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1. Савладати основне методе пречишћавања отпадних гасова. Пречишћавање отпадних
гасова на основу гравитације и центрифугалних сила.
2. Савладати основне технолошке процесе за пречишћавање отпадних гасова: оксидациони,
редукциони, неутрализациони, сагоревање, сорпциони.
3. Савладати основне технолошке operacije за пречишћавање отпадних гасова: таложење,
Исходи учења
филтрација, апсорпција, адсорпција.
4. Савладати основне уређаје за пречишћавање отпадних гасова: таложне коморе,
циклонски уређаји (суви центрифугални колектори), платнени (текстилни) филтери и
филтери од влакана, електростатички издвајачи, мокри издвајачи (скрубери-апсорбери),
коморе за сагоревање, догоревање и катализу, издвајачи са чврстом фазом (адсорбери).
Условљеност
Нема
Наставне методе Предавања, аудиторне вјежбе, семинарски рад.
1. Главни извори димних и отпадних гасова (термо-енергетска постројења, индустријска
постројења, рударство и металургија, мобилни извори). Својства димних и отпадних
гасова.
2. Полутанти у атмосфери - извори, групе и својства (Честице у ваздуху. Оксиди сумпора.
Оксиди азота. Угљен-моноксид и угљен-диоксид. Волатилна органска једињења.
Фотохемијски оксиданси. Меатали. Неметали. Водоник-сулфид).
3. Законитости струјања флуида (струјање у цевима, локални губици, гранични слој,
опструјавање, пренос енергије у флуиду). Динамика честице у флуиду (динамика сферне
честице, једначине кретања сферне честице, кретање честице кроз атмосферу, кретање
малим брзинама, кретање под утицајем гравитације, канингамов корекциони фактор,
кретање честица у убрзаном флуиду).
4. Расподела честица и ефикасност прикупљања (функција нормалне расподеле,
коришћење емпиријских података, ефикасност одвајања, концентрација у затвореним
Садржај
системима са контролисаном атмосфером). Интеракција гасо-течно. Инеракција гаспредмета по
чврсто.
седмицама
5. Смањење емисије чврстих честица I: Таложне коморе (принцип рада, струјање у
таложним коморама, типови таложних комора). Циклони – суви центрифугални колектори
(принцип рада, струјање у циклонима, типови циклона). Мултициклони. Центрифугални
колектори. Циклонски концентратори.
6. Смањење емисије чврстих честица II: Влажни пречистачи - мокри скрубери (принцип
рада, механизми уклањања честица (пресретање, инерција, дифузија), типови мокрих
колектора).
7. Филтери (принцип рада, механизми издвајања честица (пресретање, инерција, дифузија),
типови филтера, материјали за филтере). Степен ефикасности и пад притиска.
8. Смањење емисије чврстих честица III: Електростатички таложници (типови таложника,
принцип рада, типови електрода, корона и наелектрисање честица). Колоквијум 1.
9. Смањење емисије гасовитих полутаната: Апсорпција и уређаји за апсорпцију. Теорија
апсорпције гасова покретним капљицама (Хенријев закон, расподела концентрације у
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

капљици, Хенријева констаната и коефицијент дифузије). Апсорпционе колоне и торњеви.
10. Смањење емисије оксида сумпора I: Мокри скруберски поступци (кречно/кречњачки
поступци одсумпоравања, дупло базно третирање, апсорпција у разблаженој киселини,
Welman-Lord поступак (Na-сулфитни поступак), ниро-атомизер поступак, Walther поступак,
Мg-оксидни поступак.).
11. Смањење емисије оксида сумпора II: Кисели поступци. Полусуви поступци
одсумпоравања. Суви поступци одсумпоравања (кречно/кречњачка адитивна метода,
каталитичко одсумпоравање, поступак са растопљеним карбонатима).
12. Смањење емисије оксида азота: Суви поступци издвајања оксида азота (каталитичка
редукција, некаталитичка редукција). Мокри поступци (директна апсорпција, апсорпција
након оксидације).
13. Симултано издвајање оксида сумпора и оксида азота: Суви поступак са активним
угљем/коксом. Snox/Desonox поступак. Ирадијација снопом електрона. Апсорпционоредукциони поступци. Оксидационо-редукциони поступци.
14. Смањење емисије волатилних једињења: Деструкција
волатилних једињења
(спаљивање, термална инценерација, каталитичка инценерација). Издвајање волатилних
једињења (адсорпција, апсорпција, кондензација). Биолошки поступци издвајања
волатилних једињења.
15. Смањење емисије отпадних гасова из мобилних извора: Филтери и катализатори. Врсте и
принцип рада филтера и катализатора. Састав каталитичких конвертора. Колоквијум 2.
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