
Otázky z předmětu „Reaktorové inženýrství“ 

 

SZZ v NMgr studijním programu „Chemické a procesní inženýrství“,  

specializace „Chemické inženýrství“ 

  

 
 

1. Stechiometrie chemických reakcí, rozsah reakce, stupeň přeměny, stechiometrie 

jednoduchých a komplexních reakcí. Molová bilance reakčních složek stechiometricky 

nezávislých a závislých reakcí. 

2. Chemické rovnováhy. Rovnovážná konstanta – definice, jednoduché systémy, podmínka pro 

chemickou rovnováhu v systému simultánních reakcí, určení rovnovážné konstanty a 

rovnovážného složení reakční směsi. Tepelné efekty chemických reakcí. 

3. Kinetika chemických reakcí. Definice reakční rychlosti. Sestavování rychlostních rovnic v 

homogenních systémech, jejich úpravy a zjednodušení. 

4. Vliv teploty na reakční rychlost. Arrheniova rovnice, zdánlivá aktivační energie.  

5. Kinetika reakcí v heterogenních systémech. Adsorpce, chemisorpce, adsorpční rovnováhy. 

Sestavování rychlostních rovnic v heterogenních systémech.  

6. Katalyzátory – vlastnosti a dělení. Různé mechanizmy difúze v porézní částici. Rychlost, 

rovnice Langmuir – Hinshelwoodova typu. 

7. Vliv přestupu tepla a hmoty mezi vnějším povrchem zrna katalyzátoru a objemem reakční 

směsi na průběh katalytické reakce. Oblast kinetická a oblast vnější difúze. Faktor účinnosti 

vnější difúze. 

8. Vliv přenosu hmoty a tepla uvnitř zrna katalyzátoru na průběh katalytické reakce. Kinetická 

oblast a oblast vnitřní difúze. Kvantitativní popis chemické reakce se současným přenosem 

hmoty v zrnu katalyzátoru. Efektivní difúzní koeficient. Thieleho modul. 

9. Vliv mezifázového přenosu hmoty a tepla na průběh reakce v heterogenním systému. Filmová 

teorie a její aplikace pro vyjádření vlivu přenosu hmoty v tekutině na rychlost chemické 

reakce. Hattovo číslo, faktor zrychlení, relativní výkon reaktoru. 

10. Zásady a postupy při kinetických měřeních a zpracování pokusných dat. Diferenciální a inte-

grální metoda (grafické a numerické zpracování dat), metoda nelineární regrese a další 

speciální metody. 

11. Diskontinuální, ideálně promíchávaný reaktor. Hmotnostní a energetická bilance. Různé 

teplotní režimy provozování. Polopřetržitý reaktor. 

12. Průtočný reaktor s pístovým tokem. Hmotnostní a energetická bilance. Různé teplotní režimy 

provozování.  

13. Průtočný, ideálně promíchávaný reaktor. Hmotnostní a energetická bilance. Různé teplotní 

režimy provozování. Stabilita pracovního režimu. 

14. Spojování základních typů reaktorů. Kaskáda míchaných reaktorů. Reaktor s recyklem. 

15. Modely toku v reálných reaktorech. Disperzní model, model kaskády míchaných reaktorů, 

určení stupně přeměny v reaktoru s neideálním tokem. 

 


