dostupné z webbook.nist.gov. 

Příklady jednotlivých databází jsou uvedeny v Příloze 2. 

Mimo takto dostupná data je ještě možno použít jednoduchého softwarového rozhraní 

ChemicalEquilibriumwithApplications (CEA), které umožňuje jednoduché 

termodynamické výpočty a získání termodynamických dat. Tato data však nejsou 

kompatibilní s NASA ani CHEMKIN formátem, a proto jsem dále tuto možnost 

nevyužíval. CEA je volně dostupné na webových stránkách http://www.grc.nasa.gov [35] a 

může být jistou alternativou pro termodynamické výpočty. 
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3.1 Identifikace a označování molekul (přiřazování termodynamických dat) 

Pro účely termochemických a chemicko-kinetických výpočtů je nutné provést jednoznačné 

přiřazení tabelovaných termodynamických dat ke strukturním izomerům chemických 

sloučenin. Kombinace tzv. CAS čísla a tzv. InChI identifikátoru obvykle zaručuje 

jednoznačné přiřazení složitějších molekul (včetně radikálů, tj. molekul s nepárovým 

elektronem). Studie [5] navrhuje zavedení rozšířené (InChI) identifikace pro účely 

jednoznačného označování elektronově excitovaných radikálů (např. CH*, OH*),  

které jsou významné nejen pro diagnostiku hoření, ale také pro detailní pochopení povahy 

termodynamické nerovnováhy v reakční zóně plamene. Tato problematika je zcela 

aktuálním předmětem výzkumu v úzké souvislosti s tématem mé diplomové práce,  

jelikož se jedná se o významný faktor podmiňující korektní aplikací termodynamických 

dat v rámci vědeckých i inženýrských úloh. 

3.2 Postupy a metody výpočtu termochemických dat 

Pro výpočet termochemických dat se využívá různých výpočetních nástrojů. Burcat [4] 

uvádí, že pro výpočet termodynamických veličin mohou být použity programy PAC apod. 

V posledním desetiletí se využívá semiempirických programů jako je MOPAC  

nebo přesnějších ab-initio DFT metod a metod vlnových funkcí, které mohou být 

realizovány pomocí programů Gausian, MOLPRO nebo třeba GAMESS. 

Mezi DFT metodami získali velkou oblibu funkcionály B3LYP, nebo G3B3,  

které jsou schopny dosáhnout velmi dobré přesnosti (± 2 kcal/mol a míň) bez velkého 

výpočetního úsilí. 

Je také celá řada jiných funkcionálů i programů pro vytváření vstupních dat pro výpočetní 

programy. Tato problematika však přesahuje rámec této diplomové práce a dále se jí 

nebudu zabývat. 

  



 

 

17 

 

4 Praktický význam a příklady využití termodynamických dat 

4.1 Plynná hasiva 

Plynná hasiva působí jako tepelná zátěž, jelikož odebírají teplo z reakční zóny plamene. 

Některá hasiva jako například halony mají navíc chemický účinek, což znamená,  

že se vlivem tepla rozkládají a reagují s volnými radikály. Halonovým hasivům se v této 

práci nebudu dále věnovat z důvodu poměrně velkých odchylek teoretické minimální 

hasící koncentrace od experimentální, a to díky chemickému efektu. Účinnost hasících 

látek může být určena různými způsoby, experimentálně např. metoda pohárkového hořáku 

(cup burner), nebo teoreticky pomocí výpočtových softwarů jako je např. Gaseq. Hasicí 

koncentrace závisí samozřejmě na palivu. Výpočet potřebného množství hasící látky  

pro místnost určitého objemu V, je dán rovnicí: 

𝑉𝑒 = 𝑉. ln 
100

 100−𝐶 
       (34) 

Ve je objem hasicí látky a C je požadovaná koncentrace hasicí látky. 

4.2 Teorie tepelného hašení 

Teorie hašení je založena na snížení rychlosti chemické reakce a snížení adiabatické 

teploty plamene. Hovoříme-li o stanovení minimální hasicí koncentrace, je potřeba rozlišit, 

zda se řeší hoření předmísené směsi (předmísený plamen), nebo se jedná o nepředmísený 

(difuzní) plamen. 

Reakční rychlost je možno zpomalit snížením koncentrace kyslíku, koncentrace paliva, 

teploty nebo zvýšením aktivační energie. Aplikace plynné hasicí látky má za následek 

snížení koncentrace kyslíku, a tím pádem i lineární pokles reakční rychlosti.  

Pokud zředíme koncentraci kyslíku na polovinu, bude to mít za následek vyčerpání a útlum 

plamenů, reakční rychlost se sníží o čtvrtinu. Ovšem snížení rychlosti reakce není hlavním 

důvodem aplikace hasiva, důležitějším efektem je tzv. tepelný balast. Pod tímto pojmem  

si představíme to, že všechny plyny ve směsi, včetně těch, které se nezúčastňují reakce, 

jsou zahřívány, a tím je snižována teplota plamene, což má za následek opět snížení 

reakční rychlosti. 

Bylo pozorováno, že pro většinu uhlovodíkových paliv dosahuje adiabatická teplota  

při koncentraci okolo dolní meze výbušnosti hodnoty v rozmezí 1500 K a 1600 K  

(jak uvádí Tab. 1) [27]. Tato skutečnost představuje významné východisko pro stanovení 
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minimální inertizační i hasicí koncentrace (pro vybrané systémy provedeno v rámci 

praktické části této práce). 

  

Tab. 1 Adiabatická teplota plamene při dolní mezi výbušnosti pro směs uhlovodíku a vzduchu  

při pokojové teplotě 

Uhlovodík Methan Ethan n-Propan n-Butan n-Penthan n-Hexan n-Heptan 

Adiabatická teplota 

plamene [K] 
1498 1491 1506 1613 1563 1634 1595 

 

Zároveň bylo zjištěno, že termodynamický výpočet pro směs paliva a vzduchu s příměsí 

plynné hasicí látky na úrovni experimentálně určené minimální hasicí koncentrace vede 

pro různá hasiva (s tepelným účinkem) k téměř totožným adiabatickým teplotám plamene. 

V případě n-heptanu a dusíku, argonu i oxidu uhličitého se jedná o teplotu asi 1880 K [27]. 

Při použití hasicích látek s chemickým účinkem dochází k uhašení plamene  

při koncentracích odpovídajících relativně vyšším adiabatickým teplotám (okolo 2000 K). 

Hodnota MEC je stěžejním údajem pro tzv. projektovou hasicí koncentraci. Podle pravidel 

EU a České republiky se jako projektová hasicí koncentrace uvažuje hodnota 1,3 násobku 

minimální hasicí koncentrace (1,3 je bezpečnostním koeficientem). [9] 

Znalost minimální hasící koncentrace je v požárně bezpečnostní praxi velmi důležitá 

z hlediska prevence (z důvodu návrhu dostatečné zásoby hasiva na chráněný objekt)  

i represe (v případě aplikace plynných hasiv pro hašení v uzavřených objektech). 

4.3 Experimentální stanovení minimální hasicí koncentrace 

Za minimální hasící koncentraci (MEC – Minimum extinguishing contentration)  

je považována nejnižší koncentrace hasicí plynné látky v atmosféře, jejímž účinkem  

je uhašení plamene. Pokud jsou uvažovány plynné hasicí látky s převážně dusivým hasicím 

efektem, je možné tuto hodnotu zjistit pomocí výpočtu, kde využijeme údaje o nejnižší 

možné koncentraci kyslíku, při které ještě dochází k hoření. Jedná-li se o hasiva 

s chemickým efektem, je nutno vycházet jen z údajů experimentálně zjištěných. Většinou 

se jedná o výsledky laboratorních pokusů hašení difuzního plamene plynných paliv  

na předepsaných pohárkových hořácích (cup burner). Tuto metodu podrobně popisují 

normy ISO 14520 a NFPA 2001. Principem této zkoušky je uhašení difúzního plamene 
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v pohárkovém hořáku, jenž je umístěn ve středu souosého proudu vzduchu, přiměšováním 

plynného hasiva do vzduchu. Hořák je umístěn ve skleněném válci a je do něj přiváděno 

buď plynné palivo (methan), nebo kapalné palivo (n-heptan). Hořák je vybaven  

také zařízením, které ohřívá kapalné palivo na určitou teplotu. Do prostoru válce  

je při nastavení určitého objemového průtoku přiváděn vzduch. Směs paliva se vzduchem 

se zapálí a hoří difúzním plamenem, který necháme hořet 90 vteřin bez přidávání hasicí 

látky. Poté se postupně začne do vzduchu přidávat plynná hasicí látka a její koncentrace  

se postupně zvyšuje, až dokud nedojde k uhašení plamene.  

 

 

1 – difuzér, 2 – přívod vzduchu a hasiva, 3 – přívod paliva, 4 – vnitřní plocha kelímku 

Obr. 3 Schéma pohárkového hořáku 

4.4 Teoretické stanovení minimální hasicí koncentrace 

Jak uvádí Senecal [28], je nutno si nejprve udělat teoretický základ pro hodnoty minimální 

hasicí koncentrace pomocí výpočetních metod, a ten potom porovnat s laboratorními 
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výsledky. Data uvedená v Tab. 2 sumarizují vypočtená a experimentální data,  

která jsou v téměř excelentní shodě. 

 

Tab. 2 Předpokládané a naměřené hasicí koncentrace inertního plynu 

 

*IG-01: Argon, IG-55: Argon 50 %, Dusík 50 %, IG-541: Dusík 52 %, Argon 40 %, Oxid uhličitý 

8 % [28] 

Podle Ma et. al [15] se dá určit hasební koncentrace za předpokladu typického hořlavého 

souboru 

𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐 + 𝐶𝑜 𝑂2 + 3,773𝑁2 + 𝐶𝑑 . 𝐷 → 𝑎. 𝐶𝑂2 + 0,5.𝑏.𝐻2𝑂 + 3,773𝑎.𝑁2 + 𝐶𝑑 .𝐷(35) 

Nejprve se stanoví počet molů kyslíku potřebných pro úplnou oxidaci paliva  

za předpokladu stechiometrické koncentrace 

𝐶𝑜 = 𝑎 +
𝑏

4
−

𝑐

2
,      (36) 

poté je možné stanovit celkový počet molů hořlavého souboru za předpokladu 

stechiometrické koncentrace 

𝐶𝑠𝑡 = 1 + 4,773. 𝐶𝑜 .     (37) 

V dalším kroku je třeba stanovit dolní mez výbušnosti pro dané palivo. Je možné použít 

experimentální hodnoty, nebo LEL vypočítat dle vztahu 

𝑥𝐿 =
1− 1−𝑄𝐷  .𝑥𝐷

1−𝑄𝑓+𝐶𝑜 .𝐻𝑜
= 𝑥𝐿,0.  1 −  1 − 𝑄𝐷 . 𝑥𝐷 ,   (38) 

zde 0 značí dolní mez bez použití hasiva. 

 

V posledním kroku potřebujeme zjistit parametr R, jenž je, dá se říct, korekčním 

parametrem 

𝑅 = 𝛼. 𝛾,     (39) 



 

 

21 

 

kde α je faktor zhášecího účinku hasiva vlivem odebrání tepla (o kolik je hasivo účinnější 

při odběru tepla, než vzduch); porovnává inertní potenciál mezi hasivem a vzduchem, který 

může být odvozen z hodnoty entalpie mezi okolní teplotou a kritickou teplotou plamene 

𝛼 =
 𝐻𝐴𝐹𝑇

0 −𝐻298 ,15
0  

𝑖

 𝐻𝐴𝐹𝑇
0 −𝐻298 ,15

0  
𝑣𝑧𝑑

      (40) 

a γ je korekční faktor pro zařízení. 

Ma et al. [16] stanovili metodou „pokus a omyl“ tento koeficient na hodnotu 1,282, avšak 

pro kapalné palivo n-heptan. 

Pro výpočet teoretické minimální hasicí koncentrace platí rovnice 

𝑥𝐸 =
1−𝐶𝑠𝑡 .𝑥𝐿

𝑅.𝐶𝑠𝑡 .𝑥𝐿+1−𝐶𝑠𝑡 .𝑥𝐿
.      (41) 

Pokud xE vynásobíme 100 %, získáme minimální hasicí koncentraci v %. 

 

Obr. 4 ilustruje experimentální i výpočtem (dle výše popsaného způsobu) určené hodnoty 

minimální hasící i inertizační koncentrace v případě plamene n-heptanu. 

 

Obr. 4 Minimální hasicí a inertizační koncentrace plynných hasiv [16]  

Další možností teoretického stanovení minimální hasicí koncentrace spočívá ve využití 

nástrojů podrobné chemické kinetiky a vyšetřování reaktivity směsi paliva vzduchu  
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a hasicí látky v konfiguraci vhodných idealizovaných reaktorů (např. dokonale promísený 

reaktor).  

Tímto způsobem byly úspěšně reprodukovány teoretické předpovědi [15] i experimentální 

data popisující podmínky uhašení plamene n-heptanu v případě hasicích látek s tepelným 

účinkem, viz Obr. 5 [14]. 

 

Obr. 5 Stanovení MEC pomocí chemické kinetiky [14] 

Výpočetní studie tohoto typu přesahují rámce této diplomové práce. Nicméně je nutné 

v této souvislosti podotknout, že spolehlivost a konzistentnost sady termodynamických dat 

jsou zásadní podmínkou pro relevantní studie chemické kinetiky. 
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Praktická část 

5 Praktická aplikace termochemických dat (případové studie) 

Další metodou jak zjistit termodynamické vlastnosti produktů hoření, adiabatickou teplotu 

plamene a také teoretickou minimální hasicí koncentraci plynných hasiv jsou výpočetní 

metody. V dnešní době je již řada softwarových nástrojů, které nám umožňují provést  

tyto výpočetní úlohy bez nutnosti provádění složitých početních operací a navíc s poměrně 

velkou přesností. Je však nutno mít vhodnou sadu vstupních dat.  Další kapitoly se 

zabývají případovou studií s podrobnějším popisem vytvoření souboru vstupních dat  

a použitých nástrojů. Případová studie je zaměřena na dvě paliva, kterými jsou: 

a) Methan (CH4) – za normální teploty a tlaku bezbarvý plyn bez zápachu, může  

se vyskytovat i zkapalněný v tlakových nádobách, bod varu je -164 °C  

- vysoce hořlavá látka v koncentracích 5 – 15 % obj. ve směsi se vzduchem  

i výbušná 

- lehčí než vzduch 

- podstatná součást zemního plynu, který je běžně využíván jako palivo  

a v chemickém průmyslu i při výrobě různých látek (methanol, vodík, oxid 

uhličitý) 

b) Dimethyl ether (DME, CH3OCH3) – za běžných podmínek plyn bez chuti  

a zápachu, bod varu -24,9 °C 

- může být využit jako alternativní palivo u zážehových motorů,  

přičemž má větší cetanové číslo než nafta, hlučnost motorů je nižší  

a také emise NOx a CO jsou nižší 

- vysoce hořlavá netoxická látka 

- vyrábí se ze zemního plynu, nebo také z jiných uhlíkatých surovin (biomasa, 

uhlí) 

Dílčími cíli v této práci bude stanovení adiabatické teploty plamene pro tyto dvě paliva  

při různých koncentracích se vzduchem, a také stanovení teoretické minimální hasicí 

koncentrace pro CH4 a DME. Úloha stanovení teoretické minimální hasicí koncentrace 

bude stěžejní zejména pro dimethyl ether, jelikož je to aktuální problém a podobná studie 

zatím není dostupná. V důsledku vážných úvah o zařazení DME do provozu jako palivo 



 

 

24 

 

pro zážehové motory a spalovací turbíny bude znalost minimální hasicí koncentrace 

nezbytná pro požární ochranu, ať už v prevenci či represi. 

Jako hasiva jsem zvolil: 

a) Argon (Ar) – inertní plyn, který se volně vyskytuje v atmosféře při koncentraci 

kolem 0,93 % 

- nevodivý, bezbarvý, bez zápachu, nezpůsobuje korozi, při normální teplotě 

může být využit s kovy jako bronz, měď, ocel, nikl a dalšími 

- může se skladovat v tlakových lahvích o maximálním tlaku 300 bar 

- jeho hasicí efekt je pouze tepelný (odebírá teplo plamenu), nemá chemický 

efekt 

b) Dusík (N2) – inertní plyn, bez chuti a zápachu, netoxický 

- není reaktivní, může být využit s kovy 

- může být skladován v tlakových lahvích o maximálním tlaku 300 bar 

- má pouze tepelný hasicí efekt 

5.1 Stanovení adiabatické teploty plamene 

Stanovení adiabatické teploty plamene bude realizováno pro výše uvedená dvě paliva  

při třech různých koncentracích (Φ = 0,5, Φ = 1 a Φ = 1,5). 

V případě, že je koncentrace Φ = 0,5 znamená to, že ve směsi je nedostatek paliva, 

adiabatická teplota dosahuje nižších hodnot, než když je koncentrace Φ = 1, 

tzv. stechiometrická koncentrace. To samé platí i pro koncentraci Φ = 1,5, kdy je ve směsi 

zase přebytek paliva. Stechiometrická koncentrace označuje rovnovážné složení směsi 

paliva a oxidačního prostředku a při této koncentraci je dosahováno nejvyšších hodnot 

adiabatické teploty plamene, také minimální hasicí koncentrace dosahuje nejvyšších 

hodnot a v dalších kapitolách bude řešeno stanovení teoretické minimální hasicí 

koncentrace plynných hasiv při stechiometrické koncentraci paliva a oxidačního 

prostředku.  

5.2 Určení dolní meze výbušnosti 

Lze konstatovat, že dolní mez výbušnosti (LEL) je možno určit pomocí adiabatické teploty 

plamene. LEL je v podstatě minimální koncentrace paliva s oxidačním prostředkem,  

při které ještě může dojít k hoření směsi. U většiny uhlovodíkových paliv ve směsi  
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se vzduchem při této koncentraci dosahuje adiabatická teplota plamene 1500 – 1600 K. 

Můžeme tedy předpokládat, že takto určená dolní mez výbušnosti se shoduje 

s experimentálně určenými hodnotami. 

5.3 Teoretické stanovení minimální hasicí koncentrace 

Pro DME nejsou v současné době publikována experimentální data minimální hasicí 

koncentrace. Avšak v rámci předchozích aktivit byla v laboratořích FBI VŠB – TU Ostrava 

stanovena MEC methanu. [9] Za totožných okrajových podmínek (rychlost proudění 

paliva, rychlost proudění oxidačního činidla, geometrie, …) byla stanovena MEC  

pro dimethyl ether. Při měření byly dodrženy normativní podmínky. 

Jelikož hodnoty MEC pro methan za použití argonu (Ar) i dusíku (N) jako hasiva, 

vycházely v rámci přípustných odchylek ve velice dobré shodě s publikovanými 

experimentálními hodnotami [9], je tedy možné se domnívat, že stanovená MEC  

pro DME (byla stanovena 48 % obj.) rovněž představuje konsistentní experimentální 

hodnotu. 

Jedná se však o dosud nepublikovaný údaj, navíc dynamické chování plamene DME  

za zvýšené koncentrace argonu (30 % obj. v obtoku) vykazovalo značnou odlišnost  

od projevu hoření methanu. 

V praktické části této diplomové práce bude s ohledem na tyto skutečnosti provedena 

systematická studie směřující k odhadu teoretické minimální hasicí koncentrace  

a adiabatické teploty plamene DME při podmínkách uhašení (pozorované koncentraci 

hasicí látky způsobující přerušení hoření). 

Teoretické stanovení minimální hasicí koncentrace (MEC) bylo provedeno pomocí výše 

uvedené rovnice (41) pro výpočet MEC a také pomocí odečtení hasicí koncentrace 

z křivky adiabatické teploty plamene při aplikaci hasiva do směsi paliva se vzduchem. 

Postup lze shrnout do následujících tří kroků: 

1) výpočet s využitím experimentální dolní meze výbušnosti a upravení koeficientu γ 

metodou „pokus a omyl“ tak, aby vypočtené hodnoty korespondovali 

s experimentálními hodnotami; 

2) výpočet s využitím námi zjištěných hodnot LEL při 1500 K a 1600 K, koeficient γ 

byl shodný jako v předchozím kroku; 



 

 

26 

 

3) odečtení minimální hasicí koncentrace z křivky adiabatické teploty za předpokladu 

využití teploty 1880 K, kterou uvádí Särdqvist [27] jako teplotu, při které přestávají 

hořet uhlovodíková paliva při použití hasiv s tepelným efektem. 
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6 Postup a metody řešení případové studie   

Za účelem řešení výše popsaných praktických úloh byl v rámci této práce sestaven 

podrobně analyzován soubor vstupních termodynamických dat odpovídajících produktům 

a meziproduktům hoření a hašení pro případ plamene methanu i dimethyletheru ve směsi 

se vzduchem (dále ozn. termínem „produktů oxidace“). Přitom bylo postupováno 

následovně: 

1. Bibliografická rešerše databázových zdrojů termodynamických dat; 

2. Srovnávací analýza termodynamický dat produktů oxidace; 

3. Provedení termochemických výpočtů (TAd, LEL a MEC). 

 

Pro potřeby provedení těchto dílčích kroků bylo využito následující zdroje informací  

a softwarové nástroje. 

6.1 Využité zdroje termodynamických dat 

Prvním krokem ke srovnání databází bylo vytvoření seznamu jednotlivých spécií. V tomto 

jsem vycházel z podobného seznamu, který je k dispozici k databázi AramcoMech1.3, 

dostupné na webových stránkách http://c3.nuigalway.ie/mechanisms.html [21]. Zaměřil 

jsem se pouze jedno a dvouuhlíkaté sloučeniny a některé sloučeniny vodíku, kyslíku a 

dusíku.  

Z důvodů kompatibility s tzv. CHEMKIN formátek jsem pracoval se třemi volně 

dostupnými databázemi, jmenovitě AramcoMech1.3_therm.dat volně stažitelná na webu 

http://c3.nuigalway.ie/Mechanism_release/download.html [21], CH4/DME(2014).dat 

dostupná z http://www.nuigalway.ie/c3/documents/56.54_therm.dat [22], a v neposlední 

řadě s aktuální databází od prof. Burcata Therm.dat (z ledna 2015) dostupnou  

z [24]. Aktualita Burcatovy termodynamické databáze byla důvodem pro využití jako 

primární zdroj, zbylé sloužily pro srovnání, případně pro doplnění chybějících dat. Burcat 

databáze obsahuje 2240 species, jejichž data jsou uváděna v NASA formátu. U dalších 

dvou databází se jedná o kombinaci CHEMKIN  a NASA formátu. 

Databáze obsahují data, která jsou standardizovaná, a tudíž samotný výpočet 

termodynamických dat by neměl velké opodstatnění. Data jsou vypočtena pomocí ab-initio 

výpočtů s různými „basis sety“, čímž se od sebe mohou data v jednotlivých databázích 

lišit. Z tohoto důvodu bylo v rámci této práce provedeno srovnání těchto databází pomocí 
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softwaru CHEMThermo, jenž je k tomuto určen. Tento program je volně dostupný na 

stránkách National University of Ireland [20]. 

6.2 Využité softwarové nástroje (vstupní parametry) 

Pro další postupy analýzy dat a výpočtu termodynamických veličin byly využity některé 

nástroje pro posuzování a výpočty termodynamických vlastností species a jejich směsí. 

Jednotlivé nástroje jsou blíže popsány v následujících podkapitolách. 

6.2.1 CHEMThermo 

Tento software je určen k automatickému srovnávání termodynamických dat. Jedná  

se o automatický komparátor, který byl vyvinut na National univerzity of Ireland Galway 

(NUI Galway). Umožňuje analyzovat rozdíly mezi dvěma termodynamickými databázemi, 

psanými ve formátu CHEMKIN. Mimo srovnání lze vypočíst i měrné teplo Cp, entropii S
ᶱ
 

a entalpii H
ᶱ
 při námi zadané teplotě. Jednou z funkcí je také srovnání termodynamických 

dat (Cp, S
ᶱ
, H

ᶱ
) pro tři různé teploty u shodných molekul. 

Vstupní soubor s názvem xxx.dat začíná vždy klíčovým slovem THERMO a končí END. Načtení 

vstupního souboru se provede stiskem tlačítka „Load Thermodynamic DataBase #1“ a výběrem 

námi zvoleného souboru. 

 

 

Obr. 6 Základní popis pracovního okna CHEMThermo [autor] 

 

V programu lze kontrolovat koeficienty NASA při střední teplotě. Pokud se mezi sebou liší 

i mírně, jsou výsledky označeny červeně, tak jak je to uvedeno na následujícím Obr. 7. 
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Obr. 7 CHEMThermo – zobrazení rozdílu při výpočtu Cp pro střední hodnotu [autor] 

 

Pro porovnání dvou databází se druhý vstupní soubor v totožném formátu vloží stejným 

způsobem jako v předchozím případě do části pracovního okna s označením 

„Thermodynamic Database #2“. 

 

Obr. 8 CHEMThermo – srovnávání databází [autor] 
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Stiskem tlačítka „Compare“ proběhne srovnání databází a v případě shody species  

i jednotlivých polynomů. Shodné species pro obě databáze jsou vypsány v levém dolním 

okně, ty které se vyskytují pouze v první databázi, jsou uvedeny v prostředním okně, 

specie obsažené pouze ve druhé databázi jsou zobrazeny v pravém dolním okně. Zároveň 

vzniká výstupní soubor „comp.txt“, ve kterém jsou uvedeny všechny předchozí informace 

a také seznam rozdílných NASA koeficientů u každé specie, pokud se vyskytují. 

Poslední funkcí tohoto programu je porovnání společných species, které spustíme 

stisknutím tlačítka „Compare Common species“. Po spuštění této funkce je vygenerován 

soubor „comp2.txt“, kde je při třech různých teplotách srovnána měrná tepelná kapacita 

Cp, entalpie H
ᶱ
, a entropie S

ᶱ
.  

Nevýhodou softwaru CHEMThermo je, že vyhledává společné species podle označení. 

Proto musí být dbáno na to, aby jednotlivé databáze měli shodné označení species,  

jinak nedojde k určení shody i v případě korespondujících polynomů. 

 

6.2.2 Gaseq 

Gaseq je softwarem určeným pro Windows, který umožňuje provádět řešení různých 

problémů, jako třeba: 

 Jaká je teplota plamene směsi při stechiometrické koncentraci? 

 Jak moc musíme stlačit vzduch pro zahřátí na 500 K? 

 Jaká je rovnovážná koncentrace atomů chloru v plynném chloru při 1000 K? atd. 

 

Program je jednoduché rozhraní, kde celý problém je zobrazen na jedné obrazovce 

(viz Obr. 9), vstupní data, reaktanty, produkty, teplota, tlak, vlastnosti atd. jsou viditelné  

a je možné je měnit. 

Je určen převážně pro výpočty v plynné fázi, i když omezeně dokáže počítat  

i s kondenzovanou fází, jako např. saze. 

6.2.2.1 Možnosti 

Může být řešena celá řada problémů jako např.: 

 složení při definované teplotě a tlaku; 

 složení při definované teplotě a při konstantním objemu; 
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 adiabatické teploty a složení při konstantním objemu; 

 adiabatická komprese a expanze pokud je: 

o definována konečná teplota; 

o definovaný konečný tlak; 

o definovaný konečný objem; 

 výpočty rovnovážné konstanty: 

o je možné vypočítat stechiometrické koeficienty; 

o stanoví výraz popisující teplotní závislost rovnovážné konstanty 

o vypočítává zpětnou reakční rychlost z rychlosti reakce vpřed 

 výpočty výbuchu 

o povýbuchová teplota, tlak; 

o rovnováha nebo chemie ochlazování; 

o detonační rychlost 

V programu je možné: 

 automaticky zvýšit některý z parametrů problému; 

 uložit výsledky v tabulce (je vyžadován Excel); 

 definovat směsi a použít je jako jedinou specii; 

 spočítat rovnováhu, přičemž je zároveň upřesňována koncentrace nereaktivních 

species, jako např. saze; 

 zadat a zobrazit koncentrace species v hmotnostních, nebo molárních jednotkách; 

 vypočítat viskozitu a tepelné vodivosti směsí plynů; 

 použít různé soubory termodynamických databází ve standardním polynomickém 

formátu NASA; 

 generovat NASA polynomy z termodynamických údajů. 
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Obr. 9 Pracovní okno programu Gaseq [autor] 

 

Na Obr. 9 je zobrazeno pracovní okno programu Gaseq. Do okna na levé straně můžeme 

vložit požadované reaktanty a zadat jejich molové zastoupení, nebo můžeme nastavit 

stechiometrické složení směsi. Ve střední části je možné měnit počáteční teplotu  

a počáteční a výsledný tlak. Ostatní údaje jsou automaticky dopočítány. V okně na pravé 

straně jsou zobrazeny reaktanty, které můžeme vybrat s předdefinovaných sad pomocí 

tlačítka „StdProblems => Product sets“ nebo je můžeme vložit sami výběrem 

z termodynamické databáze, která je součástí programu, nebo kterou do programu 

nahrajeme. Species se vkládají pomocí tlačítka „View Species“, kdy se zobrazí tabulka 

species z daného databázového souboru, viz Obr. 10 (horní část). 
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Obr. 10 Pracovní okno programu Gaseq – výběr dat a databázového souboru [autor] 

 

Po vybrání možnosti „Select Datafiles“ můžeme vybrat požadovanou databázi v NASA 

formátu pojmenovanou jako xxx.tdd (Obr. 10 – dolní část). Při obsáhlejší databázi  

je užitečnou funkcí výběr podle jednotlivých prvků. 

Další funkcí, která může být ve velké míře používána je nastavení intervalu a kroku,  

po kterém se bude interval měnit, a vytvoření souboru programu Exel s vypočtenými daty  

a grafem podle závislosti, kterou si nastavíme. Tato funkce se spustí dvojklikem  

na zvolený reaktant, viz Obr. 11. 
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Obr. 11 Pracovní okno programu Gaseq – nastavení intervalu a kroku výpočtu [autor] 

 

Výpočty rovnovážného složení v programu Gaseq za dané teploty probíhají na základě 

minimalizace volné Gibbsovy energie (metoda NASA).  

6.2.3 Mixmaster (Cantera) 

Mixmaster je základní grafické rozhraní programu Cantera, které umožňuje: 

 vkládání reakčních mechanismů ve standardním formátu; 

 zobrazit, či nastavit stav směsí; 

 simulovat termodynamické procesy; 

 počítat chemickou rovnováhu; 

 zobrazení vlastností species; 

 zobrazení reakčních dat; 

 poreakční simulace dat; 

 zobrazit reakční cesty. 
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Po spuštění programu se otevře základní okno, které slouží pro nastavení všech vstupních 

parametrů a rozšíření programu o možnosti dalších funkcí. Zvolením možnosti „Windows 

=> Composition“ se zobrazí základní sada species. Sadu species lze vybrat ze tří 

předvolených (možnost „Mixtures“) nebo nahrát vlastní (File => Load Mixtures…)  

ve formátu xxx.cti. Kompatibilita formátu CHEMKIN (NASA) s formátem CTI a CTML 

je zajištěna pomocí převodních programů, dle schématu uvedeného na Obr. 12. 

 

 

Obr. 12 Schéma kompatibility formátů [autor] 

 

V základním nastavení lze měnit vždy dva ze šesti parametrů (T, p, ρ, U, H, S), zbylé čtyři 

se automaticky dopočítají. Dvojklikem na jednotku dané veličiny je možné ji změnit,  

viz Obr. 13 (vpravo dole). Po zadání množství jednotek jednotlivých species a stisku 

tlačítka „Normalize“ se přepočítá složení na podílové zastoupení jednotlivých species.  

Tlačítko „Equilibrate“ slouží k vytvoření rovnovážného chemického složení zvolených 

species a jejich sloučenin při zadaných parametrech (T, p, H,…) 
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Obr. 13 Základní okno softwaru Mixmaster [autor] 

 

Po otevření možnosti „Windows“ je možnost o zobrazení rozšířených funkcí programu 

Mixmaster. V nabídce je zobrazení chemické kinetiky, reakcí a reakčních cest. Na Obr. 14 

je ukázka výstupu reakčních cest. 

 

 

Obr. 14 Zobrazení reakčních cest v programu Mixmaster [autor] 
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7 Výsledky a diskuze 

V následujících podkapitolách jsou shrnuty výsledky získané na základě aplikace 

vybraných termodynamických dat o produktech a meziproduktech oxidace methanu  

a dimethyl etheru za účelem provedení srovnávací analýzy a termochemických výpočtů. 

7.1 Srovnávací studie termodynamických vstupních dat 

V prvním byl na základě bibliografické rešerše a sumarizace dostupných dat proveden 

výběr a srovnávací analýza termodynamických parametrů pro reprezentativní sadu 

identifikovaných meziproduktů a produktů hoření. Při tom bylo postupováno následovně: 

a) návrh kritérií pro výběr produktů oxidace; 

b) vytvoření redukované sady produktů oxidace; 

c) sjednocení identifikace produktů oxidace z hlediska chemické struktury. 

Výsledky tohoto postupu jsou shrnuty v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí výsledkové 

části této diplomové práce. 

7.2 Stanovení adiabatické teploty plamene 

V této kapitole jsou popsány výsledky stanovení adiabatické teploty plamene při různých 

poměrech paliva ke stechiometrické koncentraci. Zároveň bylo taky stanoveno rovnovážné 

složení produktů oxidace. 

Adiabatická teplota plamene byla stanovena za předpokladu předmíseného hoření,  

tzn. oxidace směsi paliva a oxidačního činidla. Při určení stechiometrické koncentrace  

je uvažována dokonalá oxidace paliva na oxid uhličitý (CO2) a vodu (H2O).  

V prvním kroku byl proveden výpočet TAd pro stechiometrickou koncentraci CH4  

se vzduchem a dvě poměrné koncentrace, jak je uvedeno v kapitole 5.1. 

1) 𝐶𝐻4 + 𝟐 𝑂2 + 3,762𝑁2 → 𝐶𝑂2 + 𝟐𝐻2𝑂  

a) Φ = 1 (Stechiometrická koncentrace) 

Nejprve byla vybrána základní sada produktů (H2O, CO2, CO, O2, H2, OH, H, 

O, NO, N2), Warnatz [33] uvádí stejné produkty. S těmito produkty a danou 

stechiometrickou koncentrací byl proveden výpočet adiabatické teploty 

plamene v programu Gaseq. Následně pro kontrolu správnosti výpočtu  

bylo využito publikovaných hodnot [33] a výstupů z výpočetního softwaru 
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Mixmaster. Posuzována byla adiabatická teplota plamene a také molekulová 

koncentrace produktů při této teplotě. Výsledky jsou uvedeny v Tab. 3. 

 

Tab. 3 Základní produkty oxidace směsi CH4/vzduch při Φ = 1 

Zdroj Warnatz [34] Torii [33] Gaseq Mixmaster 

TAd [K] 2222 2225,43 2223,6 

H2O 0,18 x 0,18 0,18 

CO2 0,085 x 0,085 0,085 

CO 0,009 x 0,009 0,008 

O2 0,004 x 0,0045 0,005 

H2 0,004 x 0,0036 0,0034 

OH 0,003 x 0,003 0,003 

H 0,0004 x 0,0004 0,0004 

O 0,0002 x 0,0002 0,0002 

NO 0,002 X 0,002 0,002 

N2 0,709 X 0,709 0,709 

 

b) Φ = 0,5 

Při koncentraci methanu rovné Φ = 0,5 se liší pouze zastoupení paliva,  

u vzduchu zůstává zachována stechiometrie. V tomto případě vyšla adiabatická 

teplota plamene 1479 K. Lze tedy předpokládat, že při této koncentraci  

už ani hoření neprobíhá. Liší se i zastoupení produktů oxidace. 

 

c) Φ = 1,5  

V daném případě je stejně jako u předchozí situace zachována stechiometrie 

vzduchu, liší se pouze množství přítomného paliva. TAd = 1903,6 K což je opět 

nižší teplota než při stechiometrické koncentraci směsi. Zase dochází ke změně 

zastoupení produktů hoření. 

V Tab. 4 jsou zobrazeny základní produkty oxidace směsi CH4/vzduch  

při Φ = 0,5 a Φ = 1,5 z programu Gaseq a Mixmaster. Pro porovnání  

jsou uvedeny i hodnoty pro Φ = 1. 
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Tab. 4 Produkty oxidace směsi CH4/vzduch 

Základní sada produktů hoření směsi CH4/vzduch 

  Φ = 1 Φ = 0,5 * Φ = 0,5 ** Φ = 1,5 * Φ = 1,5 ** 

TAd [K] 2223,6 1479 1903,6 

H2O 0,18 0,1 0,1 0,167 0,182 

CO2 0,085 0,05 0,05 0,041 0,044 

CO 0,009 5,63.10-7 5,62.10-7 0,084 0,092 

O2 0,0045 0,1 0,1 7,48.10-8 8,16.10-8 

H2 0,0036 4,50.10-7 4,50.10-7 0,082 0,09 

OH 0,003 6,36.10-5 6,36.10-5 4,48.10-5 4,89.10-5 

H 0,0004 9,14.10-9 9,14.10-9 2,34.10-4 2,54.10-4 

O 0,0002 9,57.10-7 9,57.10-7 8,41.10-8 9,18.10-8 

NO 0,002 7,40.10-4 7,40.10-4 3,08.10-6 3,20.10-6 

N2 0,709 0,75 0,75 0,626 0,682 

* Data získaná výpočtem v Gaseq 

** Data získaná z Mixmaster 

 

Z tabulky lze vyčíst, že změna v koncentraci jednotlivých produktů ve směsi  

při různých poměrech paliva ke stechiometrii, se mění maximálně v řádech 

procent, a to spíše v ojedinělých případech. Většinou se jedná o desetiny  

až setiny procent.  

V následujícím grafu (Obr. 15) je zobrazena závislost adiabatické teploty 

plamene na měnící se koncentraci paliva ve směsi se vzduchem (poměru paliva 

a oxidačního činidla vůči „stechiometrickému složení“). 
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Obr. 15 Závislost adiabatické teploty na koncentraci CH4 ve směsi se vzduchem 

 

Křivka je zkonstruována ve třech bodech a to 0,5, 1 a 1,5, přičemž je vidět,  

že maximálních hodnot dosahuje kolem bodu 1, což vypovídá stechiometrické koncentraci 

směsi. 

 

2) 𝐶2𝐻6𝑂 + 𝟑 𝑂2 + 3,762𝑁2 → 𝟐𝐶𝑂2 + 𝟑𝐻2𝑂 

V případě výpočtů adiabatické teploty plamene DME byl postup obdobný  

jako u methanu, avšak pro srovnání nejsou dostupné bibliografické zdroje. 

Srovnání bylo tudíž provedeno pouze s hodnotami z Mixmasteru. 
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Tab. 5 Produkty oxidace směsi DME/vzduch 

Základní sada produktů hoření směsi C2H6O/vzduch 

  Φ = 1 (G) Φ = 1 (M) Φ = 0,5 (G) Φ = 0,5 (M) Φ = 1,5 (G) Φ = 1,5 (M) 

TAd [K] 2282 1559 2051 

H2O 0,176 0,176 0,098 0,101 0,178 0,212 

CO2 0,108 0,108 0,065 0,068 0,061 0,072 

CO 0,014 0,013 2,42.10-6 2,50.10-6 0,099 0,117 

O2 0,007 0,007 0,098 0,101 1,53.10-6 1,82.10-6 

H2 4,06.10-3 3,80.10-3 1,28.10-6 1,32.10-6 0,061 0,072 

OH 4,26.10-3 4,37.10-3 1,23.10-4 1,27.10-4 2,04.10-4 2,43.10-4 

H 5,61.10-4 5,46.10-4 3,97.10-8 4,10.10-8 5,63.10-4 6,70.10-4 

O 3,62.10-4 3,82.10-4 2,76.10-6 2,86.10-3 1,21.10-6 1,44.10-4 

NO 2,49.10-3 2,34.10-3 1,07.10-3 1,08.10-3 2,07.10-5 2,09.10-4 

N2 0,684 0,686 0,738 0,763 0,601 0,715 

*G – data získaná výpočtem v Gaseq 

**M – data získaná z Mixmaster 

 

Rozdíly mezi koncentrací jednotlivých produktů u směsí v různém poměru  

ke stechiometrii jsou stejně jako v případě CH4 takřka zanedbatelné. Největší rozdíly  

se zpravidla vyskytují u produktů dokonalé oxidace, čili H2O a CO2, což je pochopitelné, 

jelikož při nedostatku ani přebytky paliva nemůže probíhat dokonalé spalování.  

 

 

Obr. 16 Závislost adiabatické teploty na koncentraci DME ve směsi se vzduchem 
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7.3 Stanovení dolní meze výbušnosti 

Dolní mez výbušnosti byla stanovena pro obě výše zmiňovaná paliva pomocí 

termodynamických dat, jmenovitě adiabatické teploty plamene a to: 

1. při předpokladu adiabatické teploty při dolní mezi výbušnosti 1600 K (LEL1600K); 

2. při předpokladu adiabatické teploty při dolní mezi výbušnosti 1500 K (LEL1500K); 

3. průměrná hodnota mezi výše uvedenýma dvěma teplotami (LELPrům). 

Postup při určování LEL spočíval v přibližném odhadu koncentrace paliva ve směsi  

se vzduchem, při kterých by bylo dosaženo výše uvedených TAd z termodynamických dat 

získaných výpočtem v programu Gaseq. Po zjištění přibližné hodnoty koncentrace paliva, 

při které se TAd pohybovala v námi zvoleném intervalu, došlo ke zjemnění intervalu 

výpočtů, vykreslení grafu a přesném určení LEL při zvolených mezích.  

 

 

Obr. 17 Grafické zobrazení určení LEL pro CH4  

 

Zelenou barvou jsou v grafu označeny dolní meze výbušnosti při hodnotách adiabatické 

teploty TAd = 1500 K (LEL1500K) a TAd = 1600 K (LEL1600K). Červeno barvou je vyznačena 

zprůměrovaná hodnota LELPrům. 

Vypočtená data jsou pro jednotlivé kroky uvedena v Tab. 6. 
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Tab. 6 Dolní mez výbušnosti 

Palivo LELExp LEL1600K LEL1500K LELPrům 

CH4 5,00% 5,60% 5,09% 5,37% 

DME 3,40% 3,52% 3,19% 3,36% 

LELExp – experimentální hodnoty 

LEL1600 – vypočtené hodnoty při 1600 K 

LEL1500 – vypočtené hodnoty při 1500 K 

LELPrům – střední hodnota LEL1600K a LEL1500K 

 

Jak je patrné z tabulky, námi vypočtená data se velmi blíží dostupným bibliografickým 

experimentálním hodnotám. Určení dolní meze výbušnosti pomocí termodynamických dat 

se dá považovat za vyhovující. 

V dalším postupu byly zjištěné dolní meze výbušnosti využity pro stanovení minimální 

hasicí koncentrace methanu a dimethyl etheru. 

7.4 Stanovení teoretické minimální hasicí koncentrace 

Určení teoretické minimální hasicí koncentrace výpočetním způsobem je důležité  

pro pomoc s interpretací experimentálních hodnot, jelikož laboratorně měřitelné jsou pouze 

některé termodynamické veličiny, jiné je možné získat pomocí termodynamických 

výpočtů.  

Teoretická minimální hasicí koncentrace byla stanovena pro methan a dimethyl ether  

podle čtyř různých kritérií v následujících krocích: 

1) stanovení MEC
1
, za pomoci experimentální dolní meze výbušnosti LELExp; 

2) stanovení MEC
2
 na základě námi stanovené dolní meze výbušnosti LEL1600K; 

3) stanovení MEC
3
 na základě námi stanovené dolní meze výbušnosti LEL1500K; 

4) stanovení MEC
4
 při předpokladu dosažení této koncentrace při 1880 K [27]. 

 

V prvním kroku bylo pro výpočet bylo využito rovnic (35) – (41), které jsou uvedeny 

v kapitole 4.4. V následující části je ukázka výpočtu pro CH4, přičemž z Tab. 6 víme,  

že dolní mez výbušnosti xL = 0,05, jako palivo uvažujeme argon. 

𝐶𝐻4 + 𝟐 𝑂2 + 3,762𝑁2 → 𝐶𝑂2 + 𝟐𝐻2𝑂 
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Ze stechiometrické rovnice pro oxidaci methanu známe koeficienty a, b, c,  

z nichž byl vypočítán počet molů kyslíku potřebných pro úplnou oxidaci paliva  

za předpokladu stechiometrické koncentrace: 

𝐶𝑜 = 1 +
4

4
−

0

2
= 2; 

Následně pak počet molů hořlavého souboru za předpokladu stechiometrické koncentrace: 

𝐶𝑠𝑡 = 1 + 4,773.2 = 10,546 

Podíl entalpií hasiva a vzduchu při kritické adiabatické teplotě (ta je uvažována 1600 K) 

𝛼 =
 27,12 − 0 𝐴𝑟
 42,215 − 0 𝑣𝑧𝑑

= 0,64 

Pro výpočet R jsem uvažoval hodnotu γ stejnou, jako uvádí Ma [15] a to 1,282 

𝑅 = 0,64.1,282 = 0,82048 

Výše vypočtené hodnoty byli použity pro výpočet teoretické minimální hasicí koncentrace 

𝑥𝐸 =
1 − 10,524.0,05

0,82.10,524.0,05 + 1 − 10,524.0,05
= 0,5221 

MEC = 52,21 %, experimentálně stanovená hodnota pro CH4 je rovna asi 37,3 %,  

a proto výsledek stanovený tímto výpočtem nedosahuje dostatečné přesnosti. 

Možné vysvětlení tohoto rozdílu spočívá v hodnotě koeficientu γ, který zohledňuje efekt 

experimentálního zařízení na adiabatickou teplotu plamene. Ma et al. [15] stanovili tento 

koeficient pro případ referenčního kapalného paliva (n-heptan). Mechanismus výměny 

tepla a hmoty (uvolňování paliva) v okolí paty plamene pohárkového hořáku  

je však v případě plynných paliv značně odlišný od paliv kapalných. Nicméně je možné 

konstatovat (na základě srovnání experimentálních dat a teoretických výpočtů),  

že adiabatická teplota plamene při aplikaci hasiva na úrovni MEC je v případě methanu  

i n-heptanu konzistentní s kriteriální hodnotou 1880 K. To nasvědčuje podobnosti 

podmínek hoření i dynamiky proudění, tepelné bilance v reakční zóně pro uhlovodíková 

paliva.  

Tyto poznatky jsme využili při stanovení koeficientu γ odpovídajícího experimentálním 

podmínkám zkušebního zařízení (pohárkového hořáku) pro případ plynných hasiv. 

Metodou „pokusu a omylu“ byla stanovena hodnota tohoto koeficientu tak, aby s 

koeficientem γ = 2,6 vypočtená hodnota korespondovala s experimentálními hodnotami 

MEC pro methan. Následující rovnice ilustrují dosazení adekvátních veličin a výsledek 

výpočtu teoretické MEC pro methan (palivo) a argon (hasivo). 
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𝑅 = 0,64.2,6 = 1,664 

𝑥𝐸 =
1 − 10,524.0,05

1,664.10,524.0,05 + 1 − 10,524.0,05
= 0,3501 

V tomto případě byla teoretická minimální hasicí koncentrace rovna 35,01 %,  

čímž byla uspokojivě reprodukována hodnota experimentálně stanovené MEC (37,3 %). 

Je vhodné podotknout, že hodnota γ = 2,6 odpovídá přibližně dvojnásobku doporučení  

Ma et al. [15] (pro kapalná paliva). V případě experimentálního stanovení minimální hasicí 

koncentrace pro DME (ověřeno v rámci této práce) byla provedena měření za shodných 

okrajových podmínek experimentu ve srovnání se stanovení MEC methanu dle [9] i [15]. 

Pro účely opětovného stanovení teoretické MEC pro DME (palivo) a argon i dusík (hasiva) 

tedy předpokládám platnost  γ = 2,6. V Tab. 7 jsou uvedeny hodnoty teoretické MEC  

pro methan a DME (paliva) a argon (hasivo) stanovené v souladu s výše popsaným 

postupem. Východiskem pro teoretické stanovení MEC (viz Tab. 7 a Tab. 8)  

jsou experimentálně stanovené dolní meze výbušnosti (publikované v [31]). Tímto 

způsobem byly eliminovány nejistoty spojené s teoretickým určením LEL pomocí 

termodynamického výpočtu tak, aby bylo možné provést odpovídající srovnání 

s experimentálními hodnotami MEC. Nicméně je potřeba podotknout, že na základě 

termodynamických dat byl proveden výpočet koeficientu α (αdusík =0,992  a αargon = 0,640), 

viz rovnice (38). 

 

Tab. 7 Stanovení teoretické hasicí koncentrace argonu [% obj.] při LELExp 

Teoretická hasební koncentrace Ar 

Palivo a b c C0 Cst xL,exp α*γ xE MEC(1) MEC(Exp) 

CH4 1 4 0 2 10,546 0,05 1,664 0,350115 35,0 37,3[+] 

CH3OCH3 2 6 1 3 15,319 0,034 1,664 0,356026 35,6 48,0[*] 

+ publikovaná data Takahashi [31] 

* Nepublikovaná data (stanoveno v podmínkách laboratoří FBI VŠB-TUO) 
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Tab. 8 Stanovení teoretické hasicí koncentrace dusíku [% obj.] při LELexp 

Teoretická hasební koncentrace N2 

Palivo a b c C0 Cst xL,exp α*γ xE MEC(1) MEC(Exp) 

CH4 1 4 0 2 10,546 0,05 2,5792 0,257924 25,8 25,9[+] 

CH3OCH3 2 6 1 3 15,319 0,034 2,5792 0,262907 26,3 N. D. 

N. D. – Nedostupná hodnota 

 

Jak je patrné ze srovnání posledních dvou sloupců Tab. 7 a Tab. 8, je hodnota teoretické 

MEC stanovené výše popsaným způsobem (s využitím γ = 2,6) v dobré shodě 

s experimentální hodnotou MEC pro methan (palivo) a argon i dusík (hasivo). Domnívám 

se proto, že součinitel γ = 2,6 by mohl být dobře využitelný i pro výpočet teoretické hasicí 

koncentrace jiných plynných paliv s podobnou chemickou strukturou jako u CH4. 

Neuspokojivá míra shody v případě teoretické a experimentální MEC pro plamen DME 

(stanoveno pouze pro argon jako hasivo) je detailněji komentována dále v textu  

této kapitoly. 

 

V dalším kroku je demonstrováno využití termodynamických dat v rámci postupu 

stanovení teoretické MEC v analogii s předchozím případem a s využitím totožných 

parametrů a konstant dosazovaných do (41). Přitom aktuální hodnoty LEL byly určeny dle 

postupu popsaného v kapitole 7.3. 

V prvním případě to byla hodnota LEL1600K a následně pak LEL1500K. Ani v jednom 

z těchto případů nebylo dosaženo vyhovující minimální hasicí koncentrace v porovnání 

s experimentálně zjištěnou hodnotou. 

Relativně nejpřesnějších dat bylo dosaženo poslední použitou metodou, a to predikcí  

podle hodnoty adiabatické teploty 1880 K, při které už většina uhlovodíkových paliv  

při aplikaci hasiva s tepelným efektem přestává hořet.  
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Obr. 18 Minimální hasicí koncentrace N2 při TAd = 1880 K  

 

 

Obr. 19 Minimální hasicí koncentrace Ar při TAd = 1880 K  

 

Z Obr. 18 a Obr. 19 je vidět nepatrný rozdíl působení dusíku a argonu jako hasiva  

pro použití na uhlovodíková paliva. Zatímco pokles teploty se zvyšující se koncentrací 

dusíku ve směsi paliva se vzduchem má lineární průběh, při použití argonu je pokles lehce 

exponenciální. Přesto se dá říct, že obě hasiva mají relativně stejný účinek,  

na rozdíl například od halonových hasiv, které mají mimo tepelného efektu také efekt 

chemický, a tím se jejich hasicí schopnosti razantně mění a TAd při MEC dosahuje  

o desítky až stovky Kelvinů více. 
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V Tab. 9 jsou shrnuty hodnoty teoretické minimální hasicí koncentrace, které byly získány 

postupy, které jsou uvedeny výše. Přitom dosažené výsledky potvrzují,  

že s termodynamickými daty se dá dosáhnout pomocí různých metod výpočtů a predikce 

uspokojivých výsledků. Nekorektnost vypočtených hodnot může být ovlivněna 

nesprávným určením adiabatické teploty plamene při dolní mezi výbušnosti směsi,  

a tím i LEL nebo také vlivem chemické kinetiky na oxidaci paliva. 

 

Tab. 9 Teoretická minimální hasicí koncentrace [% obj.] 

Palivo (hasivo) MEC
(2)

 MEC
(3)

 MEC
(4)

 MEC
(Exp.)

 

CH4 (Ar) 29,4 34,1 37,4 37,3 
[+]

 

CH4 (N2) 21,2 25,0 27,4 25,9 
[+]

 

DME (Ar) 34,2 38,5 43,5 48
 [*]

 

DME (N2) 25,1 28,7 32,8 N. D. 

+ publikovaná data Takahashi [31] 

* Nepublikovaná data (stanoveno v podmínkách laboratoří FBI VŠB-

TUO) 

 

Tab. 10 Teoretická adiabatická teplota plamene při vypočtených hodnotách MEC [K] 

Palivo (hasivo) MEC
(1)

  MEC
(2)

 MEC
(3)

 MEC
(4)

 MEC
(Exp.) 

CH4 (Ar) 1911,4 1979,1 1880,1 1880 1875
[+] 

CH4 (N2) 1905,3 1974,5 1882,3 1880 1900
[+] 

DME (Ar) 1987,3 1950,1 2004,3 1880 1808,9 

DME (N2) 1987,8 1999,4 1945,8 1880 N. D. 

+ publikovaná data Takahashi [31] 

 

V případě DME lze nižší hodnotu adiabatické teploty plamene (tzn. nutnost dodání vyšší 

koncentrace hasicí látky pro celkové uhašení plamene) odůvodnit možným výskytem  

tzv. nízkoteplotního módu oxidace. Tento jev souvisí s možností iniciace kyslíkatých paliv 

(organických sloučenin) ve směsi se vzduchem při poměrně nízkých teplotách,  

a to kolem 600K (v závislosti na okolním tlaku). Tento nízkoteplotní způsob oxidace  



 

 

49 

 

je doprovázen projevy tzv. chladného plamene známými již více než 100 let [13].  

Ma et al. [15] předpokládá pro kapalné látky s obdobnou chemickou strukturou (kyslíkaté 

deriváty uhlovodíků) nutnost aplikace většího množství hasiva z důvodu přítomnosti 

kyslíku v molekule paliva, což rovněž koresponduje s výsledky mé práce prezentovanými 

výše. Pro definitivní potvrzení případně vyvrácení platnosti hypotéz stanovených  

v dané souvislosti je nutné provedení série doplňujících měření a zároveň výpočetních 

studií zahrnujících modelování podrobné chemické kinetiky. Tyto úlohy přesahují rámec 

této diplomové práce. Závěrem je možné konstatovat, že vhodné metody a postupy 

aplikace termodynamických dat mohou poskytnout relativně spolehlivé údaje o výbušnosti 

hořlavých látek i účinnosti hasicích látek s tepelným účinkem, a to i v případě paliv 

s odlišnou molekulovou strukturou. 

  



 

 

50 

 

Závěr 

Závěrem této práce lze konstatovat, že na základě provedeného teoretického rozboru 

současných poznatků o termodynamických vlastnostech meziproduktů hoření a hašení 

jsem v dílčích krocích: 

 sumarizoval formy tabelace termodynamických dat, které jsou aktuálně dostupné  

a využívané; 

 realizoval výběr a analýzu sady vstupních dat pro účely termodynamických 

výpočtů se zaměřením na stanovení adiabatické teploty plamene methanu  

a dimethyl etheru; 

 aplikoval sadu vybraných termodynamických parametrů produktů a meziproduktů 

oxidace methanu a dimethyl etheru za účelem teoretického stanovení dolní meze 

výbušnosti a minimální hasicí koncentrace; 

 srovnal vypočtené hodnoty minimální hasicí koncentrace s aktuálně dostupnými 

experimentálními údaji (z bibliografických zdrojů i experimentů prováděných 

v laboratořích FBI VŠB – TU Ostrava). 

Při řešení výše zmíněných problémů jsem využil výpočetní nástroje, metody a postupy, 

které lze aplikovat v rámci studia obdobných systémů, a to jak v případě požární ochrany  

a průmyslové bezpečnosti, tak i v řadě dalších oborů. 

Tímto je možné považovat stanovené cíle za splněné.  
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Příloha 1 Seznam species 

 Vzorec 
Molekulová 

struktura 

Zdroj 

dat 

IUPAC mezinárodní chemický 

identifikátor 

1 H  AB InChI=1S/H 

2 H2  AB InChI=1S/H2/h1H 

3 O 
 

AB InChI=1S/O 

4 O2  AB InChI=1S/O2/c1-2 

5 OH  AB InChI=1S/HO/h1 

6 H2O  AB InChI=1S/H2O/h1H 

7 H2O2  AB InChI=1S/H2O2/c1-2/h1-2H 

8 Ar  AB InChI=1S/Ar 

9 CO 
 

AB InChI=1S/CO2/c2-1-3 

10 CO2  AB InChI=1S/CO2/c2-1-3 

11 CH2O 
 

AB InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2 

12 HCO 
 

AB InChI=1S/CHO/c1-2/h1H 

13 HO2CHO 
 

A InChI=1S/CH2O3/c2-1-4-3/h1,3H 

14 HCOH 
 

AB InChI=1S/CH2O/c1-2/h1-2H 

15 O2CHO 
 

A InChI=1S/CHO3/c2-1-4-3/h1H 

16 HOCHO 
 

AB 
InChI=1S/CH2O2/c2-1-

3/h1H,(H,2,3) 

17 OCHO 
 

AB InChI=1S/CHO2/c2-1-3/h1H 

18 HOCH2O2H 

 

A 
InChI=1S/CH4O3/c2-1-4-3/h2-

3H,1H2 

19 HOCH2O2 

 

A InChI=1S/CH3O3/c2-1-4-3/h2H,1H2 



 

 

 

 

20 OCH2O2H 

 

A InChI=1S/CH3O3/c2-1-4-3/h3H,1H2 

21 HOCH2O 

 

A InChI=1S/CH3O2/c2-1-3/h2H,1H2 

22 CH3OH  AB
*
 InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3 

23 CH2OH  AB
* 

InChI=1S/CH3O/c1-2/h2H,1H2 

24 CH3O  AB
*
 InChI=1S/CH3O/c1-2/h1H3 

25 CH3O2H  AB InChI=1S/CH4O2/c1-3-2/h2H,1H3 

26 CH3O2 
 

AB
*
 InChI=1S/CH3O2/c1-3-2/h1H3 

27 CH4 

 

AB InChI=1S/CH4/h1H4 

28 CH3 
 

AB InChI=1S/CH3/h1H3 

29 CH2 
 

AB InChI=1S/CH2/h1H2 

30 C2H6  AB InChI=1S/C2H6/c1-2/h1-2H3 

31 C2H5  
AB

*
 InChI=1S/C2H5/c1-2/h1H2,2H3 

32 C2H4  AB InChI=1S/C2H4/c1-2/h1-2H2 

33 C2H3  
AB

*
 InChI=1S/C2H3/c1-2/h1H,2H2 

34 C2H2  AB InChI=1S/C2H2/c1-2/h1-2H 

35 C2H  AB InChI=1S/C2H/c1-2/h1H 

36 CH3CHO 
 

AB InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3 

37 C2H3OH 
 

AB InChI=1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2 

38 C2H2OH  AB InChI=1S/C2H3O/c1-2-3/h1-3H 

39 CH3CO 
 

AB InChI=1S/C2H3O/c1-2-3/h1H3 

40 CH2CHO 
 

AB
*
 InChI=1S/C2H3O/c1-2-3/h2H,1H2 



 

 

 

 

41 O2CH2CHO 

 

AB
*
 

InChI=1S/C2H3O3/c3-1-2-5-

4/h1H,2H2 

42 HO2CH2CO 
 

AB
*
 

InChI=1S/C2H3O3/c3-1-2-5-

4/h4H,2H2 

43 CH2CO  AB
*
 InChI=1S/C2H2O/c1-2-3/h1H2 

44 HCCO 
 

AB InChI=1S/C2HO/c1-2-3/h1H 

45 HCCOH  AB InChI=1S/C2H2O/c1-2-3/h1,3H 

46 CH3CO3H 

 

AB
*
 

InChI=1S/C2H4O3/c1-2(3)5-

4/h4H,1H3 

47 CH3CO3 

 

A InChI=1S/C2H3O3/c1-2(3)5-4/h1H3 

48 CH3CO2 

 

Ah InChI=1S/C2H3O2/c1-2(3)4/h1H3 

49 C2H5OH 
 

AB
*
 

InChI=1S/C2H6O/c1-2-

3/h3H,2H2,1H3 

50 C2H5O 
 

AB
*
 

InChI=1S/3C2H5O/c3*1-2-

3/h2H2,1H3;2-3H,1H3;3H,1-2H2 

51 sC2H4OH 
 

A InChI=1S/C2H5O/c1-2-3/h2-3H,1H3 

52 pC2H4OH 
 

A InChI=1S/C2H5O/c1-2-3/h3H,1-2H2 

53 O2C2H4O2 

 

AB 
InChI=1S/C2H5O3/c3-1-2-5-

4/h3H,1-2H2 

54 C2H5O2H  A 
InChI=1S/C2H6O2/c1-2-4-

3/h3H,2H2,1H3 

55 C2H5O2  AB 
InChI=1S/C2H5O2/c1-2-4-

3/h2H2,1H3 

56 C2H4O2H 
 

A 
InChI=1S/C2H5O2/c1-2-4-3/h3H,1-

2H2 

57 C2H4O1-2 
 

AB
*
 InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2 

58 C2H3O1-2 
 

AB
*
 InChI=1S/C2H3O/c1-2-3-1/h1H,2H2 

59 CH3OCH3  
AB InChI=1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3 



 

 

 

 

60 CH3OCH2  
AB

*
 InChI=1S/C2H5O/c1-3-2/h1H2,2H3 

61 CH3OCH2O2  A 
InChI=1S/C2H5O3/c1-4-2-5-

3/h2H2,1H3 

62 CH2OCH2O2H  A 
InChI=1S/C2H5O3/c1-4-2-5-

3/h3H,1-2H2 

63 CH3OCH2O2H  A 
InChI=1S/C2H6O3/c1-4-2-5-

3/h3H,2H2,1H3 

64 CH3OCH2O  A 
InChI=1S/C2H5O2/c1-4-2-

3/h2H2,1H3 

65 O2CH2OCH2O2H  AB 
InChI=1S/C2H5O5/c3-6-1-5-2-7-

4/h3H,1-2H2 

66 HO2CH2OCHO  AB
*
 

InChI=1S/C2H4O4/c3-1-5-2-6-

4/h1,4H,2H2 

67 OCH2OCHO  AB 
InChI=1S/C2H3O3/c3-1-5-2-

4/h1H,2H2 

68 HOCH2OCO 
 

A 
InChI=1S/C2H3O3/c3-1-5-2-

4/h3H,1H2 

69 CH3OCHO  A 
InChI=1S/C2H4O2/c1-4-2-

3/h2H,1H3 

70 CH3OCO 
 

AB InChI=1S/C2H3O2/c1-4-2-3/h1H3 

71 CH2OCHO 
 

A 
InChI=1S/C2H3O2/c1-4-2-

3/h2H,1H2 

72 NO NO B InChI=1/NO/c1-2 

A – AramcoMech 

B – Burcat 

AB – AramcoMech + Burcat  

AB
 * 

- liší se polynomy   



 

 

 

 

Příloha 2 Formáty databází 

Vzor formátu CHEMKIN 

 AR                120186AR  1               G  0300.00   5000.00  1000.00  1 

 0.02500000E+02 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 2 

-0.07453750E+04 0.04366000E+02 0.02500000E+02 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3 

 0.00000000E+00 0.00000000E+00-0.07453750E+04 0.04366000E+02                4 

 

 Vzor formátu NASA 

AR REF ELEMENT    g 5/97AR 1.   0.   0.   0.G   200.000  6000.000 1000.    1 

 2.50000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 2 

-7.45375000E+02 4.37967491E+00 2.50000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3 

 0.00000000E+00 0.00000000E+00-7.45375000E+02 4.37967491E+00 0.00000000E+00 4 

 

Vzor formátu JANAF 

Argon (Ar) 
 

Ar1(ref) 

  

Enthalpy Reference Temperature = Tr = 298.15 K 
 

Standard State Pressure = p° = 0.1 MPa 

  
 

J·K
-1

 mol
-1

 
 

kJ·mol
-1

 
 

  

T/K 
 

Cp
°
 

 
S

°
 

 
-[G

°
-H

°
(Tr)]/T 

 
H-H

°
(Tr) 

 fH
°
  fG

°
  

log Kf 

0 
 

0. 
 

0. 
 

INFINITE 
 

-6.197 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

100 
 

20.786 
 

132.137 
 

173.325 
 

-4.119 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

200 
 

20.786 
 

146.545 
 

156.746 
 

-2.040 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

250 
 

20.786 
 

151.183 
 

155.187 
 

-1.001 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

  

298.15 
 

20.786 
 

154.845 
 

154.845 
 

0. 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

  

300 
 

20.786 
 

154.973 
 

154.845 
 

0.038 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

350 
 

20.786 
 

158.177 
 

155.098 
 

1.078 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

400 
 

20.786 
 

160.953 
 

155.660 
 

2.117 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

450 
 

20.786 
 

163.401 
 

156.387 
 

3.156 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

500 
 

20.786 
 

165.591 
 

157.200 
 

4.196 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

  

600 
 

20.786 
 

169.381 
 

158.924 
 

6.274 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

700 
 

20.786 
 

172.585 
 

160.653 
 

8.353 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

800 
 

20.786 
 

175.361 
 

162.321 
 

10.431 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

900 
 

20.786 
 

177.809 
 

163.909 
 

12.510 
 

0. 
 

0. 
 

0. 

 


