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Úvod
Každá významnější činnost v oblasti chemie a chemického
inženýrství vyžaduje
kvantifikování podmínek, parametrů nebo složení. Počínaje předběžnými propočty, přes
racionalizační úvahy či vyhodnocení inovačních návrhů až po optimalizace a složité návrhové
výpočty. Není rozhodující, zda výpočty jsou prováděny na kalkulačce nebo počítači; tato
kvantifikace však není možná bez znalosti fyzikálních vlastností zúčastněných látek a jejich
směsí. Ten, kdo byl nucen opakovaně se zabývat přípravou fyzikálních dat pro chemické
výpočty bude jistě souhlasit, že se jedná o opakující se a ne příliš tvůrčí činnost. Navíc zde
přistupují obtíže s dostupností a věrohodností dat u méně obvyklých látek, převody
z nestandardních jednotek a možnost zanesení chyb vzhledem k velkému množství údajů.
Přitom však věrohodnost prováděných výpočtů do značné míry závisí na přesnosti fyzikálních
dat. Proč tedy tuto rutinní činnost nepřenechat počítači a získaný čas nevěnovat tvůrčím
aspektům řešené úlohy. To jsou hlavní důvody, které vedly ke zpracování databáze
fyzikálních dat organických látek a technických plynů FYDAT. Byl vytvořen jednak rozsáhlý
soubor základních a prověřených dat nejčastěji používaných organických látek a plynů a
řídící programový systém umožňující tato data rychle, efektivně a především mnohostranně
využívat. Aby byla databáze přístupná co nejširšímu okruhu uživatelů, byla implementována
v jazyce Java a tudíž využitelná jak na platformě Windows, tak Linux. Při vytváření databáze
byl kladen důraz na jednoduchost obsluhy a využití, nevyžadující zapamatování složitých
příkazů a konvencí. U každé databáze je třeba definovat komu je určena, protože zcela
univerzální báze, která by vyhovovala naprosto všem, často protichůdným požadavkům, by
byla příliš rozsáhlá a těžkopádná při používání. Báze FYDAT je zaměřena na oblast všech
druhů technických výpočtů prováděných v chemickém průmyslu, výzkumně-vývojových a
projekčních organizacích. Stejně dobře se však uplatní ve výuce a dalších oblastech. Jedním z
cílů databáze FYDAT je vytvořit široce dostupný nástroj pro běžné technické pracovníkynespecialisty v oboru fyzikální chemie, který by byl orientovaný a vybavený dokumentací v
mateřském jazyce a přihlížel k potřebám a zvyklostem českého průmyslu. Druhým z cílů je
použitím prověřených údajů přispět k unifikaci datové základny používané čes. odbornou
veřejností.
Databázi FYDAT je možno používat konverzačně v přímém dialogu, kdy uživatel
z klávesnice definuje směs látek (nebo i jednotlivou látku) a na obrazovku nebo tiskárnu
získává hodnoty nebo tabulky hodnot požadovaných fyzikálních vlastností v závislosti na
teplotě a tlaku. Tento způsob je asi nejbližší většině uživatelů. Ale největší výhody a úspory
poskytuje přímé napojení databáze formou objektového inženýrského modelu CHIDat,
zbavující uživatele starosti o fyzikální data. V následujících kapitolách bude uživatel
seznámen se strukturou a obsahem databáze. I když je ovládání programu jednoduché a
intuitivní, prostudování celé příručky však přesto považujeme za účelné.

Vlastnosti zahrnuté do báze
Databáze FYDAT umožňuje získat následující fyzikální vlastnosti:
- molární hmotnost
- kritické veličiny (tlak, teplota, objem)
- acentrický faktor
- gyrační poloměr
- index lomu
- dipólový moment
- relativní statická permitivita
- teplota normálního bodu varu
- teplota tání
- teplo tání
- bod varu (při obecném tlaku)
- teplota rosného bodu
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výparné teplo
hustota kapaliny i parní fáze
viskozita dynamická kapalné i parní fáze
měrná tepelná kapacita kapalné i parní fáze
tepelná vodivost kapalné i parní fáze
povrchové napětí
tenze par
základní termodynamické funkce (entalpie,
entropie, vnitřní energie)
Joule-Thompsonův koeficient
adiabatický exponent
logaritmus fugacitního koeficientu

Ty veličiny, které lze vztáhnout jednak na látkové množství (mol) nebo na hmotnost (kg)
jsou k dispozici v obou vyjádřeních. Uvedené vlastnosti jsou v databázi obsaženy buď jako
konkrétní bodové údaje nebo jako korelované teplotní rozvoje a počítají se pomocí
knihovních podprogramů. U plynných látek je možno požadovat korekci na reálné chování
(Lee-Kesler). Údaje jsou uvažovány v základních jednotkách soustavy SI, pokud
není uvedeno jinak.

Struktura údajů o látce
Všechny údaje o jednotlivých látkách jsou obsaženy v datovém souboru FYDAT.DRC. Jde o
neformátovaný soubor s přímým přístupem. Záznamy jsou v souboru ukládány v konvenci
Little Endian (méně významový byte leží na nižší adrese). Vzhledem k tomu, že Java používá
opačnou konvenci Big Endian, je toto bráno v úvahu v načítacích rutinách. Základním
identifikačním parametrem látky je její pořadové číslo, které odpovídá číslu záznamu (věty,
record) v souboru FYDAT.DRC. Struktura záznamu je následující:
a) identifikační položky
1 - pořadové číslo látky (1-999, 2 byte)
2 - název látky (30 byte)
3 - sumární vzorec (20 byte)
4 - synonyma (30 byte)
5 - Compound Group No (2 byte)
6 - CAS Registry No (4 byte)
b) bodové vlastnosti ( každý údaj 4 byte)
7 - molární hmotnost: Mv (kg/mol)
8 - kritická teplota: Tkr (K)
9 - kritický tlak: Pkr (Pa)
10 - kritický molární objem: Vkr (m3/mol)
11 - acentrický faktor: ω, omega
12 - gyrační poloměr: R (nm)
13 - index lomu: nD
14 - teplota indexu lomu: TnD (K)
15 - dipolový moment
16 - teplota dipolmomentu: (K)
17 - relativní statická permitivita: ε,eps
18 - teplota rel.stat.permitivity: Teps(K)
19 - teplo tání: ∆Ht (J/mol)
20 - teplota tání: Tt (K)
21 - teplota normálního bodu varu: Tnbv (K)
22 - rezerva
23 - rezerva
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c) teplotně závislé vlastnosti formou korelačního vztahu, o každé vlastnosti je uchováno:
A1 až A6 koeficienty korelačního vztahu (po 4 byte)
ITYP číslo korelačního vztahu (2 byte)
IACC třída přesnosti údaje (2 byte)
= 0 vlastnost není zahrnuta
= 1 až 5 (1 maximální, 5 minimální věrohodnost).
IOD dolní teplotní mez platnosti korelace T (K) (2 byte)
IDO horní teplotní mez platnosti korelace T (K) (2 byte)
Plynná fáze:
24 - viskozita dynamická: µ (Pa.s) [ETAG, RETAG]
25 - měrná molární tepelná kapacita: Cp (J/mol/K) [CPG, RCPG]
26 - tepelná vodivost: λ (W/m/K) [ALAG, RALAG]
Kapalná fáze:
27 - hustota: ρ (kg/m3) [ROLW]
28 - viskozita dynamická: µ (Pa.s) [ETAL]
29 - tepelná vodivost: λ (W/m/K) [ALAL]
30 - měrná molární tepelná kapacita: Cp (J/mol/K) [CPL]
31 - výparné teplo: ∆Hv (J/mol) [DHV]
32 - tenze par: p (Pa) [TENS]
33 - povrchové napětí: σ (N/m) [SIGMA]
34 - rezerva
Celková délka záznamu je 508 byte (t.j. RECL=508)
Protože pořadové číslo látky je identifikací subjektivní, název a sumární vzorec
nejednoznačný, byla zařazena též jednoznačná identifikace pomocí t.zv. registračního čísla
Chemical Abstracts Service (CAS Registry No), které je přidělováno každé látce o které se v
CAS píše, na př.: [000057-11-4]. Tato čísla, uzavřená v hranatých závorkách, lze nalézt buď
v abstraktech nebo v rejstříku sumárních vzorců (Formula Index) podle sumárního vzorce
látky. Tato čísla v sobě navíc obsahují kontrolní kód pro ověření správnosti zápisu. Skládají
se max. z 9 cifer a jsou vytvořena tak, aby nebylo možné změnit nebo vynechat jednu cifru
nebo zaměnit pořadí cifer. Správnost čísla ve tvaru NiNi-1... N3-N2N1-R lze snadno ověřit
pomocí vztahu (1N1+2N2+3N3+ .. iNi):10 = (Q+R)/10 , kde Q je přirozené číslo a R je
kontrolní číslice, která musí být shodná s poslední číslicí registračního čísla CAS. Pomlčky,
umístěné mezi číslicemi N3,N2,N1 a R slouží pro větší přehlednost. Tohoto způsobu
identifikace látek se stále více užívá i v literatuře. Pro výběr látek podobných vlastností lze
využít identifikaci podle skupinových čísel (Compound Group No, na př. 4.4 ), skládajících
se z kódového čísla skupiny látek (viz tab. 2.1). V souboru FYDAT.DRC je uloženo jako int
s hodnotou desetkrát větší oproti tabulce 2.1.
Tabulka 2.1 Čísla skupin látek
0.1
Prvky
0.2
Anorganické sloučeniny
1.
Sloučeniny uhlíku a vodíku
1.1
Nasycené uhlovodíky
1.2
Nasycené cyklické uhlovodíky
1.3
Nenasycené uhlovodíky
1.4
Aromatické a nenasycené cyklické uhlovodíky
2.
Sloučeniny uhlíku, vodíku a halogenů
2.1
Fluorderiváty
2.2
Chlorderiváty
2.3
Bromderiváty
2.4
Jódderiváty
2.5
Smíšené halogenderiváty

- 4 -

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.
5.1
5.2
5.3
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
7.4

Sloučeniny uhlíku,vodíku a dusíku
Aminy
Nitrily
Heterocyklické sloučeniny dusíku
Ostatní sloučeniny dusíku
Sloučeniny uhlíku, vodíku a kyslíku
Ethery
Alkoholy a fenoly
Aldehydy a ketony
Karboxylové kyseliny a anhydridy
Estery
Heterocyklické sloučeniny kyslíku
Ostatní sloučeniny kyslíku
Sloučeniny uhlíku, vodíku a síry
Sulfidy
Thioly
Heterocyklické sloučeniny síry
Ostatní sloučeniny obsahující uhlík, vodík, halogeny, kyslík, dusík a síru
Sloučeniny uhlíku, vodíku, halogenů a kyslíku
Sloučeniny uhlíku, vodíku, dusíku a kyslíku
Sloučeniny uhlíku, vodíku, kyslíku a síry
Ostatní sloučeniny
Organické sloučeniny obsahující další prvky kromě halogenů, kyslíku, dusíku a síry
Organické sloučeniny křemíku
Organické sloučeniny boru a fosforu
Organokovové sloučeniny
Soli organických kyselin

Se souborem FYDAT.DRC uživatel báze nepracuje přímo, ale automaticky se na něj odkazují
programové jednotky báze. Databázi údajů o látkách je schopen program také načítat ze
souboru fydat.xml, který je Javě bližší. Pokud je tento soubor ve stejném adresáři jako
fydat.jar, načtou se data z něho, jinak se načítají z fydat.drc, který je součástí fydat.jar.
Ukázka struktury fydat.xml:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<fydat>
<latka id="1">
<nazev>VODA</nazev>
<vzorec>H2O</vzorec>
<synon />
<group>0,2</group>
<cas>7732185</cas>
<bodvlast>
<molhmot>0,0180</molhmot>
<tkr>647,3</tkr>
<pkr>2,20400e+07</pkr>
<vkr>5,60000e-05</vkr>
<acent>0,344000</acent>
<gyr>0,0615000</gyr>
<indLomu>1,33300</indLomu>
<tindLomu>20,0</tindLomu>
<dielektr>293,150</dielektr>
<tdielektr>293,1</tdielektr>
<dHtani>6008,20</dHtani>
<tTani>273,1</tTani>
<tnbv>373,1</tnbv>
<rezerva1 />
<rezerva2 />
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</bodvlast>
<rozvoje>
<vlastnost typ="Visk(g)">
<a0>-3,18900e-06</a0>
<a1>4,14500e-08</a1>
<a2>-8,27200e-13</a2>
<a3>0,00000</a3>
<a4>0,00000</a4>
<a5>0,00000</a5>
<vztah>2</vztah>
<trida>3</trida>
<iOd>243</iOd>
<iDo>800</iDo>
</vlastnost>
<vlastnost typ="Cp(g)">
<a0>33,9130</a0>
<a1>-0,00301450</a1>
<a2>1,51980e-05</a2>
<a3>-4,85670e-09</a3>
<a4>0,00000</a4>
<a5>0,00000</a5>
<vztah>3</vztah>
<trida>3</trida>
<iOd>243</iOd>
<iDo>800</iDo>
</vlastnost>
…………..

Typy korelačních vztahů
V zájmu maximální univerzálnosti databáze nebyly jednotlivým vlastnostem (resp. jejich
teplotním závislostem) pevně přiřazeny určité typy korelačních vztahů, ale každá látka může
mít pro stejnou vlastnost různé typy korelačních vztahů. To pochopitelně usnadňuje přebírání
údajů z literatury. Korelační vztah má k dispozici max. 6 konstant (A0 až A5) a jeho typ je
určován "číslem korelačního vztahu" ITYP, uvedeným jako int za konstantou A5. Přehled
používaných korelačních vztahů podle jejich čísel je v tab. 2.2. Uživatel s nimi přichází do
styku pouze při rozšiřování okruhu látek v databázi nebo doplňování vlastností.
Tabulka 2.2 Přehled zahrnutých korelačních vztahů
ITYP vztah
1
y = A0+A1.T
polynom 1. stupně
2
2
y = A0+A1.T+A2.T
3
y = A0+A1.T+A2.T2+A3.T3
4
y = A0+A1.T+A2.T2+A3.T3+A4.T4
5
y = A0+A1.T+A2.T2+A3.T3+A4.T4+A5.T5
6
ln(y) = A0+A1/(A2+T)
Antoine, tenze
(2/7)
7
log(y) = 3+log(A0)-(1.-T/A2)
.log(A1) A2 = Tkr
8
y = A0.[(A3-T)/(A3-A1)]A2
∆Hv,sigma A3 = T
9
10
11
12
13

kr
2
log(y) = A0+A1/(A2+T)+A3.log(T)+A4.T+A5.T
tenze
2
log(y) = A0+A1/(A4+T)+A2.T+A3.T viskozita
ln(y) = A0+A1/T+A2/T2+A3/T3
viskozita(l)
1.5
y = A0.T /(T+A1)
viskozita(g)
1.5
3
6
ln(y/A5) = (A0.t+A1.t +A2.t +A3.t )/T.A4
kde t = 1-T/A4

A5 = Pkr

Wagner,tenze
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A4 = Tkr

14
15
16
17
18
19

y = A0.(1-Tr)0.38/Tr(1/6)
kde Tr = T/A1 vodivost(l)
[1+(1-T/A2)^A3]
y = A0/A1
hustota(l)
[A1+A2.Tr+A3.Tr.Tr]
y = A0.(1-Tr)
Tr = T/A5
∆Hv,sigma
log(y) = A0.(1/T-1/A1)+A2
viskozita(l)
ln(y) = A0+A1/T+A2.ln(T)+A3.TA4 viskozita(l)
y = A0.TA1/(1+A2/T+A3/T2)
viskozita(g)

Údaje o vlastnostech vyžadujících vztažení na látkové množství jsou v bázi uloženy v
základních jednotkách soustavy SI na mol látky (na př. J/mol/K), teplota v K. Tuto
jednotkovou kompatibilitu je třeba mít na zřeteli při korelaci a doplňování údajů do báze!
Databáze obsahuje údaje o více než 530 nejběžnějších organických látkách a technických
plynech.

Spuštění programu
Program není třeba nijak instalovat, získáte ho v kompaktní formě fydat.jar. Je platformě
nezávislý a bude vám fungovat i na jiných systémech, než Windows. Vyžaduje mít v počítači
nebo česky
nainstalovanou podporu Javy, kterou získáte: (http://www.java.com/en/
http://www.slunecnice.cz/sw/java/ ). Výhodné je si pro fydat.jar vytvořit zástupce na ploše.

Konverzační přístup – návod k používání
Většina uživatelů používá databázi FYDAT hlavně konverzačním způsobem. Ovládání programu je
intuitivní a z nabídnutých menu se vybírají požadované činnosti. Program umožňuje výstup buď na
obrazovku nebo i do diskového souboru nebo mohou být výsledky exportovány přes schránku např. do
Wordu. Na úvodní obrazovce vyberete požadovanou činnost. Je k dispozici i ve vyskakovací

nabídce na horní řádce. Při prvním seznámení je obvyklé prozkoumat seznam látek, při rutinní
činnosti začínáte jednou se dvou prvních nabídek Tabelace vlastností podle teploty a tlaku nebo
Porovnání jedné vlastnosti u více látek. Tabelace vlastností vám umožní definovat vaši směs vybráním
až dvaceti složek a následným zadáním složení molárně nebo hmotnostně třeba i poměrově, protože
složení se vždy normalizuje, tak aby součet zlomků složek byl jednotkový.
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Pro zadávání složek se objeví následující okno:

Složky vybíráte buď dvojklikem v okně seznamu látek Enterem nebo můžete přímo vpisovat
známá čísla látek do rámečku a Enter. Stisknete-li Směs vybrána, objeví se okno pro vkládání
složení:

Zajímají-li vás bodové vlastnosti jednotlivých složek, zpřístupníte si je kliknutím levého
tlačítka myši na poli názvu složky a uvidíte je v dolní části okna. Při chybném zadání je
možné ho smazat tlačítkem Smaž dosud vybrané a začít zadávání složek znovu.
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V dalších nabídkách již vybíráte, zda budete tabelovat podle teploty či tlaku a konkrétní

fyzikální vlastnosti pro tabelaci. Následně upřesníte rozsah teploty event. Tlaku, pro který se
má tabelovat, můžete svoji směs textově identifikovat, vidíte již přehledně zadanou směs a
její složení. Při volbě rozsahů mějte vždy na paměti kontrolu fyzikální reálnosti dané směsi,
zda za daných podmínek existuje kapalná fáze, zda pro parní fázi nezadávíte moc nízkou
teplotu apod. Po stisku tlačítka Výpočet a tabelace proběhne vlastní spočítání teplotně

závislých vlastností vámi zvolené směsi a výsledky se zobrazí ve výsledkovém okně. Odtud je
můžete případně nasvítit a přes schránku přenést do zprávy či projektu ve Wordu.

- 9 -

Pro označování sloupců s fyzikálními veličinami je použito mnemotechnických zkratek, kdy
koncovka W znamená, že daná vlastnost je vztažena na kg směsi, bez této koncovky na mol
směsi. Písmeno L označuje kapalnou a G plynnou fázi. HustL tedy označuje hustotu kapaliny,
HustG plynu, VodL tepelnou vodivost kapaliny, ViskG viskozity parní fáze, CpG spec. teplo
plynu vztažené na mol a CpLW kapaliny vztažené na kg. Pokud je u vlastností plynné fáze
použita předpona r znamená korekci na reálné chování. Máme tedy rCpGW, které je zejména
za vyšších tlaků přesnější, než ideální CpGW. Obdobně rHustG má korekci na reálné chování,
HustG je z univerzální stavové rovnice. Tbv znamená teplotu bodu varu a Trb teplotu rosného
bodu směsi. Sigma je povrchové napětí a Tenze tenze par. K dispozici jsou i univerzální
funkce vlastností, které sami podle teploty a tlaku určí fázi (Hust, Visk, Vod, Cp…). Z nabídky
činností si nyní můžete volit i grafické zobrazení teplotní závislosti jednotlivých tabelovaných
fyzikálních veličin, případně je přes schránku přenést do svých zpráv psaných

ve Wordu. Klikněte na grafu pravým tlačítkem myši, zvolte Copy a pomocí Paste (Ctrl+V)
vložíte do Wordu. Volba grafického zobrazení je možná a smysluplná jen po zvolené
tabelaci. Aby byl na grafech zřetelnější trend, nezačíná u všech grafů svislá osa od nuly.
Pokud však chcete grafy absolutně, od nuly, zaškrtněte pod grafem volbu Zobrazovat osu y
absolutně od nuly.
Obdobně jako při tabelaci se postupuje při Porovnání jedné vlastnosti u více látek. U složení
směsi se zadávají jedničky. Z nabídky vlastností pak vybíráme jenom jednu vlastnost, která se
nám pro 3 zvolené teploty spočte pro všechny vybrané látky (složky).
Program umí i nalézt látky se zvolenou vlastností nejbližší zadané hodnotě. Z nabídky zvolte
Seřazení látek podle hodnoty vlastnosti, následně vyberte vlastnost, pak podmínky a nakonec
požadovanou hodnotu vlastnosti. Po spuštění výpočtu se ve spodním okně objeví látky
srovnané podle narůstající odchylky od požadované hodnoty. Pokud požadovanou hodnotu
nezadáte (prázdné pole) seřadí se látky ve vzestupném pořadí podle hodnot zadané vlastnosti.
Pokud zadáte nesmyslně vysoké číslo (např. 999999) seřadí se v sestupném pořadí.
Program umí také vyhledat látky podle části názvu (třeba dichlor) nebo spočítat ideální flash
směsi či její kompresi v plynném stavu. Výsledkové okno (Okno výsledků) si můžete uložit do
vámi zvoleného souboru.
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Náhradní hodnoty těžko dostupných hodnot vlastností
Problém, že některé experimentální hodnoty některých vlastností jsou u vzácnějších látek
prakticky nedostupné byl řešen dvěma způsoby. Buď je použito odhadových metod a ve třídě
přesnosti dané vlastnosti je hodnota IACC = 6 nebo bylo použito aproximace této vlastnosti
náhradní, co nejvíce podobnou látkou. Potom je v IACC záporná hodnota pořadového čísla
látky, která byla použita k aproximaci. O tom, má-li látka náhradní vlastnosti se přesvědčíte
v okně Seznam, když na látce dvojkliknete. OK znamená, že látka má vlastní hodnoty
vlastnosti a jinak se zobrazí náhradní látka.

Dočasná změna názvu látky
V technické praxi často nastane případ, kdy součástí směsi není čistá látka, ale spíše
technologický produkt, který sice z hlediska fyz. vlastností aproximujeme danou čistou
látkou, ale ve výsledcích potřebujeme změnit název čisté složky na název produktu. V tom
případě při zadávání složení použijeme tlačítko Uplatni dočasnou změnu názvu látky a
otevřeme tak dialog vedoucí k dočasnému přejmenování látky. Na př. počítáme přestup tepla
směsi matečného louhu a glycerinu. Vlastnosti matečného louhu aproximujeme vodou, ale
chceme ve výsledcích místo slova "voda" slova "matečný louh". Změna názvu platí do nové
definice směsi, max. však po dobu chodu programu.

Přidávání dalších látek do báze uživatelem
Tato činnost je určena jen zkušenějšímu uživateli a měl by ji provádět jeden určený správce
báze. Uživatel má možnost zahrnout do báze své vlastní látky. K tomu použije volných,
neobsazených čísel látek. Měl by používat přednostně volná čísla menší než 350. Ta vyšší
budou postupně použita při rozšiřování báze autory, a pokud byste je použili, došlo by ke
kolizi s budoucími látkami! Předem je třeba si připravit všechny údaje ve správných
jednotkách (základní jednotky SI a na mol, tam, kde to má smysl). Schůdné je to v podstatě
pouze u souboru fydat.xml.
Pokud chce uživatel přidat jen několik svých látek, je nejjednodušší (od verze 3.22) vytvořit
svůj xml soubor (s pevnou strukturou, třeba dodat2.xml) s těmito látkami a z úvodního okna
ho načíst pomocí tlačítka Načíst vlastní dodatečné látky. Pak po dobu běhu programu budou
tyto látky dostupné.

Směšovací pravidla
Pro výpočet fyzikálních vlastností směsí látek z vlastností jednotlivých komponent byla v
bázi použita následující směšovací pravidla:
Specifické teplo plynů a kapalin:
Cps = Σ xi.Cpi
Viskozita plynu:
µ s = Σ xi.µ i.Mi0.5/ Σ xi.Mi0.5
Viskozita kapalin:
ln(µ s.Ms / ρs) = Σ xi. ln(µ i.Mi /ρi)
Výparné teplo:
∆Hvs = Σ xi. ∆Hvi
Tepelná vodivost plynů:
λs = Σ λi / [1+ Σ Aij.xj / xi]
(druhá sumace jen při i různé od j)
Aij = (1/V8).[1+(µ i/ µ j )1/2.(Mj / Mi)1/4]2 / [1+Mi /Mj]1/2
Tepelná vodivost kapalin: 1 / λs2 = Σ xmi / λi2
Hustota kapalin:
ρs = Ms / Σ Mi / ρ i(Ti)
Ti = Tkri.Tr Tr = T/Tpk Tpk = Σ oip.Tkri
oi = xi.Vkri/ Σ xj.Vkrj
Povrchové napětí:
σs = [ros. Σ xi(σi1/4/roi)]4
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Ps = Σ xmi.Pi
kde xi je molový a xmi hmotový zlomek i-té složky.
Pozn: Σ značí sumaci, index s směs.
Tenze par:

Nejčastější chyby a problémy
Hlavních chyb se můžete dopouštět, když vyžadujete výpočet vlastností, za podmínek, kdy
nemohou fyzikálně existovat. Je snadné formálně zadat požadavek na hustotu kapalné směsi
stejných dílů etanolu metanolu a dusíku za pokojové teploty a tlaku. Ale copak by taková
směs byla v kapalném stavu za těchto podmínek? Obdobně hustota plynné fáze směsi za
daného tlaku a teploty nemusí mít fyzikální smysl. Databáze se vám snaží extrapolovat i
k těmto nesmyslným požadavkům, ale pokud dostanete nesmyslné (nebo oscilující výsledky
při tabelaci) hledejte proto nejprve chybu u sebe. I autoři mají s takovýmito „zadáními“ své
bohaté zkušenosti.
Pokud zjistíte, že zadáváte něco jiného, než jste chtěli, je možné se u některých voleb vrátit
zpět, ale obecně platí, že je lepší (zejména po zadání konkrétní směsi) dokončit formálně
zadání a promačkat se přes výsledkové okno znovu na nabídku možností. Jinak byste mohli
eventuálně program zavléct do nestandardního stavu.

Využití databáze ve vlastních programech
Jste-li tvůrcem vlastních technických programů, pak vás bude zajímat, že je možné získat
objektový programový modul pro chemicko-inženýrské programy, které v sobě začleňují
fyzikální vlastnosti. Jde o projekt v Javě – CHIDat na stránce hlubucek.net .
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