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укупно наставно оптерећење (у сатима,
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
семестрално)
2*15*So + 2*15*So + 0*15*So = 84 сата
2*15 + 2*15 + 0*15 = 60 сати
Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско): 60 + 84 = 144 сатa семестрално
На крају семестра/курса
семестра
успјешни студенти, који су током читавог наставног периода
континуално испуњавали обавезе очекује се да овладају знањима која се односе на
анализу и оцјену погодности примјене појединих апарата за пречишћавање гасова за
Исходи учења
одређене намјена.
јена Знања која студент стекне о конкретним техничким рјешењима, избору
метода пречишћавања и опреми омогућавају му сагледавање основних принципипа
битних за пројектовање постројења заштите ваздуха и посебно димезионисање и
прорачун апарата.
апарата
Нема условљености другим предметима
Условљеност
Наставне
Предавања, вјежбе
Предавања
методе
1. Смањење емисије чврстих честица примјеном механичких апарата.
апарата
2. Суви инерцијални пречистачи. Центрифугални пречистачи.
3. Електрофилтри.
Електрофилтри Врећасти филтри.
4. Опрема за смањење емисије чврстих честица и гасова влажним поступком.
5. Колоне са распршивањем течности (апарати са орошавањем и испуном).
испуном
6. Мокри пречистачи гасова који раде у режиму барботирања и пјене.
пјене
7. Мокри пречистачи гасова ударно – инерционог дејства.
8. Мокри пречистачи гасова центрифугалног дејства.
9. Динамички мокри пречистачи гасова.
Садржај
10. Турбулентни мокри пречистачи гасова.
предмета по
11. Вентури издвајача.
издвајача
седмицама
12. Суви, влажни и полусуви поступци пречишћавања гасова.
13. Влажни скрубери.
скрубери Апсорбери. Адсорбери. Скрубери са испуном.
испуном Кондензатори.
14. Издвајање сумпорних оксида из гасова. Издвајање азотних оксида из гасова.
15. Издвајање волатилних органских компонената.
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