
Kertaus ennen ensimmäistä välikoetta

CHEM-C2130
Reaktiotekniikka



Kurssijärjestelyt

Kurssiin kuuluu
• Teoriaa
• Laskuja
• Palautettavia kotilaskuja
• 2 välikoetta/tentti

• Arvosteluperusteet
• Maksimi 80 pistettä
• Läpipääsy 40 pistettä

pisteitä
Välikokeet/tentti 40
Kotilaskut 40
Muut (quizit ym.) 10
Kurssin maksimi 80



1. Välikoe
ti 22.10.2019 klo 9-12 Sali Tu2
• Tu2-sali TUAS-talolla Maarintie 8
• Ei tarvitse ilmoittautua erikseen

Rästivälikoe
Voi suorittaa EXAM-tenttihuoneessa sähköisenä tenttinä
21.10.-8.11.2019
• Ilmoittautuminen https://exam.aalto.fi/
• Lisätietoja ja toimintaohjeet tenttiin

https://wiki.aalto.fi/display/OPIT/EXAM
• Mukana palautekysymys, josta saa yhden lisäpisteen



Mitä mukaan välikokeeseen?

Välikoe luentosalissa
- kynä ja laskin
- henkilöllisyystodistus

Rästivälikoe EXAMissa
- henkilöllisyystodistus
- tenttihuoneeseen ei saa

viedä itse mitään tarvikkeita
eikä vessaan voi lähteä
kesken tentin
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Kaavakokoelma jaetaan kummassakin tapauksessa
tehtävien yhteydessä
- Opetelkaa käyttämään kaavakokoelmaa
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Mitä kysytään…?

Pääpaino kokeessa on laskuissa!
- Koetehtävät samantyyppisiä kuin kurssin luentoesimerkit ja

laskutehtävät

Lisäksi teoriakysymyksiä
- Erillisiä teoriakysymyksiä
- Laskutehtävien yhteydessä

- Miksi…? Mitä tapahtuisi jos…? Miten parantaisit tätä prosessia..?
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1. välikokeen aihealueet

Teema
1. Työkalupakki 1.1 Konversio, selektiivisyys, saanto

1.2 Reaktiot ja stoikiometria
1.3 Muita reaktiotekniikan käsitteitä

2. Reaktoreiden
mitoitus

2.0 Reaktorityypit
2.1 Sekoitussäiliöreaktori
2.2 Putkivirtausreaktori
2.3 Panosreaktori
2.4 Mitoituslaskuja

3. Reaktionopeus-
yhtälön
määrittäminen

3.1 Kokeellisesti integraali- ja ylimäärämenetelmillä
3.2 Kokeellisesti differentiaalimenetelmällä ja regressiolla
3.3 Reaktiomekanismin avulla
Kertausluento ennen välikoetta

8



Tästä meinasi tulla tenttitehtävä…
Teollisuuslaitos Oy Kemia Ab haluaa vähentää hiilidioksidipäästöjänsä. Se
suunnittelee tuottavansa metaania CO2-pitoisesta käsitellystä savukaasusta
kaasufaasireaktiolla CO2 + 4 H2 à CH4 + 2 H2O

Firman kehitysinsinöörit ovat jo tutkineet reaktiota, ja todenneet
laboratoriomittakaavassa, että reaktio on ensimmäistä kertalukua kummankin
lähtöaineen suhteen. Reaktionopeusvakioksi he mittasivat 0,44 m3/(mol min)
lämpötilassa 250 °C ja reaktion aktivoitumisenergiaksi 120 kJ/mol.

Nyt laitoksella olisi vapaana 1 m3:n kokoinen sekoitussäiliöreaktori, jossa
reaktiota voitaisiin kokeilla vähän suuremmassa mittakaavassa, ja
kehitysinsinöörit päättävät testata reaktoria 300 °C:ssa. Kuinka paljon (m3/h)
heidän on syötettävä savukaasua reaktoriin, kun heidän laskelmiensa mukaan
konversiotason on oltava vähintään 70 %, jotta prosessi olisi järkevä.
Savukaasuvirrassa puolet on hiilidioksidia ja loput typpeä. Lisäksi reaktoriin
syötetään vetyä niin paljon, että CO2:n ja vedyn syöttösuhde on stoikiometrinen
1:4. Kaasut syötetään reaktoriin ilmanpaineessa ja reaktiolämpötilassa.
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Reaktionopeusyhtälö kokeellisesti

t (min) CA (mol/dm3)
0 15

60 9,5
120 5,8
200 2,6

Nestefaasireaktiota
A → B
tutkittiin panosreaktorissa
mittaamalla lähtöaineen
konsentraatiota (mol/dm3)
ajan (min) funktiona.

Määritä reaktionopeusyhtälö
ja reaktionopeusvakion arvo
sekä yksikkö.
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Vastaukset:
• Integraalimenetelmällä n = 1 ja k ≈ 0,009
• Differentiaalimenetelmällä n ≈ 0,9 ja k ≈ 0,011
• Epälineaarisella regressiolla n ≈ 0,8 ja k ≈ 0,014



Reaktionopeusyhtälö mekanismista

Dietyylieetterin hajoamisreaktiolle
C2H5OC2H5 → C2H6 + CH3CHO

on esitetty seuraavaa mekanismia:
C2H5OC2H5 → CH3∙ + CH2OC2H5∙ (1)
CH3∙ + C2H5OC2H5 → C2H6 + CH2OC2H5∙ (2)
CH2OC2H5∙ → CH3∙ + CH3CHO (3)
CH3∙ + CH2OC2H5∙ → C2H6 + CH3CHO (4)

Osoita, että dietyylieetterin hajoaminen noudattaa alkeisreaktion
kinetiikkaa.
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