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1. TANTÁRGYLEÍRÁS 
 

A tantárgy/kurzus címe: A 
tantárgy/kurzus 

száma: 

Félév: 

Reakciókinetika és katalízis 
MAKKEM275M; MAKKEM275-17-M 

Anyagmérnök MSc 2. 

A kurzus típusa Óraszám/hét Kreditek száma 
ELŐADÁS 3e +1gy 8; 7 

 
Tárgyjegyző és előadótanár: Dr. Gál Tivadar  
Intézet/Tanszék: Műszaki Anyagtudományi Kar/Kémiai Intézet/Petrolkémiai (MOL Petrolkémia) 
Intézeti Tanszék 
A kurzus státusza a tanulmányi programon belül: 
A MSc anyagmérnök vegyipari technológiai szakirány számára kötelező tantárgy 
 
A kurzus leírása: 
 
A (kémiai) termodinamika és reakciókinetika.  A kémiai változások, reakciók lejátszódását és 
sebességét befolyásoló reakcióparaméterek. Reakciósebesség, sebességi egyenlet, reakciórend, 
molekularitás. A reakciósebesség kísérleti meghatározása. Homogén kémiai reakciók. Egyszerű 
reakciók sebességi egyenletei. A reakció rendűsége. A reakciórend és a részrendek meghatározása. 
Nulladrendű, első-, másod-, harmad-, n-ed rendű reakciók. A reakciósebesség hőmérséklet függése. Az 
ütközési és az aktivált (átmeneti) komplex elmélet. Nyomás ill. térfogatfüggő reakciók. Összetett 
reakciók. Párhuzamos reakciók. Sorozatos reakciók. Konszekutív-kompetitív  reakciók. Homogén 
katalitikus reakciók, autokatalitikus reakciók. Lépcsős reakciók, láncreakciók, égés, robbanás, 
detonáció. Megfordítható egyensúlyi és irreverzibilis reakciók. Heterogén reakciók.  A heterogén 
folyamatokat befolyásoló paraméterek. Heterogén katalízis, heterogén katalizátorok. A reakciók ipari 
megvalósításához alkalmas reaktortípusok. Bomlási reakciók. Termikus, katalitikus, bomlás. A 
polimerizáció folyamatainak kinetikája. A vegyipari reaktorok típusai. Bevezetés a vegyipari 
folyamatok működtetésébe. 
 
A kreditpontok megszerzésének követelményei: 
Sikeres vizsga. 
Oktatási módszer: 
Előadás. 
Előfeltételek: 
Fizikai kémia, valamint Szerves kémia, továbbá kémiai technológia tantárgyból eredményes 
érdemjegy.  
Az aláírás megszerzésének további feltétele a két ZH-ból legalább az egyik sikeres (legalább 
elégséges) teljesítése. 
Oktatási segédeszközök: 
 
 
Jegyzetek:  
 

- Gál Tivadar – Reakciókinetika és katalízis – Oktatási jegyzet 
- G. F. Froment, K. B. Bischoff: Chemical Reactor Analysis and Design. John Wiley & Sons, 

1990. 
- O. Levenspiel: Chemical Reaction Engineering. John Wiley & Sons, 1999. 
- Gál Tivadar: Modellezés és szimuláció. A technológiai elemzések hatékony eszközei az 

olefingyártásban. MOL Szakmai Tudományos Közlemények, 2005/1. 
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Ajánlott irodalom:  
 

- Gál Tivadar: PhD thesis, 2007. 
- M. L. Poutsma: Fundamental reactions relevant to pyrolysis reactions. Journal of Analytical 

and Applied Pyrolysis, 54. (2000) 
- G. Astarita: Mass transfer with chemical reactions. Elsevier Publishing Company, 1967. 

 
 
Vizsgáztatási módszer: kihúzott tételek írásos kidolgozását követő szóbeli vizsga 
Kell-e jelentkezni a kurzusra: 
Igen, a félév megkezdése előtti héten, számítógépen 
Értékelés: vizsga 
 

2. Tantárgytematika 
Tantárgytematika (ÜTEMTERV) 

2017/2018  
Reakciókinetika és katalízis - Vegyipari technológiai szakirány 2. félév  

3 e + 1gy 
Sorszám Előadás tartalma 

1. A (kémiai) termodinamika és reakciókinetika.  A kémiai 
változások, reakciók lejátszódását és sebességét befolyásoló 
reakcióparaméterek.  

2. Reakciósebesség, sebességi egyenlet, reakciórend, molekularitás. 
A reakciósebesség kísérleti meghatározása. Homogén kémiai 
reakciók.  

3. Egyszerű reakciók sebességi egyenletei. A reakció rendűsége. A 
reakciórend és a részrendek meghatározása.  

4. Nulladrendű, első-, másod-, harmad-, n-ed rendű reakciók. A 
reakciósebesség hőmérséklet függése.  

5. Az ütközési és az aktivált (átmeneti) komplex elmélet. Nyomás ill. 
térfogatfüggő reakciók. Összetett reakciók. Párhuzamos reakciók.  

6. 1. ZH. Sorozatos reakciók. Konszekutív-kompetitív reakciók. 
Homogén katalitikus reakciók, autokatalitikus reakciók.  

7. Lépcsős reakciók, láncreakciók, égés, robbanás, detonáció. 
Heterogén reakciók.   

8. Gyakorlati órák (TVK). Az Olefin 1 és a HDPE 2 üzemek 
technológiáinak részletesebb megismerése. 

9. A heterogén folyamatokat befolyásoló paraméterek. Heterogén 
katalízis, heterogén katalizátorok.  

10. A reakciók ipari megvalósításához alkalmas reaktortípusok.  
11. 2. ZH.  Bevezetés a vegyipari folyamatok működtetésébe. 
12. A termikus krakkolás kinetikája. 
13. A polimerizáció folyamatainak kinetikája. I. rész. 
14. A polimerizáció folyamatainak kinetikája. II. rész. 

 
A kredit megszerzésének módja: sikeres vizsga 
 
Ajánlott irodalom:  
Ld. az előző oldalon. 
 
Az órákon étkezés és mobiltelefon használata tilos! 
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3. VIZSGAKÉRDÉSEK 
 

1.) a.) Írja fel a homogén reakciók sebességének egyenletét valamelyik intenzív 
paraméterrel kifejezve. 
b.) Milyen mérleg-egyenletek tartoznak a pirolízis- kemence csőrektor-modell 
koncepciójához? 
 

2.) a.) Írja fel a reakciósebesség azon egyenletét, amely tartalmazza a reakció rendűségét. 
b.) Hogyan mérhető és hogyan számítható a polimerek átlagos molekula-tömege? 
 

      3.) a.) Írja le a hőmérséklet hatását a reakciók sebességére  az Arrhenius szerinti 
      összefüggés alapján. 
 b.) Sorolja fel a polimerek szisztematikus elnevezésének főbb szempontjait! 
 
      4.) a.) Hogyan írhatjuk fel a reakciósebesség egyenletét a legegyszerűbben 
      termodinamikailag nem ideális feltételek között? 
 b.) Sorolja fel a makromolekulák képződésének termodinamikai feltételeit és  
       körülményeit! 
 
      5.) a.) Milyen módszereket ismer a kinetikai paraméterek meghatározására? 
 b.) Hogyan csoportosíthatjuk a polimerizációs reakciókat? 
 
      6.) a.) Írja fel a heterogén-katalitikus reakciók lejátszódásának lépéseit! 
 b.) Hogyan határozható meg az átlagos polimerizációs fok lépcsős polimerizáció 
       esetén? 
 
      7.) a.) Hogyan írható fel a reakció sebessége szilárd katalizátorok felületén? 
 b.) Hogyan változik az átlagos molekulatömeg lépcsős polimerizáció esetén a reakció  
      folyamán? 
 
      8.) a.) Írja fel a szénhidrogének hőbontása lánc-reakcióinak gyökös mechanizmus szerinti 
      főbb lépéseit! 
 b.) Hogyan határozható meg a reakcióban résztvevő csoportok átlagos funkcionalitása 
      lépcsős polimerizáció esetén? 
 
      9.) a.) Mi az un. Evans-Polányi összefüggés és milyen elméleti megfontolásokon alapul? 
 b.) Rajzolja fel és értelmezze a reakció egyensúlyi állandójának hatását az átlagos  
      polimerizációs fokra! 
 
     10.) a.) Melyek azok az egyszerűsítési elvek, amiket a komplex reakció-rendszerek 
      modellezésénél alkalmaznak? 
 b.) Ismertesse a lánc-polimerizáció főbb típusait! 
 
     11.) a.) Írja fel és értelmezze a kulcs-reagensre vonatkozó kontinuitás-egyenletet az 
       izoterm szakaszos reaktor esetében! 
  b.) Definiálja a konverzió, a szelektivitás és a termékhozam fogalmait! 
 
     12.) a.) Írja fel és értelmezze a nem izoterm szakaszos reaktorra vonatkozó anyag- és 
      energia-mérleg egyenleteket! 
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  b.) Rajzon szemléltesse a hagyományos és az APC-vel történő szabályzás közötti  
       különbségeket! 
 
     13.) a.) Írja fel a fixágyas katalitikus reaktor egydimenziós heterogén alapmodelljére 
      vonatkozó anyagmérleget, energiamérleget és az áramlásra vonatkozó egyenletet! 
 b.) Melyek a folyamatos üzemelés technológiai követelményei? 
 
     14.) a.) Milyen egyenlet segítségével tudjuk meghatározni a minimum fluidizációs pontot 
       a fluidágyas katalitikus reaktoroknál? 
  b.) Milyen fontosabb feladatokat kell elvégezni egy üzem nagyjavítása során? 
 
     15.) a.) Milyen összefüggéssel számítható ki a gáz és a katalizátor-részecskék 
       hőmérséklete közötti különbség a fluidágyas katalitikus reaktorban? 
  b.) Milyen okok miatt fordulhat elő üzemzavar egy folyamatosan működő vegyipari  
       üzemben? 

 
 

Miskolc, 2018. február 1. 
 
 
 
 
   Dr. Gál Tivadar                                                                                  Prof. Dr. Viskolcz Béla               
előadó, címzetes egyetemi tanár         intézetigazgató, egyetemi tanár 
PKI (MOL Petrolkémia) tanszékvezető                                                                                               

 


