ÚSTAV ENERGETICKÝCH MATERIÁLŮ
Fakulta chemicko-technologická
Technologický pavilon FCHT
Doubravice
Doubravice 09. 11. 2015

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 2015/2016:
I. Bezpečnostní inženýrství
1.

Safety Integrity Level analýza petrochemických provozů.
Zdroje informací: Chemical Abstracts (SciFinder), periodika a monografie z oboru prevence
ztrát v procesním průmyslu;
Zadavatel: doc. Ing. Břetislav Janovský, Dr.
Řešitel:
2.
Posouzení možnosti vzniku nebezpečné situace v technologii pomocí softwaru RENO pro
náhodné simulace.
Seznámení se softwarem RENO. Pravidla pro vytváření výpočetního modelu v softwaru
RENO. Zadání a řešení případové studie: Vytvoření výpočetního modelu, aplikace softwaru
RENO, posouzení výsledků.
Zadavatel: doc. Ing. Miloš Ferjenčík, PhD.
Řešitel:
3.
Nejvhodnější podoba a obsah pracovních postupů.
Význam pracovních postupů. Typy pracovních postupů. Doporučení pro jejich podobu a
obsah. Promítnutí pravidel pro inherentně bezpečnější řešení do podoby postupů. Příklad
vhodného řešení.
Zadavatel: doc. Ing. Miloš Ferjenčík, PhD.
Řešitel:
4.
Řízení bezpečnosti v průmyslu a jeho uplatňování v laboratořích VŠ
Rešerše informací. Přístupy k řízení bezpečnosti (safety management). Legislativa řízení
bezpečnosti. Klíčové prvky řízení bezpečnosti. Uplatňování klíčových prvků v laboratořích
VŠ. Příklad(y) událostí v laboratořích a z nich vyplývající doporučení.
Zadavatel: doc. Ing. Miloš Ferjenčík, PhD.
Řešitel: Vendula Souralová

II. Analytické metody v oboru výbušin
1. Adiabatická akcelerační kalorimetrie a její použití pro charakterizaci výbušin
Popis problematiky, interpretaci výsledků, shromáždění publikovaných dat.
Zdroje: SciFinder, periodika, monografie, firemní materiály (všechny materiály v angličtině)
Vedoucí: Ing. Jakub Šelešovský, Ph.D.
Řešitel:

III. Chemie, technologie a ekologie výbušin:
1.

2

Látky s vysokým obsahem dusíku: deriváty triazolu a tetrazolu
Literární rešerše s cílem podat přehled o přípravě a využití vybraných derivátů triazolu a
tetrazolu jako plynotvorných složek záchranných systémů, zejména automobilových airbagů.
Zdroje: sekundární literatura - Chemical Abstracts (SciFinder), Reaxys; primární literatura nalezené články v časopisech a sborníky z konferencí.
Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D.
Řešitel:
Látky s vysokým obsahem dusíku: látky odvozené od guanidinu
Literární rešerše s cílem podat přehled o přípravě a využití vybraných látek odvozených od
guanidinu jako plynotvorných složek záchranných systémů, zejména automobilových airbagů.

3.

4.

5.

6.

Zdroje: sekundární literatura - Chemical Abstracts (SciFinder), Reaxys; primární literatura nalezené články v časopisech a sborníky z konferencí.
Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D.
Řešitel:
Nitraminy, syntetizované z produktů kyanhydrinové syntézy (nitrily nitraminových kyselin).
Zdroje informací: Chemical Abstracts (SciFinder), periodika a monografie, zahrnující chemii,
fyzikální chemii a technologii energetických materiálů;
Zadavatel: Prof. Ing. Svatopluk Zeman, DrSc.
Řešitel:
Netradiční látky s vlastnostmi třaskavin
(Non-traditional primary explosives)
– popis látek a jejich fyzikálních, chemických a výbušinářských vlastností, jejich příprava a
použití. Práce by měla být zaměřena na látky, které nikdy nenalezly praktické využití či jej
nalézt nemohou (např. nitridy těžkých kovů)
Zdroje: Chemical Abstracts (SciFinder), Reaxys (Beilstein, Gmelin) a odborné monografie
(např. B.F. Fedoroff, O.E. Sheffield, S.M. Kaye: Encyclopedia of Explosives and Related
Items, Picatinny Arsenal, Dover, vol. 1-10, 1960-1983).
Zadavatel: doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D.
Řešitel:
Historie kyseliny fulminové a jejich solí
(History of fulminic acid and its salts)
- historická studie zaměřená na vývoj názorů na strukturu kyseliny fulminové a jejich solí od
objevu do dnešních dnů, popis uvedených chemických vlastností a využití
Zdroje informací: Chemical Abstracts (SciFinder), odborné časopisy (Berichte der Deutschen
Chemischen Gesellschaft, Justus Liebig's Annalen der Chemie), pro vypracování práce nutná
dobrá znalost němčiny.
Zadavatel: doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D.
Řešitel:
Využití odpadních kyselin z výroby pentritu pro přípravu aditiv průmyslových trhavin
Vytipování vhodných aditiv průmyslových trhavin, při jejichž přípravě by se dala zužitkovat
odpadní kyselina z výroby Pentritu. Ověření vhodných postupů v laboratorních podmínkách.
Literární zdroje: sekundární literatura - Chemical Abstracts (SciFinder), Reaxys; primární
literatura - nalezené články v časopisech a sborníky z konferencí
Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Jalový, Ph.D
Řešitel: Jindřich Půlpán

IV. Fyzika výbuchu:
1.

Phase doppler velocimetry – principles and application in characterization of explosives
(Měření rychlosti laser-dopplerovou metodou – princip a aplikace v oblasti charakterizace
vybušin) – důraz na popis metodiky, objasnění principu, specifikaci možných uspořádání
vhodných pro měření výbušin. Zdroje: Chemical Abstracts (SciFinder), periodika, monografie
Zadavatel: Ing. Jiří Pachmáň, PhD.
Řešitel:
2. Charakterizace přestupu tepla v plameni
Rozbor problému, radiace, konvekce, aplikace pro test rychlého ohřevu (fast cookoff),
přístupy a metodiky pro odhad koeficientů přestupu tepla, návrh experimentu pro jejich
ověření.
Zdroje: SciFinder, periodika, monografie (všechny materiály v angličtině)
Vedoucí: Ing. Jakub Šelešovský, Ph.D.
Řešitel:
3. Numerická simulace Hessova testu brizance
Práce se softwarem LS-DYNA (metoda konečných prvků), literární rešerše, tvorba modelu,
srovnání s poskytnutými experimentálními daty.
Zdroje: SciFinder, manuály k LS-DYNA, reporty (všechny materiály v
angličtině)

Vedoucí: Ing. Jakub Šelešovský, Ph.D.
Řešitel:
4. Vyhodnocení dat z Cylinder testu
Výpočet parametrů JWL rovnice z experimentálních dat, přehled postupů, teoretický výpočet
na publikovaných datech, aplikace na poskytnutá reálná data.
Zdroje: SciFinder, monografie, reporty (všechny materiály v angličtině)
Vedoucí: Ing. Jakub Šelešovský, Ph.D.
Řešitel:
5.
Shrnutí experimentálních hodnot odrazných přetlaků při blízkém výbuchu.
Práce se zaměřením na shrnutí experimentálních technik měření odrazných přetlaků při
detonaci nálože v malé vzdálenosti od překážky. Cílem práce bude vytvořit souhrn
publikovaných experimentálních dat s důrazem na popis podmínek měření a možnost jejich
vzájemného porovnání. Uspokojivě vyřešenou teoretickou část bude možno rozšířit vlastním
experimentálním měřením v průběhu diplomové práce.
Zdroje: Chemical Abstracts (SciFinder), Internet, sborníky Detonation Symposia, odborné
knihy. Podmínka: znalost angličtiny, minimálně na úrovni porozumění čtení odborné literatury
Zadavatel: Ing. Jiří Pachmáň, Ph.D.
Řešitel:

V. Pyrotechnika
1.

2.

3.

4.

5.

Dýmové slože s černým dýmem.
Práce se zaměřením na pyrotechnické slože určené pro tvorbu černého dýmu.
Přehled stávajících složí a způsobů generování černého dýmu v pyrotechnických výrobcích.
Důraz by měl být kladen na ekologicky šetrné a zdraví nezávadné slože bez obsahu
aromatických uhlovodíků. Měla by být navržena řešení možných způsobů nového typu slože.
Zdroje: Chemical Abstracts (SciFinder), Internet, Int. Pyrotechnic Seminar, patenty, firemní
materiály.
Zadavatel: Ing. Vojtěch Pelikán, Ph.D.
Řešitel: Dočekal Štěpán
Neelektrické iniciační systémy
Zpracování literární rešerše na popis neelektrických iniciačních systémů pro vojenské i civilní
použití s důrazem na popis funkce rázové trubice (Shock tube), historie vzniku, mechanizmus
šíření a faktory ovlivňující funkci ST. Zdroje: Chemical Abstracts (SciFinder), Internet, Int.
Pyrotechnic Seminář, patenty, firemní
materiály.
Zadavatel: Ing. Vojtěch Pelikán, Ph.D.
Řešitel: Jaroslav Schuster
Využití nanomateriálů v pyrotechnice
(Applications of nanomaterials in pyrotechnics)
– přehled pyrotechnických složí, které jsou založeny na nanomateriálech se zaměřením na
jejich vlastnosti a navrhovanému praktickému využití, uvedení pozitiv a negativ.
Zdroje informací: Chemical Abstracts (SciFinder)
Zadavatel: doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D.
Řešitel:
Zápalné slože I.
(Inflammable compositions I.)
– přehled zápalných pyrotechnických složí, se zaměřením na jejich vlastnosti a navrhovanému
praktickému využití
Zdroje informací: Chemical Abstracts (SciFinder) a odborné monografie
Zadavatel: doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D.
Řešitel:
Osvětlovací slože I.
(Illuminant compositions I.)
– přehled osvětlovacích pyrotechnických složí, se zaměřením na jejich vlastnosti a
navrhovanému praktickému využití

6.

Zdroje informací: Chemical Abstracts (SciFinder) a odborné monografie
Zadavatel: doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D.
Řešitel:
Zábleskové slože I.
(Flash compositions I.)
– přehled zábleskových pyrotechnických složí, se zaměřením na jejich vlastnosti a
navrhovanému praktickému využití
Zdroje informací: Chemical Abstracts (SciFinder) a odborné monografie
Zadavatel: doc. Ing. Robert Matyáš, Ph.D.
Řešitel:
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