
Procesná technika – otázky ku skúškam 
 

1. Technika na dezintegráciu tuhých PL. Teória dezintegrácie – definícia 
dezintegrácie, stupeň dezintegrácie. Technika na dezintegráciu – tanierové a valcové 
dezintegrátory. 

2.  Technika na dezintegráciu tuhých PL. Teória dezintegrácie – merná spotreba 
energie, spôsoby dezintegrácie. Technika na dezintegráciu –úderové, kužeľové, 
kolesové, vibračné, nožové dezintegrátory. 

3. Technika na spájanie PL. Mechanizmy silových väzieb, spôsoby spájania PL. 
Spájacie stroje. 

4. Technika na triedenie PL. Teória a konštrukcia sitových triedičov. 
5. Technika na triedenie PL. Teória a konštrukcia trierov a magnetických triedičov. 
6. Dávkovače PL. Objemové a hmotnostné dávkovače. 
7. Technika na miešanie PL. Teória miešania a dôvody separácie PL, mechanizmus 

miešania. Rozdelenie a konštrukcia miešačiek PL. 
8. Zariadenia na dopravu tekutín. Zdôvodnenie pohybu tekutiny v potrubí. 

Hydrodynamické čepadlá axiálne a radiálne, ich konštrukcia. Charakteristiky 
odstredivých čerpadiel, pracovný bod čerpadla, regulácia objemového prietoku 
odstredivých čerpadiel. 

9. Zariadenia na čerpanie tekutín. Rozdelenie čerpadiel. Dopravná výška čerpadla. 
Hydrostatické čerpadlá, ich konštrukcia, grafická závislosť medzi objemovým 
prietokom a dopravnou výškou, regulácia objemového prietoku. 

10. Technika na miešanie kvapalín. Spôsoby miešania. Zariadenia na pneumatické 
a hydraulické miešanie kvapalín. Pomalobežné mechanické miešadlá.  

11. Technika na miešanie kvapalín. Príkon na pohon miešadiel, čerpacie účinky, 
homogenizačné účinky miešadiel. Rýchlobežné čerpadlá. 

12. Pórovité vrstvy. Typy a vlastnosti technických pórovitých vrstiev. Jednofázový tok 
tekutín pórovitou vrstvou. 

13. Technika na tvorbu fluidných vrstiev. Mechanizmus vzniku fluidnej vrstvy, prah 
fluidizácie, prah úletu, typy fluidných vrstiev, expanzia fluidnej vrstvy. Konštrukcia 
roštov fluidných aparátov. 

14. Technika na filtráciu suspenzií. Fyzikálne podmienky filtrácie. Doskové filtre, 
sviečkové filtre, naplavovacie filtre. 

15. Technika na sedimentáciu suspenzií. Fyzikálne podmienky usadzovania. 
Usadzovacie nádrže, usadzovacie žľaby, usadzovacie zariadenia. Technika na 
odstreďovanie suspenzií – usadzovacie a filtračné odstredivky. 

16. Technika na oddeľovanie tuhých častíc z aerosólov. Mechanické odlučovače – 
usadzovacie, žalúziové, vírové, látkové filtre, penové odlučovače. Elektrické 
odlučovače.  

17. Výmenníky tepla. Teória prestupu tepla, priamy a nepriamy ohrev. Teplonosné látky. 
Výmenníky s priamou a nepriamou výmenou tepla. 

18. Odparky. Ich funkcia, rozdelenie; hlavné časti; materiálová a entalpická bilancia; 
jedno a viacčlenné odparky; odparky s vertikálnou rúrkovou vyhrievacou sústavou a 
stredovou cirkulačnou rúrou; filmové odparky – rúrkové, platňové a so stieraným 
filmom. 

19. Technika na sušenie.  Teória sušenia – látková a energetická bilancia sušiarne, 
dynamika sušenia. Sušiarne skriňové, komorové, pásové, bubnové.  

20. Technika na sušenie. Teória sušenia – sušiace prostredie, vlhké teleso. Sušiarne 
valcové, zosypné, fluidné, prúdové, rozprašovacie. 


