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ÚVOD

Pyrotechnické zlože, ako všetky chemické látky, musia spĺňať čoraz prísnejšie požiadavky legislatívy REACH. Aj keď existuje

viacero výnimiek pre použitie v obrannom priemysle, najväčšie problémy sú s čoraz väčšou nedostupnosťou vstupných surovín.

Preto je vývoj nových formulácií pyrotechnických zloží, ktoré budú spĺňať prísnu legislatívu v oblasti nakladania s chemickými

látkami, nevyhnutnosťou.

MOŽNÉ NÁHRADY NL

▪ oxid bizmutitý

▪ titán

▪ wolfrám

▪ polytetrafluóretylén (Teflon)

▪ fluórkaučuk (Viton A)

▪ uhlíkové nanorúrky (CNT)

Názov látky CAS číslo
Kandidátska 

listina

Annex XIV 

Authorisation List

Annex XVII 

Restriction list

SEVESO 

látka

Oxid olovnato-olovičitý 215-235-6 áno nie nie áno

Chróman olovnatý 231-846-0 áno áno nie áno

Chróman bárnatý 10294-40-3 nie nie nie áno

Dusičnan bárnatý 10022-31-8 nie nie nie áno

Práca podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja INTERREG V-A SK-CZ,

projektom Ekologicky prijateľné energetické materiály spĺňajúce požiadavky REACH.

VZORKA „A“

▪ náhrada oxidu olovnato-olovičitého

oxidom bizmutitým

▪ ostatné zložky nezmenené,

konštantné aj percentuálne zloženie

▪ stanovenie aj zmeny parametrov po

simulovanom 15 ročnom starnutí

▪ sledované parametre:

▪ sypná hmotnosť

▪ teplota vzbuchu

▪ citlivosť na trenie

▪ čas horenia

▪ termická stabilita (DTA)
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VZORKA „B“

▪ náhrada roztoku nitrocelulózy

fluórkaučukom (Viton A)

▪ ostatné zložky nezmenené,

konštantné aj percentuálne zloženie

▪ stanovenie aj zmeny parametrov po

simulovanom 15 ročnom starnutí

▪ sledované parametre:

▪ sypná hmotnosť

▪ teplota vzbuchu

▪ citlivosť na trenie

▪ čas horenia

▪ termická stabilita (DTA)

Obr. 1: Príprava vzoriek pyrotechnických zloží

VÝSLEDKY

▪ všetky parametre vzoriek (A aj B) sú porovnateľné

s pôvodnou pyrotechnickou zložou, resp. spĺňajú

predpísané parametre

▪ vzorka „A“ má vyššiu termickú stabilitu, vzorka

„B“ porovnateľnú

▪ rýchlosť horenia v požadovanom intervale

▪ po starnutí si zachovávajú všetky vlastnosti

▪ v prípade náhrady nitrocelulózy za fluórkaučuk

klesá citlivosť na trenie

ĎALŠÍ POSTUP

▪ vyskúšať všetky navrhované suroviny

▪ pripraviť aj pyrotechnickú zlož úplne nového

zloženia (nielen substitúcia nebezpečných látok)

▪ podrobiť vzorky testovaniu v muničných

elementoch (strelecké skúšky a pod.)

▪ zamerať vývoj aj na civilné aplikácie – hasiace zlože,

zlože do automobilového priemyslu
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Obr. 2: Výsledky termickej stability vzoriek (DTA)

Obr. 3: Pripravené vzorky pyrotechnických zloží (A-1, A-2, B-1, B-2)


