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ANOTACE 

INDRA, Patrik. Analýza teplot vznícení palivových směsí na bázi alkoholů s dieselem. 

Ostrava, 2019. 57 s. Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. 

 Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení teploty vznícení alternativních 

paliv na bázi alkoholu s dieselem. Postup stanovení teploty vznícení popisují dvě technické 

normy. Pro evropské země je to ČSN EN 14522 a pro země na americkém kontinentu to je 

norma ASTM E659-15. Jejich rozdíl je popsán v samotné práci s porovnáním výsledků pro 

teplotu vznícení čistého metanolu. Hlavní náplní práce je experimentální zjištění teploty 

vznícení směsi metanolu s dieselem. Do čistého dieselu byl přidáván metanol vždy o 

konkrétním objemu tak, aby byla nalezena hodnota, při které má metanol vliv na hodnotu 

teploty vznícení. Všechny dosažené výsledky jsou přehledově sepsány v kapitole souhrnné 

výsledky experimentu. Z praktického hlediska lze tyto výsledky aplikovat v oblasti 

energetiky ve výzkumu vznětových motorů. Dále lze stanovit bezpečnostní požadavky pro 

směs alternativního paliva dieselu s alkoholem.  

Klíčová slova: teplota vznícení, doba zpoždění vznícení, metanol, diesel 

 

  



 

 

SUMMARY 

INDRA, Patrik. Autoignition Temperature Data of Hydrocarbons from Fischer-Tropsch 

Synthesis, 2019. 57 p. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 

 The thesis deals with the determination of ignition temperature of alternative fuels 

based on diesel. The procedure for determining the ignition temperature is described by 

two technical standards for European countries, namely CSN EN 14522, and for countries 

on the American continent, ASTM E659-15. Their difference is described in the work 

itself, comparing the results for the ignition temperature of pure methanol. The main task 

of the thesis is to determine the ignition temperature of the methanol-diesel mixture, when 

methanol was always added to the pure diesel with a specific volume. All results are listed 

in Chapter 7 under the title Experimental Results. From a practical point of view, these 

results can be applied to research on diesel engines for alternative diesel fuel with alcohol. 

Key words: autoignition temperature, ignition delay time, methanol, diesel
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Úvod 

            Hlavním cílem diplomové práce je experimentální stanovení teploty vznícení 

směsi, metanolu s dieselem o různém poměru obou paliv. Ropa jako fosilní palivo, která 

má na světě velké zastoupení v odlišných průmyslových odvětvích, není nevyčerpatelným 

zdrojem pro výrobu paliv a dalších surovin, které se z ropy vyprodukují. Proto nastává 

otázka, jak zmírnit anebo omezit zastoupení ropných produktů, jakou je bezesporu diesel, 

nebo-li motorová nafta. Zároveň se spalováním těchto látek uvolňuje do ovzduší veliké 

množství škodlivých zplodin ve formě složitých cyklických uhlovodíků. Jednou z cest je 

nahrazení části benzínu nebo dieselu alkoholy. Alkoholy obsahují ve své molekule atom 

kyslíku, který umožňuje dokonalejší spalování a snížení škodlivých emisí. U benzinových 

motorů se již řadu let jako alternativní palivo používá E85, což je směs z 85 % tvořené 

etanolem a z 15 % tvořené benzínem s oktanovým číslem 95, které má i své nedostatky. 

Testování této směsi bylo doporučeno do budoucí studie.  

 Záměrem práce je zjistit teplotu vznícení směsi metanolu a dieselu. Konkrétně 

ovlivnění teploty čistého dieselu po smíchání s čistým metanolem M5, M10, a M50. 

Teplota vznícení je důležitým faktorem pro správnou funkci vznětového motoru, který 

pracuje na principu stlačení paliva se vzduchem v komoře a tím dochází k zahřívání a ke 

vznícení směsi.  

 Neustále dochází k rozvoji průmyslu a s tím i zvýšené nároky na bezpečnost. Pro 

orientaci, jak je látka z hlediska požární ochrany nebezpečná slouží požárně technické 

charakteristiky a jednou z nich je zkoumaná teplota vznícení, což je nejnižší teplota 

(horkého povrchu), při kterém se za stanovených podmínek vznítí hořlavý plyn nebo 

hořlavá pára ve směsi se vzduchem za přesně definovaných podmínek zkoušky. Za 

vznícení se považuje vznik chemické reakce směsi páry se vzduchem a objevení 

otevřeného plamene (začátek hoření). 

 Po celém světě nás trápí škodlivé zplodiny z dieselových motorů a snaha odborníků 

je snížení těchto nežádoucích částí ve výfukových zplodinách, kterým říkáme souhrnně 

emise. V případě použití zkoumaného alternativního paliva by tyhle nežádoucí složky pro 

naše životní prostředí mohli být zmírněny. Hlavní důvodem, proč by měla tahle hypotéza 

fungovat je obsažení molekuly kyslíku ve vzorci metanolu (CH3OH) a u dalších alkoholů. 

Důležitost je snaha paliva se vzněcovat.  
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 Diplomová práce se skládá z dvou částí. Část teoretickou a praktickou. První část je 

zaměřena na seznámení s danou problematikou, jako je zjištění zásob fosilních paliv na 

planetě Zemi, provázanost energetického hlediska s bezpečnosti alternativních paliv a 

důležitou pasáží je průzkum dřívějších experimentů a zkoušek při zjišťovaní teploty 

vznícení čistého metanolu a dieselu. V praktické části byly zjištěné hodnoty čistých látek 

porovnány s mými stanovenými hodnotami pří experimentálním měření. Závěrem práce je 

zjištění teploty vznícení směsi alkoholu s dieselem, které jsou zaznamenány v přehledných 

grafech z průběhu měření a následně vyhodnoceny.  
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1 Motivace 

 Na základě výzkumů, který každý rok shromažďují dva časopisy – World Oil a Oil 

and Gas Journal, má ropa na zemském povrchu vystačit na dobu 30 let u pesimistického 

tvrzení a na 60 let u optimistického tvrzení s tím, že se ještě ropa nalézá v tzv. 

nekonvenčních zdrojích. Data, které časopisy uvádějí, jsou prozatím nejvěrohodnější, ale 

jejich metoda získání je velmi nespolehlivá. Nahromadění dat spočívá oslovení vlád a 

společností, které ropu těží a dále tyhle data nejsou žádným způsobem ověřována.  

 Je na čase se zabývat otázkou, jak efektivně nahradit tenhle neobnovitelný zdroj 

nebo alespoň snížit jeho zastoupení v různých odvětvích. Jedním z možných způsobů je 

nahrazení benzínu a nafty alternativními palivy, jako jsou například směsi alkoholů 

s dieselem [1].  

1.1 Energetika 

 Různá technologie výroby a využití energie mělo zásadní vliv na sociální i 

ekonomický rozvoj celých národů. Lidstvo je těsně spjato s bojem o energii a to platí i v 

případě hledání alternativních paliv. Míra poškození a změna životního prostředí Země, 

vyvolané zpracováváním neobnovitelných zdrojů k získání energie má negativní dopad na 

životní prostředí. Je načase hledat možnosti, jak využít zdrojů energie z obnovitelných 

surovin, aby byly na naší planetě v dostatečném množství i v daleké budoucnosti a 

nezatěžovaly planetu Zemi při jejich zpracování a následném používání.  

 Rozvoj dopravy, aby byl udržitelný v takové stoupající tendenci, nepostačí jen 

zintenzivnit účinnost současných dopravních systémů, ale je nutné vyvinout takový 

palivový systém, který při výrobě a šíření využívá obnovitelných zdrojů energie nebo 

alespoň zmírnit procentuální zastoupení neobnovitelných zdrojů. Hlavním kritériem je, aby 

tyto nové systémy byly udržitelné, nesmí mít negativní vlivy na životní prostředí a zdraví 

člověka. Jedním takovým zdrojem může být alkohol. 

 Alkohol se již v počátcích motorismu začal používat jako palivo, zejména pro 

dopravní prostředky. V období válek a ekonomické krize byl alkohol velmi často používán 

místo běžných paliv. V současné době se palivům na bázi alkoholů začíná věnovat více 

pozornosti, především z hlediska ochrany životního prostředí [2].  
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 Nejčastěji používaným alkoholem pro účely paliva je etanol a metanol. Oba 

zmiňované alkoholy jsou vhodné pro použití u zážehových motorů. Zážehový motor 

pracuje na principu mísení směsi paliva a vzduchu ve válci, kdy je tato směs zapálena 

pomocí elektrické jiskry, kterou vytvoří zapalovací svíčka. Alkoholy lze použít i pro 

dieselové motory  neboli motor vznětový. Princip funkce je odlišný na rozdíl od 

zmiňovaného zážehového motoru. Nejprve dochází k nasávání vzduchu do spalovací 

komory, po nasátí vzduchu dochází k jeho stlačování pomocí pístu, který směřuje k horní 

úvrati. Dochází ke zvyšování tlaku a teploty, která roste na 550 – 800 °C. U horní úvrati je 

do válce vstříknuta přesně odměřená dávka paliva pomocí trysky a čerpadla. Palivo je 

jemně rozprášeno a ve vzduchu ohřáté kompresí začne hořet a vzniklý tlak je převeden na 

mechanickou práci. Vzniklé spaliny jsou vytlačeny do výfuku. Po palivu se tedy vyžaduje, 

aby co nejrychleji shořelo po vstřiknutí do válce [3].   

1.1.1 Diesel na základě směsí alkoholů 

 Alkoholová paliva nabízejí příležitosti ke snížení využívání fosilních paliv 

v motorech s nebezpečím výbuchu a ke zvýšení podílu biopaliv v odvětví dopravy a 

energetiky, kde se často používají spalovací motory. Byl zhodnocen vliv přídavku 

metanolu, etanolu, 2-propanolu a 1-butanolu s motorovou naftou na proces spalování, 

výkonost a emise z motoru. Procento energie dodávané v alkoholu bylo 15, 30, 45, 55 a 70 

% celkové energie dodané palivem do motoru. Výsledkem bylo porovnání s motorem, 

který pohánělo čisté naftové palivo. Přidání alkoholu do motorové nafty má pozitivní vliv 

na úroveň středního indikovaného tlaku, tepelné účinnosti a stability motoru. Při zvýšení 

energetického procenta každého alkoholu na 55 % při spalování motorovou naftou, vedlo 

ke zvýšení indikovaného středního tlaku (IMEP) o 22 % a ke střednímu zvýšení 

indikované tepelné účinnosti (ITE) téměř o 13 % a k redukci ve variačním koeficientu 

COVIMEP o 52 %. Z analyzovaných alkoholů byl nejvýhodnější metanol. Přidání a zvýšení 

všech alkoholů na 55 % vede ke zvýšení emisí oxidu dusíku o 139 % v průměru a ke 

zvýšení emisí oxidu uhličitého o 17 % v průměru. Nedochází však k významným změnám 

v emisích uhlovodíku. Nejvyšší obsah NOx, CO a CO2 ve výfukových plynech má pro 

spalování motorové nafty s přidáním metanolu [4].  

 V diplomové práci se tedy budu zabývat stanovením teploty vznícení dieselu, 

metanolu a směsi dieselu s metanolem při jejich různých poměrech. 
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1.2 Bezpečnost 

Jedním kritériem při vývoji alternativního paliva s následnou aplikací do užívání pro 

pohon dopravních prostředků je bezpečnost, a s tím souvisí snížení škodlivých produktů 

při spalování paliva, které se dostává do ovzduší, vliv paliva na jednotlivé komponenty 

v motorech, které můžou mít negativní vliv na jeho součásti, a mohlo by docházet 

k ohrožení majitelů dopravních prostředků, kteří by používali tohle palivo.  

Spolupracoval jsem s Výzkumným energetickým centrem a Fakultou bezpečnostního 

inženýrství, Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, jejich výzkumy se 

zabývají výsledky z oblasti energetiky a bezpečnosti na stanovení teploty vznícení 

alkoholu. Ve výzkumu byla použita směs metanolu s dieselem.  

Teplota vznícení je nejnižší teplota (horkého povrchu), při kterém se za stanovených 

podmínek vznítí hořlavý plyn nebo hořlavá pára ve směsi se vzduchem za přesně 

definovaných podmínek zkoušky. Za vznícení se považuje vznik chemické reakce směsi 

páry se vzduchem a objevení otevřeného plamene (začátek hoření). Při určování teploty 

vznícení, se vznícení způsobí pouze účinkem tepla, nikoliv otevřeným plamenem nebo 

jiskrou. Doba zpoždění vznícení, je čas od dokončení vstříknutí hořlavé látky do jejího 

vznícení. Dle teploty vznícení se daná látka zařazuje do teplotní třídy a její rozsah je 

zobrazen v tabulce 1. Teplotní třída určité látky slouží jako preventivní opatření pro 

nebezpečí vznícení a vyloučení nebezpečí výbuchu od horkých povrchů [5], [6].  

Tabulka 1 Teplotní třídy a rozsah teploty vznícení 

Teplotní třída Teplota vznícení 

T1 T1 > 450 

T2 300 < T2 ≤ 450 

T3 200 < T3 ≤ 300 

T4 135 < T4 ≤ 200 

T5 100 < T5 ≤ 135 

T6 85 < T6 ≤100 

 Teplota vznícení není konstantní veličinou, ale závisí hlavně na mnoha 

okolnostech, kterými můžou být: 

 Tlak, 

 objem zkušební nádoby, 

 okysličovadlo, 

 průtoku a turbulenci směsi  
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 inertním plynu, 

 vlastnostech hořlavé látky, 

 materiálu zkušební nádoby, 

 tvaru horkého povrchu. 

2 Předchozí studie 

 Již na základě předchozích studií se ukázalo, že palivo na bázi ropy uvolňuje 

škodlivé emise do přírodní atmosféry. Zákonodárci se zamýšlejí, nad odstraněním nebo 

alespoň zmírněním tohoto problému v blízké budoucnosti. Aby bylo možné hluboce řešit 

tyto problémy, bylo navrženo mnoho studií o používání alternativních paliv, jako je 

metanol a etanol, aby se snížilo znečištění výfukových plynů uvolněných ze spalovacích 

motorů, a aby se nahradily konvenční paliva alternativními palivy, které jsou rozsáhlou 

surovinou. Lehké alkoholy jsou nejslibnějšími palivy v motorech s vnitřním spalováním 

díky své rozsáhlosti jako surovina, nízkým emisím, nízké ceně a snadné přizpůsobivosti 

technologiím motorů.  

 V nedávné době bylo zaznamenáno, že mnoho výzkumů pracovalo na efektech 

lehkého alkoholu, zejména u dieselových motorů. Zabývali se aplikací lehkých alkoholů 

s naftou, bionaftou, směsi nafty a bionafty, směsi nafty, bionafty a esterů ve spalovacích 

motorech [7].  

 Z těchto výzkumů jdou využít data pro vznícení lehkých alkoholů s dieselem, také 

jako zdroje, ze kterých lze čerpat informace při postupech stanovení teplot vznícení 

studovaných látek. 

2.1  Teplota vznícení čistého dieselu 

 Diesel, nebo-li motorová nafta byla podrobena v minulosti mnoha výzkumům a 

měřením. Teplota vznícení se u dieselu pohybuje v rozmezí 220 – 250 °C. Diesel byl pro 

tuhle práci zakoupen od francouzské firmy Rofa France. Rofa France je společnost, která 

se zabývá výzkumem, výrobou a distribucí analytických zařízení. Jejich další aktivitou, 

která se stále více rozšiřuje, je výroba certifikovaných referenčních produktů pro ropný 

průmysl [8], [9].  
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Obrázek 1 Diesel od firmy Rofa France [foto autor] 

2.2 Teplota vznícení metylalkoholu 

 Metylalkohol, nebo zkráceně metanol s funkčním vzorcem CH3OH má AIT dle 

bezpečnostních listů, databází, příruček, publikací a jiných studií v rozmezí 385 – 464 °C. 

Metanol pro účely měření byl pořízen od firmy Penta, která deklaruje v jejím 

bezpečnostním listu teplotu vznícení 455 °C, v porovnání s ostatními zdroji dle tabulky 2, 

vychází s největším rozdílem AIT až 70 °C ze zdroje SFPE. 

Tabulka 2 Teplota vznícení studovaného alkoholu 

Látka SFPE Merck IFA Penta DATABÁZE  DIPPR IPCS 

Metanol 
385 

[10] 

420 

[13] 

440 

[10] 

455 

[12] 

455 

[11] 

464 

[11] 

464 

[11] 

 Předložené výsledky poskytují údaje základních složek o teplotě vznícení pro 

zkoumanou směs alternativního paliva diesel s metanolem.  

3 Teoretická část 

3.1 Historie dieselu  

 Vynálezem Dieselova motoru roku 1898 dosáhla na významu nafta jako palivo. 

Píše se rok 1902 a na světě je přibližně 359 motorů poháněných pomocí dieselu. První lodě 

využívající pro svůj pohon naftu se objevily o rok poté, které se plavily kanálem La 

Manche. V roce 1912 již pluje po oceánu zaoceánský parník, dánská Selandia, která je 
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poháněna dieselovým motorem. K velkému rozšíření tohoto paliva přispěla industrializace 

zemědělské výroby [14].  

 V sedmdesátých letech začal velký tlak na ekologizaci motorové nafty. Začal se 

hledat způsob potlačení kouření motorů. Zejména se apelovalo na snížení obsahu síry. To 

mělo vliv na československé rafinérie, které začaly razantně snižovat obsah síry z původní 

hodnoty 0,5 % až na hodnotu 0,15 %. Československé rafinerie se v tu chvíli zařadily mezi 

evropské státy s důsledky snižování síry v motorové naftě. Obsah síry se i nadále snižoval 

a v dnešní době se vyrábí motorová nafta s povoleným obsahem síry do 10 mg/kg [15]. 

3.2 Princip výroby dieselu 

 Do rafinérií se dopravuje surová ropa, kde se odsoluje a následovně se destiluje ve 

vysokých kolonách. V různých výškových polohách kolony se odebírají jednotlivé frakce. 

Nejprve se do dolní částí kolony vhání ropa, která je předehřátá. Ve vrchních částech 

kolony se hromadí a odebírají plyny, níže poté benzín atd. Nejtěžší složky setrvávají na 

dně kolony. 

 Ropa obsahuje vodu, ve které jsou rozpuštěny nežádoucí soli. Sůl z ropy se 

nejčastěji odstraňuje pomocí elektrostatického odsolování. Princip odsolení ropy je založen 

na přivádění surové ropy a čerstvé vody do směšovacího ventilu. Voda se přidává 

z důvodu snížení koncentrace soli v emulgované vodě. Do směšovacího ventilu je ropa 

vháněna v předehřátém stavu. Odsolení je prováděno v rozmezí teplot 90 – 150 °C. 

Konečným krokem odsolení je smíchaná směs dopravena do elektrostatického separátoru a 

z něho vychází dva produkty, odsolená ropa a odpadní voda. Účinnost jednostupňového 

odsolení dosahuje až 95 %.   

 Motorová nafta se řadí mezi ropné destiláty a získává se pomocí destilace z ropy. 

Destilace je metoda čištění kapalných látek. Jedná se o dělení kapalných směsí, které mají 

různou teplotu varu anebo odstranění rozpouštědel z méně těkavých látek. Hlavním 

principem destilace je přivedení kapaliny do varu pomocí přiváděného tepla a následná 

kondenzace par v oddělené části přístroje. Lze oddělit těkavější látku od méně těkavé a 

zároveň najít rozmezí varu směsi, tzv. bod varu. Motorová nafta vniká mísením plynového 

oleje a petroleje po jejich odsíření [17], [18], [19]. 



9 

 

 

Obrázek 2 Blokové schéma výroby motorové nafty [16] 

3.3 Vlastnosti dieselu 

 Diesel je poměrně složitá směs, která se skládá převážně z ropných uhlovodíků s 12 

až 22 atomy uhlíku. Diesel vře při teplotě 180 až 370 °C. Složení nafty se může značně 

lišit, je to zapříčiněno vstupní surovinou ropou a použitým postupem výroby, ale obecně 

můžeme říct, že nafta je složena z nasycených uhlovodíků 69,5 – 74,5 %, z manoaromátů  

26,5 – 22,7 % a polyaromátů 4,0 – 2,8 %. Diesel je charakterizován jako nebezpečná 

chemická látka podle zákona č. 365/2003 Sb. ve znění pozdějších přepisů. Symbol 

nebezpečnosti je Xn – zdraví škodlivý. Je označován jako plynový olej s číslem CAS 

68334-30-5.  

 Je charakteristický typickým zápachem i svou barvou, čirá nažloutlá až žlutá 

hořlavá kapalina. Je zdraví škodlivá. Při častém styku může vyvolat karcinogenní účinky, 

vyvolává zdravotní problémy u plic a můžou dráždit pokožku. Pozor na páry, které 

vyvolávají žaludeční potíže, bolest hlavy, podráždění očí a dýchací soustavy.  Je 

nebezpečný pro životní prostředí v podobě kontaminace vod a půdy. Nafta se klasifikuje 
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do 3. třídy nebezpečnosti, tak, že hořlavá kapalina s teplotou vzplanutí 55 - 100 °C. Pro 

požární zásah je vhodné hasivo hasící pěna, hasící prášek a CO2. Nafta tvoří se vzduchem 

výbušnou směs a hoří čadivým plamenem s výrazným černým kouřem. Při přepravě, 

manipulaci a skladování se musí dodržovat stanovené právní předpisy (zákon č. 111/1994 

Sb., o silniční dopravě, zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) [20], [21], [22], [23], [24]. 

3.4 Cetanové číslo  

 Kvalita dieselu se udává cetanovým číslem, čím vyšší cetanové číslo, tím je 

kvalitnějším palivem pro vznětové motory. Cetanové číslo se určuje podle normy ČSN EN 

ISO 5165 a ASTM D 613. Cetanové číslo je vlastnost ochoty dieselu se po stříknutí do 

spalovací komory vznítit. Míru cetanového čísla v dieselu pozná už i sám řidič během 

jízdy. Čím je vyšší, tím lépe funguje motor. Pro správnou činnost vznětového motoru je 

typický tzv. průtah vznícení. Je to doba od aplikace paliva do motoru po moment vznícení. 

Motor spalující palivo s cetanovým číslem, které má vyšší hodnotu, lépe startuje, má tišší 

chod, lepší výkon a výfukové plyny mají lepší emise. Evropská a česká norma vyžaduje 

cetanové číslo minimálně 51. Ve většině případů se cetanové číslo pohybuje mezi 

hodnotou 51 - 55. Kvalitnější nafty v současnosti mají cetanové číslo 58 - 65. Postup 

určení cetanové číslo předepisují zmiňované dvě technické normy. Měření se aplikuje na 

speciálních vznětových motorech, kde se porovnává určitý vzorek s referenčním vzorkem a 

sleduje se, zda je průběh vznícení stejný během změny kompresního poměru. Cetanové 

číslo je objemovým podílem dvou látek, cetanu (n-hexadekanu) a 1-methylnaftalenu. U 

benzínu se místo cetanového čísla udává oktanové číslo [25].  

3.5 Historie metanolu 

 První zmínky o metanolu se datují do starého Egypta, kde se používal při 

balzamování mumií. Metanol v této době byl připravován destilací ze dřeva. Robert Boyle 

(irský přírodovědec, chemik) připravil metanol v roce 1661 suchou destilací dřeva. Tenhle 

objev byl poněkud zapomenut, a až v 19. století byl metanol znovu objeven Philipem 

Taylorem. Francouzští chemikové Jean-Babtiste Dumas a Eugene Peligot v roce 1834 

odtajnili chemické složení metylalkoholu. O přelom v metodě výroby se postaral německý 
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chemik Matthias Pier, který objevil moderní metodu výroby metanolu z vodního plynu 

v roce 1923 [26]. 

3.6 Výroba metanolu 

 V minulosti se získával metanol pomocí zahřívání dřeva při absenci vzduchu, 

z tohohle důvodu se mu přezdívalo dřevný líh. Vyráběl se z dřevěného octu, tudíž směs 

acetonu, vody a metanolu. Kyselina octová se získá pomocí suché destilace dřeva. 

Nejvhodnějším druhem dřeva pro získání kyseliny octové je bukové dřevo. 

 Na počátku 20. století výzkumné centra vyvinuly konverzi syntézního plynu na 

kapalná paliva a chemické látky, což vedlo k odhalení syntézy metanolu. Metanol je ve 

skutečnosti druhotným produktem F-T syntézy, ale musí být použit katalyzátor na bázi 

kovů (ZnO/Cr2O3 nebo CuO/ZnO).  

 

Obrázek 3 Diagram procesu metanolové syntézy [27] 

 Základem je správné složení syntézního plynu, pokud se použije syntézní plyn ze 

zemního plynu bohatý na vodík, tak složení syntézního plynu neodpovídá nutné 

stechiometrii a do reakce se musí přidávat oxid uhličitý. Oxid uhličitý má ve směsi 

spotřebovat více vodíku při své redukci na metanol. Dochází k upravení poměru CO/H2. 

Jsou dva způsoby technologického postupu, vysokotlaký a nízkotlaký. 

 Vysokotlaký proces se realizuje při teplotách 320 – 380 °C, tlaku přibližně 34 MPa 

a za použití katalyzátoru ZnO/Cr2O3. Aby nedocházelo k překročení reakční teploty je 

v několika místech do katalyzátoru přiváděn studený syntézní plyn. Pokud by docházelo 
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k navýšení teploty, ovlivnilo by to rovnováhu reakce. Reakce probíhá maximálně 2 

sekundy, což je poměrně krátká doba, která postačí na tvorbu dalších produktů. Následně 

dochází k ochlazení reakčních zplodin a metanol zkondenzuje. Syntézní plyn, který 

nezreagoval se recykluje a vzniklý metanol, se musí oddělit od ostatních produktů, kterými 

jsou methylformiát, dimethlyleter, alkoholy, pomocí destilací na dvou kolonách. 

 Nízkotlaký proces se uskutečňuje při 240 – 260 °C a tlaku 10 MPa. Katalyzátory 

jsou na bázi Zn, Al, Cu. Syntézní plyn nesmí v sobě zahrnovat síru a chlor. Následně už je 

nízkotlaký proces totožný s procesem vysokotlakým. U obou případech se vyrobí velmi 

čistý metanol mířící k hranici až 99,99 % [26], [27], [28], [29]. 

3.7 Vlastnosti metanolu 

 Metanol nebo metylalkohol je jednouhlíkatý primární alkohol, nejjednodušší mezi 

alifatickými alkoholy. Za běžných laboratorních podmínek je bezbarvou, vysoce hořlavou 

kapalinou, zařazen do I. třídy nebezpečnosti, s typickým zápachem po alkoholu, který je 

nerozeznatelný s etanolem. Prudce reaguje se silnými oxidačními činidly a představuje 

riziko vzniku požáru a výbuchu. Ve vodě je dobře rozpustný. Při požáru je vhodným 

hasivem vodní mlha, alkoholu odolná hasební pěna, hasící prášek a oxid uhličitý. 

 V zemské atmosféře je druhou nejzastoupenější organickou molekulou. 

V rostlinách je zastoupen ve formě methoxyskupiny, přítomen v rostlinných 

polysacharidech a pektinech. Ty obsahují především stěny rostlinných buněk. Zvýšený 

poměr pektinů se vyskytuje v peckovitém ovoci, kořenech rostlin a zbytcích po lisování 

vína. Metanol bývá zastoupen v organických kyselinách ve formě metylesteru. Metanol 

vzniká jako vedlejší produkt alkoholového kvašení, konkrétně jde o proces hydrolytického 

štěpení pektinových látek pomocí enzymu tzv. pektinmethylester. Významně zvýšený 

obsah metanolu proto můžeme pozorovat při použití kvasu s vysokým obsahem 

pektinových a ligninových látek. Stopové množství metanolu se vyskytuje ve vesmírných 

mlhovinách.  

 Metanol je vysoce toxický na rozdíl od pitného etanolu, a proto je nevhodný ke 

konzumaci. Do těla se hlavně dostává po požití alkoholu, který je kontaminován anebo 

neproběhla správná destilace. Do těla se může dostat i špatně umytým ovocem, zeleninou, 

dále požitím ovocných nápojů nebo sycených nápojů obsahující sladidlo aspartam, protože 

se jedná a methylester kyseliny asparagové a fenylalaninu. Vyšší obsah metanolu lze najít 
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ve šťávách rajčat, papáje a ananasu, vzhledem k ostatnímu běžně používanému ovoci a 

zelenině.  

 Sám metanol má poměrně nízkou toxicitu, ale to se nedá říct u jeho metabolitů. 

V organismu člověka po konzumaci metanolu začíná enzymatická oxidace prvního a 

druhého stupně. Jako enzym vystupuje alkoholdehydrogenáza (ADH). Jejím působení 

vzniká z metanolu formaldehyd, který je oxidován enzymem formaldehyddehydrogenáza  

(FDH) na kyselinu mravenčí. Při nahromadění v těle způsobuje metabolickou acidózu, 

která způsobuje ohrožení života.  V rozmezí 1 až 72 hodin se může naplno projevit otrava, 

ale vše záleží na individuální odolnosti a genetice jedince. Do 8 hodin od otravy se začnou 

projevovat první symptomy jako je únava, útlum centrálního nervového systému, bolest 

hlavy, žaludeční nevolnosti, malátnost, zvracení a ztrátě koordinace pohybu, následně 

může dojít až k těžkým bolestem hlavy, mlhavému vidění a časté je tzv. sněžení před 

očima.  Vážné symptomy ohrožují život a můžou zahrnovat slepotu, selhání jater a ledvin, 

při okamžité detoxikaci dochází ke smrti postiženého. Není to tak dávná historie, co 

v České republice proběhla metanolová aféra v roce 2012, na kterou zemřelo 47 občanů 

České republiky a 3 občané Polské republiky [30-37].  

 

Obrázek 4 Zakoupený metylalkohol pro potřeby práce [foto autor] 
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3.8 Využití metanolu 

 Největším producentem metanolu na světě je Čína. Světová produkce se v roce 

2008 dostala na hranici 58 milionů tun ročně, následně v roce 2013 byl nárůst produkce o 

dalších 7 milionů tun ročně více a v roce 2016 to činí již 92 milionů tun ročně. Tak velký 

nárůst je zapříčiněn přidáváním metanolu k autobenzínům. Metylalkohol je zastoupen 

v mnoha průmyslových odvětvích. Je jednou složkou v produktech, jako jsou barvy, čisticí 

prostředky, rozpouštědla, nemrznoucí směsi na autoskla, lepidla a v kapalinách 

používaných do tiskáren. Z metylalkoholu se vyrábí i chemické látky, jako například 

formaldehyd, kyselina mravenčí, kyselina octová a terc-butylmethylether (MTBE) [38].  

4 Experiment 

 Teplota vznícení se určuje dle předem stanovených podmínek, které popisují dvě 

technické normy. Norma ASTM E659-15, která je určená převážně pro americký 

kontinent, tzv. americká technická norma a česká norma ČSN EN 14522. Tato česká 

norma je převzatá z evropské normy EN 14522. Hlavní rozdíl mezi danými normami je 

osazení horkovzdušné pece typem zkušební nádoby. V případě normy ASTM E659-15 má 

zkušební nádoba tvar baňky s oválným dnem a v případě technické normy ČSN EN 14522 

není dno baňky oválné, ale rovné tzv. Erlenmeyerova baňka. Pro stanovení teploty 

vznícení alkoholu s dieselem v této práci, byla použita norma ČSN EN 14522.  

4.1 Popis přístrojů 

Tabulka 3 Popis použitých přístrojů 

Přístroj Výrobce Typ Výrobní číslo 

Souprava na 

zjišťování bodu 

vznícení 

OZM Research s.r.o. AITTA 551 321-OZM-13-01 

Snímač teploty 

a tlaku 
COMET TR26308 MAA30017P1 

Automatická 

pipeta 
EPPENDORF Explorer 15 µL -300 µL J12086C 

Automatická 

pipeta 
EPPENDORF Multipette E3x 1 µL -50 mL O25190G 
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Experimenty byly prováděny ve zkušebním zařízení (horkovzdušná pec) vyrobeném 

společností OZM Research s.r.o. Přístroj byl sestaven ve shodě se standardem ČSN EN 

14522. V přístroji lze použít baňku z borosilikátového skla 500 ml dle standardu ČSN 70 

4041 (maximálně do teplot 600°C) nebo baňku dodávanou výrobce z křemenného nebo 

borosilikátového skla. Schematické znázornění celého použitého systému je uvedeno na 

Obrázku 5.  

 
 

Obrázek 5 Znázornění zkušebního zařízení a) fotografie, b) schéma [39] 

 Horkovzdušná elektrická pec se skládá z pozorovacího sklíčka (1), kterým se 

sleduje plamen uvnitř baňky, izolované víko (2), tělo elektrické horkovzdušné pece (3), 

hliníková folie (4), kterou je obalena Erlenmeyerova baňka, termočlánek (5), co měří 

teplotu uvnitř baňky, Erlenmeyerova baňka (6), termočlánek k měření teploty na dně baňky 

(7), termočlánek k měření teploty na středu baňky (8) a termočlánek k měření teploty na 

hrdle baňky (9). Aplikace vzorků do pece se prováděla pomocí automatické pipety 

Explorer 15 μl - 300 μl od firmy Eppendorf. Z důvodu, že byla potřeba aplikace vzorku do 

pece o objemu větší než 300 μl, byla použita ještě druhá automatická pipeta od stejného 

výrobce s onačením Multipette E3x 1 μl - 50 ml. Všechny naměřené data z termočlánků 

byly zaznamenávány do zapůjčeného počítače výzkumným energetickým centrem VŠB - 

TU Ostrava a pomocí aplikace PLW Recorder od firmy Pico technology byl průběh měření 

vykreslován v grafech, aby následně mohly být data vyhodnocovány [40-41].  
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4.2 Validace přístroje 

Měřící smyčka soupravy na zjišťování bodu vznícení (AIT 551, Sériové číslo 

přístroje: 321-OZM-13-01) se skládá z regulátoru teploty (Watlow PM6C1CJ-1AAAAAA, 

Sériové číslo: PM6C1CJ-1AAAAAA202391), měřící karty (ADVANTECH ADAM - 

4019+, Sériové číslo: IAA7482834), datalogeru (OMEGA TC–08, Sériové číslo: 

AZ810/868) a čtyř termočlánků (dno, střed, hrdlo, uvnitř baňky). Validace měřící smyčky 

byla před měřením provedena pomocí kalibrační jednotky OMEGA CL125 (Sérové číslo: 

16200723). Výstupem validace je ověření přesnosti měření podle deklarované odchylky 

měření.  

Tabulka 4 Výsledky ověření regulátoru  

Kalibrační 

teplota  

[°C] 

Povolená  

odchylka  

[°C] 

Měřící vstup 

regulátoru 

[°C] 

Splnění 

požadovaných 

parametrů 

100 ± 0,1 + (± 1,5) 100,2 ANO 

300 ± 0,3 + (± 1,5) 300,3 ANO 

500 ± 0,5 + (± 1,5) 500,5 ANO 

700 ± 0,7 + (± 1,5) 700,9 ANO 

900 ± 0,9 + (± 1,5) 900,7 ANO 

Tabulka 5 Výsledky ověření měřící karty  

Kalibrační 

teplota  

[°C] 

Povolená odchylka  

 [°C] 

Kanál  0 Kanál  1 Kanál 2 Kanál 3 Splnění  

požadovaných 

parametrů 

100 ± 0,1 + (± 1,5) 99,2 99,1 99,0 98,9 ANO 

300 ± 0,3 + (± 1,5) 299,4 299,0 298,9 299,0 ANO 

500 ± 0,5 + (± 1,5) 499,5 499,0 498,9 498,9 ANO 

700 ± 0,7 + (± 1,5) 699,6 699,1 699,1 699,0 ANO 

900 ± 0,9 + (± 1,5) 899,5 899,2 899,0 899,1 ANO 

Tabulka 6 Výsledky ověření datalogeru  

Kalibrační 

teplota  

[°C] 

Povolená odchylka  

 [°C] 

Kanál  0 Kanál  1 Kanál 2 Kanál 3 Splnění  

požadovaných 

parametrů 

100 ± 0,2 + (± 1,5) 99,9 100,0 99,9 99,9 ANO 

300 ± 0,6 + (± 1,5) 299,9 300,1 299,8 299,9 ANO 

500 ± 1 + (± 1,5) 499,8 500,0 499,9 500,0 ANO 

700 ± 1,4 + (± 1,5) 699,9 700,0 700,0 699,8 ANO 

900 ± 1,8 + (± 1,5) 899,8 900,1 899,9 899,8 ANO 
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Tabulka 7 Výsledky ověřování termočlánků 

Kalibrační 

teplota  

[°C] 

Povolená odchylka  

 [°C] 

TČ*   

uvnitř 

TČ 

střed 

TČ 

hrdlo 

TČ 

dno 

Splnění  

požadovaných 

parametrů 

100 ± 1,5 99,1 99,2 99,7 98,9 ANO 

300 ± 1,5 299,2 300,3 299,8 299,2 ANO 

600 ± 2,4 600,2 600,9 599,9 599,5 ANO 

800 ± 3,2 801,3 800,8 800,2 799,9 ANO 

* TČ je označuje termočlánek 

 Pro validaci přístroje bylo provedeno měření referenčního vzorku 

standardizovaného materiálu. Referenčním vzorkem byl  2-Propanon (CAS číslo: 67-64-1). 

Deklarovaná teplota vznícení (AIT): 535 °C (ČSN EN 14552, ČSN 33 0371 – příloha č. 3). 

Změřená teplota vznícení (AIT): 519 °C ± 4,6 °C. Výsledky ověřování referenčním 

materiálem jsou shrnuty v tabulce 8. 

Tabulka 8 Výsledky ověřování referenčním materiálem 

Číslo Deklarovaná teplota 

vznícení  

[°C] 

Povolená 

odchylka  

[°C] 

Změřená teplota 

vznícení 

Splnění  

požadovaných 

parametrů 

1. 539 ± 25,95  519 °C ± 4,6 °C ANO 

Na základě výsledků validace přístroje lze konstatovat, že přístroj je ve shodě 

s požadavky ČSN EN 14552. Výsledky validace přístroje jsou shrnuty v tabulce 9. 

Tabulka 9 Souhrnná tabulka validace přístroje 

Číslo Popis Splnění  

požadovaných 

parametrů 

1. Výstupní kontrola funkčnosti přístroje ANO 

2. Kontrola měřícího a regulačního členu ANO 

3. Ověření měřící smyčky a měřící karty ADVANTECH - ADAM ANO 

4. Ověření měřící smyčky a měřící karty OMEGA TC 08 ANO 

5. Ověření měřící smyčky a regulátoru teploty Watlow ANO 

6. Ověření měření pomocí referenčního materiálu ANO 
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4.3 Bezpečnost při měření 

 Během měření museli být dodrženy základy práce v laboratoři s nebezpečnými 

látkami. Mohli nastat rizika, jako je výbuch, prudká oxidace, popálení, otravy chemickou 

látkou, poleptání, pořezání sklem nebo nedbalé používání laboratorních pomůcek 

s následkem ublížení na zdraví. Vzhledem na tyhle nebezpečí byla dodržena kázeň na 

pracovišti laboratoře, zákaz konzumace potravin a nápojů. Byla nutnost nošení ochranných 

pomůcek (pevná obuv, plášť, ochranné brýle, rukavice) [42]. 

 

Obrázek 6 Použité bezpečnostní ochranné pomůcky při aplikaci vzorku [foto autor] 

4.4 Postup měření 

Stanovení teploty vznícení par uvedené v této diplomové práci je navrženo pro 

stanovování teploty vznícení hořlavých par ve směsi se vzduchem při okolním 

atmosférickém tlaku a teplotě do 800 °C. Při zkoušce se kontrolovaně mění množství 

zkoušené látky a teplota uvnitř zkušební nádoby, ve které je vzduch tak, aby se našla 

nejnižší teplota, která povede ke vznícení. 

Ještě před samotným stanovením teploty vznícení směsí metanolu s dieselem se 

stanovila teplota vznícení čistého dieselu a metanolu. Vzhledem k bezpečnostním listům a 

databázím, kde již byly zaznamenány teploty vznícení metanolu a dieselu, se teplota v peci 

nastavila na přibližnou teplotu vznícení zkoumaných látek. Po nalezení AIT u daných látek 
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se hledal objem, při kterém je teplota vznícení nejnižší. Po prvotní fázi měření se mohlo 

přistoupit k měření teploty vznícení směsí dieselu s metanolem. Vzorky byly správně 

skladovány ve skleněných nádobách. V případě vzorků uchovávaných v plastových 

nádobách by mohlo být měření znehodnoceno, z důvodu pronikání těkavých látek přes 

stěny nebo samotná reakce látky s plastovou nádobou. 

 Prvním krokem při začátku měření bylo potřeba ustálit horkovzdušnou pec na 

danou teplotu. Pec se zapínala uvedením jističe do horní polohy a na zaznamenávacím 

zařízením se nastavila teplota, kterou chceme mít v peci. Ustálení trvalo v průměru 5 minut 

a dále 1 minutu se pozorovalo, jestli nedochází k výkyvům teploty na vykreslovaném 

grafu. Tenhle popisovaný postup se opakoval vždy před aplikaci vzorku.  

 Před aplikací směsi do pece muselo dojít k výpočtu správného poměru pro danou 

koncentraci, jako příklad uvádím koncentraci směsi o 5 % metanolu a 95 % dieselu. 

Celkový objem namíchané směsi byl vždy 5 ml. Pro danou koncentraci se muselo smíchat 

250 μl metanolu a 4,75 ml dieselu. Následně došlo k promíchání směsi pomocí 

magnetického míchadla. Směs byla vždy před aplikací vzorku do pece řádně promíchána.  

Po promíchání vzorku byl vzorek nabrán pomocí pipety a aplikován do pece. Při 

aplikaci se musela dodržet dvě základní pravidla. Pipeta musela být kolmo ke dnu baňky, 

aby se vzorek rovnoměrně rozstříkl a druhým pravidlem bylo, že celý objem vzorku se 

musel aplikovat najednou, aby nedocházelo k jeho předehřívání po částech. Po aplikaci se 

čekalo 10 minut, zda dojde ke vznícení látek. V téhle části je od normy ČSN EN 14522 

odchylka. Po vstříknutí vzorku do pece se má podle normy čekat 5 minut.  

 

Obrázek 7 Magnetické míchadlo se vzorkem [foto autor] 
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  Použil jsem v tomhle případě časový limit z americké technické normy 10 minut. 

Důvod prodloužení časového limitu bylo stát na straně bezpečnosti. V některých případech 

se tahle metodika potvrdila jako správný krok, kdy do 5 minut se směs nevznítila, ale do 10 

minut se ta samá směs při stejné teplotě vznítila. Čas se zaznamenával pomocí stopek. 

Jestliže došlo i nedošlo k vznícení, musela být baňka vždy před dalším pokusem řádně 

propláchnuta vzduchem.  Během proplachování baňky se musela laboratoř vždy vyvětrat 

pomocí otevřených dveří do exteriéru, protože se v baňce hromadily spaliny hoření, které 

byly vyfoukány do místnosti laboratoře. Baňka v peci byla průběžně obměňována za 

novou z důvodu neovlivnění výsledku zanesením baňky zplodinami. Při měření MAIT u 

směsí byly použity dvě baňky. Výměna proběhla po 18 vstřicích.  

 Teplotní hodnoty byly zaznamenávaný do záznamového zařízení (počítač 

s vhodným softwarem). Celkem se zaznamenávaly 4 teplotní hodnoty, vnější teplota u 

hrdla baňky, vnější teplota ve středu těla baňky, vnější teplota u dna baňky a pro nás 

nejdůležitější teplota uvnitř baňky. Poslední hodnota byla dále vyhodnocována a 

zpracovávána.   

 Opakovatelnost: Největší relativní rozdíl mezi dvěma výsledky zkoušky (nejnižší 

teplota ze tří teplot získána za opakovatelných podmínek má být ≤ 2 %. 

Reprodukovatelnost: Největší relativní rozdíl mezi dvěma nezávislými výsledky zkoušek 

(naměřená teplota vzníceni) získána za reprodukovatelných podmínek má být ≤ 5 %. 

4.5 Použité chemikálie 

 Chemikálie byly použity od certifikovaných výrobců (PENTA s.r.o., a ROFA 

FRANCE), které byly zakoupeny Výzkumným energetickým centrem VŠB - TU Ostrava.  

Dohromady byly odzkoušeny 2 čisté vzorky metanol a diesel a následně jejich směsi při 

koncentraci metanolu 5 %, 10 %, 50 % s dieselem. V kapitole 4.5.1 a 4.5.2 jsou 

vypracovány souhrnné tabulky s fyzikálně chemickými vlastnostmi čistých látek. 
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Obrázek 8 Čisté vzorky metanolu a dieselu [foto autor] 

4.5.1 Diesel 

Tabulka 10 Shrnutí fyzikálně chemických vlastnosti dieselu [43] 

Druhý název motorová nafta (-) 

Skupenství kapalné (-) 

Barva  bezbarvá, nažloutlá (-) 

Bod varu  180 - 370 °C 

Bod tání  <0 °C 

Bod vzplanutí ˃55 °C 

Bod vznícení 220 °C 

Výbušnost  0,5 - 6,5 % obj. 

Hustota  800 - 845 kg/m3 

Viskozita  2,45 Pa.s 

CAS číslo  68334-30-5 (-) 

LD50 (orál) ˃2000 mg.kg-1 

UN číslo 1202 (-) 

Teplotní třída  T3 (-) 

4.5.2 Metanol  

Tabulka 11 Shrnutí fyzikálně chemických vlastností metanolu [44] 

Molekulový vzorec CH3OH (-) 

Molární hmotnost  32,04 (-) 

Skupenství kapalné (-) 

Barva  bezbarvá (-) 



22 

 

Bod varu  64 - 65 °C 

Bod tání  -98 °C 

Bod vzplanutí 11 °C 

Bod vznícení 455 °C 

Výbušnost  6 - 36 % obj. 

Hustota  729 kg/m3 

Viskozita  0,54 Pa.s 

CAS číslo  67-56-1 (-) 

LDLo orálně, člověk 143 mg.kg-1 

UN číslo 1230 (-) 

Teplotní třída  T2 (-) 

Porovnání spalovacích vlastností dieselu a metanolu je uvedeno v grafu 1 [45]. 

 

Graf 1 Porovnání vlastností dieselu a metanolu 

5 Porovnání normy ČSN EN 14522 a ASTM E659-15 

 V kapitole 5 jsou zdůrazněny rozdíly pro stanovení teplot vznícení mezi evropskou 

normou ČSN EN 14522 a normou americkou ASTM E659-15. 

5.1 ČSN EN 14522 

 Rozmezí stanovení teploty vznícení 0 - 650 °C, 

 zkušební nádoba musí mít ploché dno (Erlenmeyerova baňka), 

 objem zkušební nádoby je 200 ml, 
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 maximální doba pozorování vzorku po aplikaci je 5 minut, 

 minimální použití jednoho termočlánku 

 dvě metody stanovení teploty vznícení S a P [6]. 

5.2 ASTM E659-15 

 Rozmezí stanovení teploty vznícení 0 - 600 °C 

 zkušební nádoba musí mít vypouklé dno, 

 objem zkušební nádoby je 500 ml, 

 maximální doba pozorování vzorku po aplikaci je 10 minut, 

 minimální použití tří termočlánků 

 jedna metoda stanovení teploty vznícení [5]. 

 Celkově norma ASTM E659-15 je propracovanější a klade důrazy i na detaily. 

ASTM E659-15 je více popisováno potřebné zařízení k měření. V této kapitole celkem 

popisuje zařízení v 11 odstavcích oproti ČSN EN 14522, která popisuje zařízení v 9 

odstavcích. V této normě úplně vypustily detailní popis termočlánků. Vzhledem k těmto 

popisovaným nedostatkům pro stanovení teploty vznícení jsem i tak postupoval dle ČSN 

EN 14522. Hlavním důvodem je, že naše republika se musí řídit evropskými normami. 

V kapitole 6.2.1 budu zkoumat na čistém metanolu, jestli rozdíly typu baňky a objemu při 

stejném zkušebním postupu mají zásadní vliv na stanovení teploty vznícení. 

6 Výsledky a diskuze 

 Výsledky čistých látek (dieselu a metanolu) jsou popsány v kapitole 6.1 a 6.2 a 

výsledky směsí v kapitole 6.3. 

 V každé kapitole je přiložena tabulka se všemi naměřenými hodnotami. V tabulce 5 

a 6 jsou zaznamenány vždy 3 měření, každé měření z jiného dne. Ve stejný den 

nedocházelo k měření jedné a té samé látky. Celkem jsou v tabulce 4 hodnoty: objem 

vzorku (μl), který se aplikoval do Erlenmeyerovy baňky. AIT (teplota vznícení), pokud 

došlo ke vznícení je psáno slovo ANO, jestliže nedošlo ke vznícení je vepsáno slovo NE. 

Teplota vznícení (°C), která je uvnitř baňky. Zpoždění vznícení (s) je doba od vstříknutí 

vzorku do baňky po vyšlehnutí plamene z baňky. Teplota vznícení byla zaznamenána, 

jestliže ze zkušební aparatury vyšlehl plamen. Obdobně se postupovalo u zjištění MAIT u 
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směsí. V tabulce 8, 9 a 10 se již měření neopakovalo v rozdílné dny, ale ve stejný den, kdy 

byla nalezena MAIT pro směs, poté se ověřovala nejnižší teplota, při které už nedošlo 

k vznícení 3 krát po sobě. 

 U grafu na ose x je časová hodnota v sekundách a osa y udává teploty v °C. 

V grafech jsou zaznamenávány 4 hodnoty: zelená křivka sleduje teplotu, která působí na 

vnější plášť ve středu těla baňky. Fialová křivka značí teplotu u dna baňky na vnějším 

plášti. Červená křivka zaznamenává teplotu u hrdla baňky na vnějším plášti, pomocí 

termočlánku, který se těsně dotýká pláště a modrá křivka značí teplotu z termočlánku, 

který je vsunut dovnitř těla baňky a pomocí ní se zaznamenává teplota vznícení.   

 Zajímavých výsledků bylo docíleno při porovnání zkušebních postupů pro 

stanovení teploty vznícení metanolu, které popisují dvě technické normy, jedna pro 

evropský kontinent (ČSN EN 14522) a druhá pro americký kontinent (ASTM E659-15). 

Z důvodu, že tahle práce se zabývá stanovením teploty vznícení podle evropské normy, 

byly tak zapůjčeny výsledky z diplomové práce pana J. Poledníka z roku 2018, který měřil 

teplotu vznícení čistého metanolu podle ASTM E659-15. Rozdíl v teplotě vznícení byl až 

17 °C. 

 Při určení teploty vznícení byla použita aplikace, která sloužila k záznamu a 

zakreslovala jednotlivý průběh měření. Na modré křivce lze přečíst, kdy byl vzorek 

aplikován a při jaké teplotě. Vše, co bylo vykresleno, popisuje a názorně ukazuje obrázek 

9, který zrovna ukazuje průběh děje, při kterém došlo k vznícení a poté k přípravě na další 

měření.  

 Docházelo k jevu, který se nazývá v anglickém jazyce reaction threshold 

temperature (RTT) do českého jazyka lze tento jev doslova přeložit jako reakční prahová 

teplota. Jinak to lze taky popsat jako reakce před plamenem nebo pomalá nízkoteplotní 

bezplamenná forma spalování. Dojde k chemické reakci i k navýšení teploty, ale bez 

viditelného plamene. Jev lze poznat i pouhým okem. Z otvoru baňky nevyšlehne plamen, 

ale obláček kouře, tohle se může i několikrát opakovat. Tohle nastane při nadbytku paliva 

ve směsi se vzduchem anebo taky při nedostatku paliva ve směsi se vzduchem.  
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Obrázek 9 Detail křivky při vznícení 

6.1 Diesel 

 V tabulce 12 jsou zaznamenány všechny hodnoty teploty vznícení, které byly 

naměřeny. Celkem se měřilo 3 krát, tak jak předepisuje norma. Žlutý rámeček znamená 

vždy nejnižší teplotu vznícení pro konkrétní objem. Během prvního měření, které proběhlo 

15. 11. 2018, byly celkem naměřeny 4 nejnižší hodnoty teploty vznícení pro určité objemy. 

MAIT bylo stanoveno pro objem 350 μl a to 224 °C s dobou zpoždění vznícení 160 s. Při 

druhém měření byla MAIT naměřena pro objem 250 μl a to 225 °C s dobou zpoždění 162 

s. Během posledního měření byla MAIT 225 °C při objemu 400 se zpožděním 195 s. 
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Tabulka 12 Naměřené hodnoty pro stanovení teploty vznícení dieselu 

 

 Graf 2 znázorňuje průběh měření z 15. 11. 2018 a zároveň se jedná o výsledný graf, 

kde byla naměřena MAIT. MAIT (224 °C) je zvýrazněna v oranžové elipse.  

 

Graf 2 Výsledné měření dieselu s nejnižší teplotou vznícení 
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6.2 Metanol 

V tabulce 13 jsou zaznamenány všechny hodnoty teploty vznícení, které byly naměřeny. 

Celkem se měřilo 3 krát, tak jak předepisuje norma. Žlutý rámeček znamená vždy nejnižší 

teplotu vznícení pro konkrétní objem. Během prvního měření, které proběhlo 29. 10. 2018, 

byla naměřena 1 nejnižší hodnota teploty vznícení pro objem 300 μl. Při prvním měření, 

které bylo úplně prvním ze všech měření, bylo problematické stanovit teplotu vznícení, to 

dokazuje množství pokusu při měření pro objem 250 μl. Při druhém měření 1. 11. 2018 se 

celkem naměřily dvě nejnižší hodnoty teplot vznícení pro objem 200 a 250 μl. MAIT bylo 

stanoveno pro objem 250 μl a to 440 °C s dobou zpoždění vznícení 28 s. Během prvního 

měření byla MAIT naměřena pro objem 250 μl a to 441 °C s dobou zpoždění 26 s. Během 

posledního měření byla MAIT totožná s celkovou MAIT pro čistý metanol při objemu 250 

μl, ale se zpožděním 31 s. 

Tabulka 13 Naměřené hodnoty pro stanovení teploty vznícení metanolu 

 

 Graf 3 znázorňuje průběh měření z 1. 11. 2018 a zároveň se jedná o výsledný graf, 

kde byla naměřena MAIT. MAIT (440 °C) je zvýrazněna v oranžové elipse.  
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Graf 3 Výsledné měření metanolu s nejnižší teplotou vznícení 

6.2.1 Porovnání normy ČSN EN 14522 a ASTM E659-15 na vliv 

MAIT  

 Vzhledem k tomu, že lze postupovat při stanovení teploty vznícení dle dvou 

různých norem (ČSN EN 14522 a ASTM E659-15), které se od sebe značně liší, byly 

porovnány mé naměřené výsledky teploty vznícení metanolu s výsledky diplomové práce 

pana J. Poledníka z roku 2018.  

Tabulka 14 Výčet výsledků teploty vznícení metanolu Indra, Poledník [46] 

 

 V tabulce 14 jsou znázorněny hodnoty stanovené mnou dle normy ČSN EN 14522 

a hodnoty od pana J. Poledníka, který postupoval dle normy ASTM E659-15. Hlavní rozdíl 

v metodě stanovení teploty vznícení je použití odlišných zkušebních nádob, do kterých se 

vstřikuje vzorek. V případě evropské normy se jako zkušební nádoba musí použít 

Erlenmeyerova baňka, která se vyznačuje plochým dnem, na rozdíl od americké normy je 
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použita zkušební nádoba s vypouklým dnem. Zásadní rozdíl je ještě v objemu baněk u 

evropské normy je použita baňka o objemu 200 ml a u americké normy baňka, která má 

objem 500 ml.  

 

Obrázek 10 Baňka s plochým dnem V = 200 ml a baňka s vypouklým dnem V = 500 

ml [foto autor] 

 Při objemu 200 μl byla naměřena hodnota MAIT 443 °C za použití postupu podle 

evropské normy a při tom stejném objemu, ale podle postupu, který stanoví americká 

norma, byla MAIT 430 °C. Rozdíl v MAIT je 13 °C. Při objemu 250 μl byla naměřena 

hodnota MAIT 440 °C za použití postupu podle evropské normy a při tom stejném objemu, 

ale podle postupu, který stanoví americká norma, byla MAIT 431 °C. Rozdíl v MAIT je 9 

°C. Při objemu 300 μl byla naměřena hodnota MAIT 448 °C za použití postupu podle 

evropské normy a při tom stejném objemu, ale podle postupu, který stanoví americká 

norma, byla MAIT 431 °C. Rozdíl v MAIT je 17 °C.  

 Závěrem lze zhodnotit, že norma ASTM E659-15 je více na straně bezpečnosti, 

protože při třech různých objemech vždy MAIT vycházela nižší, než při měření podle 

normy ČSN EN 14522. Rozdíl 17 °C již není zanedbatelný a tyhle výsledky dávám za 

příčinu odlišnému objemu baňky než tvaru, protože baňka o objemu 500 ml má uvnitř více 

prostoru, než o objemu 200 ml a s tým souvisí i více okysličovadla. Po vstřiknutí vzorku je 

vytvořen lépe okysličený hořlavý soubor a tím i dochází k naměření nižších hodnot teploty 

vznícení. Samozřejmě tohle nejde do nekonečna, že budeme zvětšovat objem baňky a s 
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ním se bude vždy snižovat teplota vznícení, ale v tomhle případě bych se k tomuto názoru 

přikláněl. 

6.3 Směsi alkoholu s dieselem 

 Pro stanovení teploty vznícení byl vybrán nejjednodušší alifatický alkohol metanol, 

který je velmi dobře dostupný a široce rozšířený. Metanol se přimíchával do dieselu 

v poměru 5 % (M5), 10 % (M10) a 50 % (M50). Směs M5 a M10 byla podrobena 

výzkumu na obsah emisí, tj. kouře, CO (oxid uhelnatý), HC (nespálené uhlovodíky), NOx 

(oxidy dusíku). Výzkumem se zabývala technická univerzita v Rádžasthánu a jejím 

výsledkem bylo, že došlo ke snížení emisí. U směsi M5 to bylo snížení kouře o 25 %, NOx 

o 8 %, CO o 12 % a HC o 10 %. Výzkum dokazuje, že přidávání metanolu zkvalitňuje 

výfukové plyny a nadále je potřeba se s tímhle tématem důkladně zabývat. Proto v mé 

práci zkoumám teplotu vznícení těchto směsí, kterou se málokdo nebo jen výjimečně 

někdo zabýval [45].  

6.3.1 Metanol M5 

 Byla namíchána směs o celkovém objemu 5 ml do připravené nádobky. Směs se 

skládá z 0,25 ml metanolu a 4,75 ml dieselu proto název M5 (je ve směsi obsaženo 5 obj. 

% metanolu) Směs před aplikací do pece byla vždy zamíchána, protože diesel a metanol se 

samostatně nepromíchaly, znázorněno na obrázku v kapitole 6.3.3.  

Tabulka 15 Naměřené hodnoty teploty vznícení pro směs M5 

 

 Nejmenší teplota vznícení byla naměřena pro objem 300 μl a to 222 °C. Doba 

zpoždění vznícení byla 223 s. Výsledek je v tabulce 15 zvýrazněn žlutě. V modrém poli je 

znázorněn jev, kdy došlo 2x za sebou k RRT (reaction threshold temperature). Došlo 
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k reakci ke spálení paliva, ale bez plamenného hoření. RRT se často objevovala, kdy se 

našla nejnižší teplota vznícení, a ověřovalo se, jestli nedojde ke vznícení vzorku o teplotě 

maximálně 3 °C nižší než MAIT.  

 

Graf 4 Záznam z měření pro směs M5 

 V grafu 4 je v oranžové elipse vyznačena nejnižší naměřená MAIT pro směs M5. 

Porovnání s čistým dieselem je MAIT  u této směsi o 1 °C nižší. 5 % přidání metanolu do 

dieselu neovlivnilo teplotu vznícení směrem nahoru, tak jak by logika napovídala, ale 

došlo ke snížení teploty vznícení.  

6.3.2 Metanol M10 

 Druhá směs, pro kterou se stanovovala MAIT byla o 4,5 ml dieselu a do něj bylo 

přidáno 0,5 ml metanolu. Směs byla vždy namíchána stejně o celkovém objemu 5 ml, jako 

u směsi M5, aby nemohlo docházet k odlišnému poměru namíchání. Směs byla vždy před 

nasátí do pipety promíchána a následně aplikována do Erlenmeyerovy baňky umístěné 

v peci.  

Tabulka 16 Naměřené hodnoty teploty vznícení pro směs M10 
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 Naměřené MAIT je 222 °C pro objem 350 μl a doba zpoždění vznícení je 367 s. 

Pokud by se striktně postupovalo podle normy ČSN EN 14522, tak by MAIT nebyla 222 

°C, ale byla by 223 °C, objem vzorku zůstal totožný. Důvodem je, že evropská norma má 

stanovenou dobu 5 minut od aplikace vzorku po čekání na vyšlehnutí plamene z pece. Já 

jsem tuhle čekací dobu prodloužil na 10 minut podle americké normy ASTM E659-15. 

Tedy vyšlehnutí plamene proběhlo v 6 minutě a 7 sekundě od aplikace, to je o 1 minutu a 7 

sekund překročení limitu, který stanovuje evropská norma. 

 

Graf 5 Záznam z měření pro směs M10 

 V grafu je v oranžové elipse vyznačena MAIT pro směs M10. Doba pro její 

ustanovení činila 2 hodiny a 15 minut. Pro srovnání s čistým dieselem došlo o snížení 

MAIT o 2 °C a o 1 °C se snížila MAIT oproti směsi M5.  

6.3.3 Metanol M50 

 Poslední směsí, která byla podrobena měření, se namíchala 1:1, 2,5 ml dieselu a 2,5 

ml metanolu. U směsi bylo značně vidět, jak tyhle dvě látky nejsou spolu mísitelné bez 

pomoci. Tohle vysvětluje jejich rozdílná hustota. Diesel o hustotě 830 kg/m3 se usazuje na 

dně nádoby a metanol, který má nižší hustotu 730 kg/m3, plave na dieselu. Po promíchání 

se tyhle dvě látky smíchaly, ale po ukončení míchání se látky od sebe oddělily do uplynutí 

2 minut. Aby tohle palivo správně fungovalo v zážehovém motoru, musí být smícháno 

před aplikaci do komory anebo může být do komory aplikováno zvlášť pomocí trysky a 
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teprve v komoře se promíchá diesel s metanolem. V druhém případě by to fungovalo, že 

nejprve by se vznítil diesel a ten by inicioval metanol.  

 

 

Obrázek 11 Nepromíchaná směs M50 [foto autor] 

 Již předchozí výsledky u směsi M5 a M10 nijak značně neovlivnily MAIT k vyšším 

teplotám oproti čistému dieselu. Mé prvotní předpoklady byly, že se hodnota MAIT bude 

více odlišovat a zvyšovat směrem k MAIT čistého metanolu. Tudíž jsem přistoupil 

k namíchání směsi 1:1 a změřil jsem hodnotu MAIT pro tuhle směs, abych zjistil, jakým 

způsobem se teplota vznícení změní.   

Tabulka 17 Naměřené hodnoty teploty vznícení pro směs M50 

 

 MAIT u směsi M50 byla naměřena 223 °C pro objem 300 μl, doba zpoždění 

vznícení byla 293 s. Hodnota MAIT se lišila o 1 °C od směsi M5 a M10. Proto mi 

nedávalo smysl, jak metanol o teplotě vznícení 440 °C zásadně neovlivní směs M50, kde je 

této látky polovina. Nastal pokus, který měl potvrdit nebo vyloučit, že se nejprve vznítí 

čistý diesel a ten zároveň iniciuje čistý metanol. Byl nabrán vzorek čistého dieselu o 
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polovičním objemu 150 μl. Hodnota MAIT pro směs M50 byla naměřena pro objem 300 

μl, z toho důvodu 150 μl čistého dieselu. Předpokládá se, že ve směsi M50 o objemu 300 

μl je 150 μl čistého dieselu a čistého metanolu. Provedly se dva vstřiky. Nejprve se provedl 

vstřik při teplotě 227 °C, nedošlo k vznícení. Druhý pokus byl při teplotě 230 °C, taky se 

nepotvrdila teplota vznícení. Pro úplnou kontrolu se provedla ještě aplikace dvou vzorku 

čistého dieselu o objemu 125 μl a 200 μl. Při objemu 125 μl nedošlo ke vznícení u teploty 

228 °C a u objemu 200 μl došlo ke vznícení až při 231 °C, to je rozdíl o 8 °C než při 

stanovení MAIT u směsi M50. Vzorky o objemu 125 μl a 200 μl se použily, protože ve 

směsi mohlo být zastoupeno dieselu více nebo méně než jenom 150 μl. Závěrem je, že se 

nepotvrdila hypotéza, která by dala za pravdu, že se nejprve vzněcuje čistý diesel a poté 

metanol. Je potvrzeno, že metanol ovlivňuje teplotu vznícení ve směsi metanol + diesel. 

 

Graf 6 Záznam z měření pro směs M50 

 V oranžové elipse je vykreslena křivka, kdy byla nalezena MAIT pro směs M50.  
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7 Souhrnné výsledky experimentu 

 Výsledná teplota vznícení používaného čistého dieselu je 224 °C s dobou zpoždění 

iniciace 160 s. Podle dostupných bezpečnostních listů, databází a vědeckých práci je 

teplota vznícení dieselu 220 - 250 °C. Změřená hodnota je tedy ve shodě s hodnotami 

předchozích studií. Výsledné hodnoty MAIT čistého dieselu jsou zobrazeny v grafu 7. 

 

Graf 7 Výsledný graf MAIT čistého dieselu 

 Výsledná teplota vznícení používaného čistého metanolu je 440 °C s dobou 

zpoždění 28 s. Z nasbíraných dat je teplota vznícení v rozmezí 385 - 464 °C. V porovnání 

se stanovením teploty vznícení podle ASTM E659-15 je rozdíl v MAIT 10 °C (430 °C). 

Zásadní rozdíl je že v případě ASTM E659-15 byla MAIT stanovena při objemu baňky 

500 ml a u ČSN EN 14522 byl objem 200 ml. Výsledné hodnoty MAIT čistého dieselu 

jsou zobrazeny v grafu 8. 
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Graf 8 Výsledný graf MAIT čistého metanolu 

 Výsledná teplota vznícení pro směs M5 je 222 °C při objemu 300 μl s dobou 

zpoždění vznícení 223 s. Pro směs M10 je výsledná MAIT taky 222 °C při objemu 350 μl 

s dobou zpoždění vznícení 367 s. Poslední směsí byla M50 a její výsledná teplota 

vznícení je 223 °C při objemu 300 μl s dobou zpoždění vznícení 293 s.  

 

Graf 9 Výsledný graf MAIT pro směsi M5, M10 a M50 
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 Čistý čas, který byl stráven v laboratoři Výzkumného energetického centra 

VŠB - TU Ostrava byl 40,5 hodiny, z toho 29 hodin trvala aplikace vzorku po zjištění 

teplot vznícení konkrétních vzorků. Zbývající čas byl stráven přípravou vzorků, 

přípravou pece a potřebných zařízení.   



38 

 

Závěr 

Cílem práce bylo stanovit teplotu vznícení palivových směsí na bázi alkoholů s 

dieselem. Práce je rozdělená na dvě části, na část teoretickou a praktickou. 

Měření teploty vznícení probíhalo v horkovzdušné peci v prostorách laboratoře 

Výzkumného energetického centra - VŠB TU Ostrava. Nastavení pece bylo podle 

požadavků normy ČSN EN 14522. Zkoušení vzorku probíhalo na základě předepsaného 

postupu v normě ČSN EN 14522, lišil se jen čas pozorování od aplikace vzorku po jeho 

reakci. Po dohodě s vedoucím práce byl čas prodloužen o 5 minut, než udává minimální 

čas evropská norma. Norma není závazným předpisem, ale jen doporučeným a z tohohle 

důvodu mohl být tenhle krok proveden.  

Teplota vznícení se nejprve stanovila pro čisté vzorky, které byly poté použity pro 

namíchání směsí. Získané hodnoty sloužily k porovnání s teplotou vznícení u směsí. Směs 

metanolu s dieselem byly namíchány v poměru 1:19 (M5), 1:9 (M10) a 1:1 (M50). 

Výsledky byly nadmíru neočekávané. Teplota vznícení směsí se velice neměnila od teploty 

vznícení čistého dieselu. Rozdíl u směsi M5 a M10 byl o 2 °C ještě nižší než u čistého 

dieselu a u směsi M50 to bylo o 1 °C nižší v porovnání s čistým dieselem.  

Ze zjištěných výsledků můžeme zatřídit směsi do stejné kategorie teplotní třídy, do 

které spadá čistý diesel, tedy do teplotní třídy T3. Z tohohle hlediska se musí nakládat se 

směsmi stejně bezpečně jako s dieselem. 

Alternativní paliva jsou žhavým tématem dnešní doby. Má studie přispěla 

k obohacení tématu alternativních paliv na bázi alkoholů, konkrétně diesel s metanolem. 

Naměřené hodnoty dokázaly, že teplota vznícení směsí není nikterak odlišná od běžně 

používaného paliva motorové nafty. Zkoumané směsi jsou z hlediska vzněcování vhodné 

na použití do zážehových motorů a s tím zkvalitnění ochrany životního prostředí, protože 

předchozí studie dokázaly, že směsi metanolu s dieselem mají kladný vliv na výfukové 

plyny.  

Do zavedení zkoumaného alternativního paliva do běžného provozu je potřeba ještě 

mnoha studií, které musí potvrdit jejich vhodnou aplikaci a správný chod v motorech. 

Naměřené hodnoty jsou základním kamenem pro jejich další zkoumaní a přiblížení k jejich 

bezpečnému používání.  
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Budoucí studie 

 Diplomová práce byla zaměřena na získání jedné z potřebných vlastností 

alternativního paliva. Cílem bylo stanovit teplotu vznícení alkoholů s dieselem, konkrétně 

byl vybrán metanol s dieselem.  Následné obohacení může být následující: 

 Na základě výsledků diplomové práce podrobit stejnému typu měření teploty 

vznícení vyšší alkoholy etanol, 1-propanol, 1-butanol a 1-pentanol. 

 Změřit teplotu vznícení směsi alkoholů s dieselem dle normy ASTM E659-15. 

 Porovnat výsledky teploty vznícení získané dle postupů ČSN EN 14522 a ASTM 

E659-15, navrhnout a sjednotit jednu metodu pro získání teploty vznícení 

multikomponentních směsí.  

 Změřit pro zkoumané směsi cetanové číslo a vyhodnotit vhodnost použití ve 

vznětovém motoru. 

 Podrobit směsi experimentu k získání detailního rozboru produktů hoření a 

porovnání s produkty hoření čistých látek. 

 Z hlediska bezpečnosti stanovit pro zkoumané směsi další požárně technické 

charakteristiky jako je teplota vzplanutí, výbuchové parametry apod.  

 Aplikační metodou zjistit vliv směsi metanolu s dieselem na jednotlivé komponenty 

vznětových motorů. 

 Formou funkčního vzorku navrhnout bezpečnou, opakovatelnou a validovatelnou 

aplikaci alternativního paliva do zařízení, kde dochází k jeho vznícení.  
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