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1. Опис проблема који се решава техничким решењем 

Као  нуспроизвод  процеса  пречишћавања  отпадних    вода  настаје  биогас,  који  представља 
значајан  алтернативни  извор  енергије,  који  се  може  користити  за  производњу  топлотне 
енергије, за производњу електричне енергије (слика 1), као гориво у транспорту, или се пак, 
може  убацивати  у  постојећу  гасоводну  мрежу  природног  гаса.    Састав  биогаса  варира  од 
тренутних  својстава отпадних вода које  се прерађују и технолошког поступка. Произведни 
биогас се састоји од горивих и негоривих компоненти, од којих су најприсутнији метан (CH4) 
и  угљендиоксид  (CO2),  а  у  извесној  мери  су  заступљени  и  водена  пара  (H2O),  азот  (N2), 
кисеоник (O2), водоник (H2), амонијак (NH3), и водониксулфид (H2S). 
 

 
Слика 1. Комбинована производња топлотне и електричне енергије од биогаса у CHP 

постројењу 

 
Водониксулфид  је  веома  отровно  једињење,  чак  и  при  веома  ниским  концентрацијама  у 
ваздуху и има изразито корозивна својства. Има карактеристичан мирис на покварена јаја, а 
његова  токсичност  се  пореди  са  токсичношћу  цијанида.  Сагоревањем  водониксулфида 
настају сумпордиоксид (SО2) и сумпортриоксид (SО3), који такође представљају веома опасна 
једињења која нападају систем за дисање људи и животиња, а у додиру са водом доприносе 
стварању  киселих  киша,  које  представљају  главни  узрок  изумирању  шума,  и  изузетно  су 
агресивне  за  металне  конструкције  и  грађевине.  Због  тога  водониксулфид  представља 
непожељно  једињење  у  саставу  биогаса  и  потребно  га  је  одговарајућим  поступцима 
уклонити. 
     
2. Стање решености проблема у свету – приказ и анализа постојећих решења 
   
Постојећа  решења  која  се  користе  за  уклањање  водониксулфида  могу  се  сврстати  у  две 
основне категорије [9]: (а) биолошка десумпоризација, код које се користе микробиолошки 
процеси  у  којима  микроорганизми  уклањају  водониксулфид,  тако  што  га  конвертују  у 
сумпор, и (б) хемијска десумпоризација која у ту сврху користи соли различитих метала.   

Најчешћи комерцијални методи за уклањање водониксулфида из биогаса су: 



‐ Дозирање  ваздуха  или  кисеоника  у  дигестор,  ‐  најједноставнији  начин 
десуморизације јесте додавање кисеоника или ваздуха у дигестор или у резервоар за 
складиштење биогаса.    У  зависности  од  температуре,  времена  реакције  и  количине 
додатог  ваздуха,  односно  кисеоника,  концентрација  водониксулфида  може  се 
смањити до 95%. Код оваквих решења морају се предузети безбедносне мере да би се 
избегло  предозирање  ваздуха,  како  је  биогас  у  ваздуху  екслозиван  у  зависности  од 
садаја метана,   

‐ Биолошки  филтери,  ‐  код  великих  дигестора  често  се  користи  комбинована 
процедура  абсорпције  у  воденим  скруберима  и  биолошке  десумпоризације.  У  овом 
случају се или сирова отпадна вода или муљ уводе у филтер, у који се такође уводи и 
биогас са супротносмерним кретањем. Пре увођења биогас у овакав филтер додаје му 
се  4‐6%  ваздуха.    Површина  слоја  филтера  обезбеђује  неопходну  површину 
скрубовања,  као  и  за  приањање  одговарајућих  микроорганизама.  Овакав  систем 
примењен  је  у  неколико  инсталација  за  третман  индустријских  отпадних  вода  и  у 
многобројним пољопривредним дигесторима у Данској, 

‐ Дозирање  гвожђе‐хлорида  у  дигесторски  муљ,  ‐  гвожђе‐хлорид  се  може  директно 
убацивати у дигестор или додавати муљу у таложницима. Гвожђе‐хлорид реагује са 
водонихсулфидоми  формира  со  гвожђе‐сулфид.  Овај  метод  је  врло  ефикасан  при 
редуковању  великих  комнцентрација  водониксулфида,  али  је  мање  ефикасан  у 
одржавању нижег и стабилног нивоа водониксулфида код захтева за коришћењем у 
средствима  транспорта.  Због  тога  се  овај  метод  користи  углавном  као  парцијални 
процес  да  би  се  избегла  корозија  у  накнадној  опреми  за  пречишћавање. 
Инвестициони  трошкови  овог  метод  су  ниски  јер  они  укључују  само  резервоар  за 
складиштење гвожђе‐хлорид и пумпу за дозирање. Али  са друге стране оперативни 
трошкови су прилично високи због високе цене гвожђе‐хлорида, 

‐  Дозирање гвожђе‐оксида,  ‐  водониксулдиф лако реагује  са  гвођжехидроксидом или 
оксидише  до  гвожђесулфида.  Ова  реаксија  је  благо  ендотермска,  па  је  неопходна 
минимална температура од отприлике 12°C да би се обезбедила неопходна енергија, 
а  отпимални  услови  за  одвијање  реакције  су  између  25  и  50°C.  Како  реакција  са 
гвожђеоксидом  захтева  воду  биогас  који  се  третира не  би  требало  да  буде исувиђе 
сув. Међутим требало би избећи кондензацију јер гвожђеоксид (пелети, зрна итд.) се 
слепљјују  у  присуству  воде  што  смањује  површину  реакције.  Формирани 
гвожђесулфид  може  се  оксидовати  помоћу  ваздуха,  тако  да  се  гвожђеоксид 
регенерише.  Добија  се  поново  гвожђеоксид  и  елементарни  сумпор.  Овај  процес  је 
веома  егзотерман,  тако  да  се  приликом  регенерације  ослобажа  велика  количина 
топлоте. Због тога увек постоји опасност од самозапаљења. Формирани елементарни 
сумпор  остаје  на  површини  и  прекрива  површину  активног  гвожђеоксида.  После 
одређеног  броја  циклуса  у  зависности  од  концентрације  гвожђеоксида,  или 
хирдоксида,  слој  је потребно заменити новим. Уобичајено овакве инсталације имају 
два  реакциона  слоја.  У  првом  се  врши  десумпоризација  биогаса,  а  у  другом 
регенерација  помоћу  ваздуха.  Процес  десумпоризације  ради  са  стакленом  вуном 
прекривеном  рђом.  Међутим,  везивни  капацитет  је  прилично  мали  због  мале 
контактне површине, 

‐ Дрвени чипс прекривен слојем гвожђеоксида, ‐ овакав материјал има већу контактну 
површину  у  односу  на  запремину.  Такође,  однос  површине  према  тежини  је  веома 
добар  захваљујући  ниској  густини  дрвета.  Отприлике  20г  водониксулфида може  се 
везати  за  100г  чипса  гвожђеоксида.  Примена  овог  метода  је  веома  популарна, 
нарочито у САД, 



‐ Пелети  гвожђеоксида,  ‐  највећи  однос  површине  према  запремини  постиже  се 
пелетима који су направљени од црвеног муља, који се добија као отпадни производ 
процеса производње алуминијума. Међутим, густина ових пелета  је много већа него 
што  је  густина  дрвеног  чипса.  При  концентрацијама  водониксулфида  између  1000 
ppm и 4000 ppm укупно 50г се може изудвојити на 100г пелета. Већина постројења за 
пречишћавање  отпадних  вода  у Немачкој  и Швајцарској,  које  не  поседују  дозирање 
гвожђехлорида, опремљени су инсталацијама са пелетима гвожђеоксида, 

‐ Пречишћавање  у  воденим  скруберима,  ‐  пречишћавање  у  воденим  скруберима  је 
чисто физичи апсорпциони процес, који се може користити за селективно уклањање 
водоник сулфида, 

‐ Пречишћавање  у  скруберима  са  селексолом,  ‐  овај  вид  пречишћавања  је  као  и 
претходни  чисто  физичи  апсорпциони  процес.  Селексол  је  заштитно  име  раствора 
који се у највећој мери састоји од диметилетера полиетиленгликола, 

‐ Пречишћавање  у  скруберима  натријумхидроксидом,  ‐  раствор  натриумхидроксида 
(NaOH) у води повећава апсорпциони процес, који сада више није чисто физичке, него 
је  и  хемијски.  Натријумхидроксид  реагује  са  водониксулфидом  формирајући 
натријум‐сулфид,  или  натријум‐водони‐ксулфид.  Обе  ове  соли  су  нерастворљиве  и 
процес  није  регенеративан.  Пошто  је  апсорпциони  капацитет  воде  побољшан, 
потребне  су мање количине воде, и  смањени  су  захтеви  за рециркулацијом.  Главни 
недостатак  представља  формирање  великих  количина  воде  која  је  контаминирана 
натријумсулфидом. 

 
3. Суштина техничког решења 
 
Суштина  овог  техничког  решења  је  уклањање  водониксулфида  из  биогаса  који  настаје  у 
постројењу  за пречишћавање отпадних вода. У ту  сврху користи  се уређај  са барботажним 
контактом  гасних мехурова кроз течност.  
 
Заједничко својство ових уређаја је то да се гас доводи испод течности и да у виду мехурова 
пролази кроз течност. Према томе, овде је течност континуална а гас дисконтинуална фаза. 
Начин  дисперговања  гаса  зависи  од  његовог  протока.  При  малом  протоку  формирају  се 
мехурови  исте  величине  и  откидају  у  подједнаким  размацима.  При  повећању  протока 
мехурови  су  све  ближи  један  другом  и  при  неком  критичном  протоку  формира  се  ланац 
мехурова. Изнад критичног протока мехурови се повећавају, деформишу а затим долази до 
интензивног  ковитлања  гасно  –  течне  смеше,  формирајући  пену  која  се  коначно  на 
површини распрскава у капи. Да би се добила што већа контактна површина гас – течност, 
користе  се  механичке мешалице  или  циркулационе  пумпе,  у  циљу  добијања што  ситнијих 
мехурова. 
 

4.  Детаљан  опис  техничког  решења  (укључујући  и  пратеће  илустрације  и 

техничке цртеже) 

Уређаји са барботажним контактом гасних мехурова кроз течност могу се класификовати у 
три категорије: 

 



‐ Барботажна колона, 
‐ Колоне са подовима, и 
‐ Аератор са мешањем. 

Barbotažna kolona (слика 2) predstavlja uređaj kod kojeg se gas kroz porozno dno uvodi u kolonu, 
u kojoj se nalazi tečnost koja protiče suprotnosmerno ili istosmerno sa gasom. 

 

 
 

Слика 2. Приказ начина пречишћавања биогаса у барботажној колони 
 
Код  колоне  са  подовима  течност  или  хоризонтално  протиче  преко  пода  од  доводног  до 
одводног сливника, остварујући унакрсан ток са гасом који пролази кроз под одоздо навише 
(слика 3а), или гас и течност супротносмерно пролазе кроз исте отворе на поду (слика 3б).  
Код ових уређаја користе се звонасти, ситасти и вентилски подови. 
 

 

                                                        а)                                                                         б) 
Слика 3. Шематски приказ колоне са подовима 

 
Звонасти  подови  су  најстарији  и  најчешће  коришћени  у  апсорпцији  и  ректификацији. 
Погодни су  због приличне флексибилности протока фаза.  гас долази одоздо, пролази кроз 
камин  испод  звона,  затим  кроз  ануларни  простор  звона  и  прорезе.  прорези  могу  бити 
трапезни, троугаони или правоугаони (најчешће коришћени). 

Ситасти  подови  су,  једноставно,  подови  са  избушеним  рупама,  нешто  мањим  при  пролазу 
гаса а нешто већим при проласку паре. Ниво течности на поду одржава се притиском гасне 



фазе  одоздо.  Отвори  су  најчешће  округле  рупе  пречника  3‐12  мм,  најчешће  око  6  мм. 
Алтернативно  решење  су  решеткасти  подови  са  отворима  у  виду  прореза,  што  је  врло 
јефтина конструкција. 

Вентилски  подови  представљају  везу  између  звонастих  и  ситастих  подова.  У  избушене 
отворе у поду вертикално се постављају поклопци који се издижу или спуштају, у зависности 
од  протока  фаза,  пре  свега  гасне  фазе.  Теже  да  замене  звонасте  подове.  Постоји  више 
конструктивних типова вентилских подова: 

‐ лебдећи вентил, 
‐ балансни вентил,  
‐ флеxy‐траy итд. 

Посебан  тип  барботажног  уређаја  представља  уређај  са  механичким  мешањем  гаса  у 
течности ‐ аератор са мешањем (слика 4). Овај уређај користи се када је потребно провести 
велику количину гаса кроз течност и да се, при томе, оствари велика контактна површина. 

 

Слика 4. Шематски приказ аератора са мешањем 
 
Ово  техничко  решење  представља  барботажну  колону  са  звонастим  подовима  код  које  се 
степен  апсорбовања  креће  око  0.9  за  разлику  од  колоне  без  подова  код  које  је  степен 
апсорбовања 0.3 – 0.5. 

У циљу повећања ефикасности и смањењу габарита по колони овај апсорбер састављен је од 
више сукцесивно постављених колона. 

Довођење  гаса  у  апсорбер  врши  се  компресором  док  се  мешање  апсорбента  обавља 
циркулационом  пумпом.  Број,  проток  и  снага  пумпи  и  компресора  утврђени  су  након 
детаљног прорачуна. 

Као додатна опрема на овом техничком решењу пожељно је присуство мерача притиска као 
и мерача процентуалне коцентрације метана у биогасу, који се постављају на улазу и излазу 
из апсорбера. 

Као апсорбент користи се раствор калцијумхидроксида (200 г/л) због његове ниске цене и 
велике ефикасности. 



Апсорпциони  суд  (апсорбер)  за  пречишћавање  биогаса  састоји  се  од  колоне  (кућиште 
апсорбера)  и  већег  броја  подова  који  повећавају  контактну  површину  између  течне  и 
гасовите фазе. 

Основне димензије колоне су пречник основе и висина. Пречник основе колоне одређен је на 
основу пречника доводне цеви гаса у апсорбер, док је висина одређена у зависности од броја 
подова и њиховог међусобно растојања. 

Полазни  параметри  који  су  служили  за  добијање  основних  димензија  пода  и  његових 
саставних делова су: проток течне фазе кроз апсорбер, проток гасовите фазе кроз апсорбер и 
брзина кретања гаса кроз апсорбер. Шематски приказ пода апсорбера приказан је на слици 
5, а изглед самог пода на слици 6. 

 

 
 

Слика 5. Шематски приказ звонастог пода 
 

Ознаке на слици 5 имају следећа значења: 

hpo – растојање између подова 

hp  –  висина прореза на звону 

hsp –  висина слободног дела прореза на звону 

hr  –  размак између ивице звона и пода 

hb  – висина бране 

hs  – висина статичког слоја течности (изнад прореза на звонима) 



hk  – висина преливне течности изнад бране 

hg  – висина хидрауличног градијента 

hsl – висина дисперзије у сливнику 

he  – ефективна висина течности 

lb  –  дужина бране на поду 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Слика 6. Изглед пода апсорбера у 3Д моделу 
 

Свака колона састоји се од 8 подова, на сваком поду уграђено је 37 звона, а пад притиска на 
поду је 0.15 bar. 
На слици 7 дат је приказ 3Д модела постројења за пречишћавање биогас од водониксулфида, 
а на слици 8 3Д приказ овог техничког решења у оквиру самог постројења за пречишћавање 
отпадних вода. 

 



 
Слика 7. 3Д приказ модела постројења за пречишћавање биогас од водониксулфида 

 

Слика 8. 3Д приказ модела постројења за пречишћавање биогас од водониксулфида у оквиру 
постројења за пречишћавање отпадних вода 
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O,lJ;JIYIWM HaCTaBHO-HayqHOr Belia ManmHCKOr q,aKYJITeTa y KparyjeBIO' 6poj 01-111128

14 O,lJ; 22.04.2010. rO,lJ;HHe HMeHOBaHH CMO 3a peu;eH3eHTe npe,lJ;JIora TeXHH"tfl<Or pemeH:.a: 

"npeqHmhaBalbe 6Horaca npOH3Be,lJ;eHOr Y QeH1paJlHOM nOCTpojelbY 3a 

npeqHmhaBalbe OTna,ZJ;HHX BO,lJ;a Y QHJbY eJlHMHHHCalba BO,lJ;OHHK-cYJIIlm,lJ;a (H2S)" 

aYTopa: MMJIyH 5a6Mh, MMJIaH ,l1;ecnoToBMh, PajKo qYKMh, He60jrna JOBwmh. Ha 

OCHOBY npeMora OBor TeXHH"tfl<Or pemeH:.a nO,lJ;HOCHMO cJIe,lJ;eliH' . 

H3BEIDTAJ 

TeXHH"tfl<O pemeH:.e "npeqHmhaBalhe 6Horaca npOH3Be,lJ;eHOr Y QeHTpaJIHOM 

nOCTpojelbY 3a npeqHmhaBalbe OTna,lJ;HHX BO,lJ;a Y QHJbY eJlHMHHHCalba BO,lJ;OHHK

cYJIIlm,lJ;a (H2S)" aYTopa: MHJIyH 5a6Mh, MMJIaH ,l1;ecnoToBMh, PajKo qYKMh, He60jrna 

JOBMqMh, peaJIM30BaH 2008-2010 rO,lume, npMK8.3aHo je Ha 10 cTpaHHu;a q,opMara A4, 

nHCaHHX 11 q,OHTOM, npOpe,lJ;OM 1, ca,n;p:IKH 8 CJIHKa. CaCTaBJbeHO je O,lJ; cJIe,lJ;ehHx 

nOrJIaBJba: 

1. 	 OnHc np06JIeMa KojH ce pemaBa TeXHIftIKHM pemeH:.eM 

2. 	 CTaH:.e pemeHOCTH np06JIeMa y cBery npHKa3 H aHaJIH3a IIocTojehHx pemeH:.a 

3. 	 CymTHHa TeXHH"tfl(Or pemeH:.a 

4. 	 ,ll;eTaJbaH onHC TeXHH"tfl<Or perneH:.a ()'KJbyqyjyliH H npaTelie HJI)'CTpaIJ;Hje H 

TeXHH"tfl<e u;pyelKe) 

5. JIHTeparypa 

TeXHH"tfl<O pemeH:.e npHna,n;a 06JIaCTH HayqH0-TeXHOJIOmKHX yCJIyra, yCJIyre 

HH,lJ;)'CTpHjcKe aHaJIli3e H HCTpaiKHBaH:.a (KJIaca 42). 

HapyqnJIaIJ; TeXHH"tfl<Or pemeH:.a je MHHHCTapCTBo 3a HayKY H 3amTHTy :aatBOTHe 

Cpe,lJ;HHe, peaJIH30BaHO je y OKBHPY pa,n;a He IIpojeKTY: YHanpel)elbe eHepreTCKe H 

eKOJlOmKe ecJ1HKacHoCTH QeHTpaJIHOr nocTpojelha 3a npeqHmhaBalhe OTna,lJ;HHX BO,lJ;a 

3a rpa,lJ; KparyjeBaQ - :QBeTojeBaQ. 

OCHOBHe H,lJ;eje Kao H pe3YJITaTH 3a OBO TeXHH"tfl<O pemeH:.e Jom HHCY o6jaBJbeHH y 

qaconHCHMa. IIpHMeHa npe,lJ;JIOlKeHOr TeXHH"tfl<Or pemeH:.a npe,lJ;BHgeHa je y u;eHTpaJIHOM 

nOCTpojeH:.Y 3a npeqIfmliaBaH:.e OTna,n;HHx BO,lJ;a 3a rpa,n; KparyjeBaIJ; y ll,BerojeBU;y. 

http:pemeH:.eM


MHID.JhElbE 

Aymopu meX11.UItKOZ peutelba "IIpeqHmliaBalbe 6HOraca IIpOH3Be~eHOr Y I(eHTpaJIHOM 

lIocTpojelbY 3a IIpeqHmliaBalbe OTlIa~HHX BO~a Y I(HJbY eJIHMHHHCalba BO~OHHK

cyml.Ma (H2S)", cy jac11.o npu/W3aJlU, meopujcKU 06paOWlu U UJvtnJLeMe11.mupaJlU 

KOMn.llem11.Y cmpyKmypy meX11.UItKOZ peutelba. 

llpeOllOJICe11.O meX11.UItKO peutelbe 11.anUCa11.O je 11.a OC11.oey nompe6e 3a npeltUutnaealbel¥t 

6uozaca KOjU ce 006uja npol1ecoM npepaoe omnao11.ux eooa, Y l1WbY n060Jbutalba lbeZOeUX 

ceojcmaea, OO11.OC11.O KaJlOpUlt11.e MOnU, KaO U pao y11.anpe~elba 3autmume JlCUeOm11.e 

CpeOU11.e. 

Ha OC11.oey onuca meX11.UItKOZ peutelba MOZY ce OO11.emU ClleOenU 3a1Ubyltl1u: 

1. 	 Oeo meX11.UItKO peutelbe cacmoju ce 00 KOl1011.e (KynUutme ancop6epa) U eenez 

6poja noooea KOjU noeenaeajy K011.maKm11.Y noeputu11.Y U3Me~y melt11.e U zacoeume 

rjJa3e. 

2. 	 y l1WbY noeenalba erjJuKaC11.OCmu U CMalbelba za6apuma no KOl1011.U oeaj ancop6ep 

cacmaeJbe11. je 00 euute cYKl1ecue11.o nocmaeJbe11.UX KOl1011.a. 

3. 	CeaKa KOl1011.a cacmoju ce 00 8 noooea, 11.a ceaKOM nooy yzpa~e11.o je 37 3e011.a, a 

nao npumucKa 11.a nooyje 0.15 bar. 

4. 	 J(oeo~elbe zaca y ancop6ep eputu ce KOMnpecopoM OOK ce Meutalbe ancop6e11.ma 

06aeJba l1upKYllal1uo11.OM nyMnOM. 

5. 	 Kao ancop6e11.m Kopucmu ce pacmeop KaJll1ujYMXUopoKcuoa (200 zlll) 360z lbezoee 

11.UCKe lle11.e u eellUKe erjJuKaC11.OCmu. 

6. llOlla311.U napaMempu KOjU cy CllYJlCWlU 3a o06ujalbe OC11.oe11.UX oUJvte11.3uja noaa U 

lbezoeux cacmae11.UX oelloea cy: npomOK melt11.e rjJa3e Ifp03 ancop6ep, npomOK 

zacoeume rjJa3e Kp03 ancop6ep U 6p3U11.a Kpemalba zaca Kp03 ancop6ep. 

7. 	 Oeo meX11.UItKO peutelbe npeocmaelba erjJuKaCa11. 11.altu11. 3a YKllalbalbe 11.enOJICeJb11.OZ 

eoOO11.UcYIlrjJuoa U3 6uozaca KOjU ce 006uja npeltUutnaealbeM KOMY11.aJlH.UX 

omnao11.ux eooa. 

http:omnao11.ux
http:KOMY11.aJlH.UX
http:11.enOJICeJb11.OZ
http:cacmae11.UX
http:OC11.oe11.UX
http:l1upKYllal1uo11.OM
http:ancop6e11.ma
http:nocmaeJbe11.UX
http:omnao11.ux


j(aKlle, "npe-IHmliaBalbe OHOraCa npOH3Be,l1;eHOr y u;eHTpaJiHOM nocTpojelbY 3a 

npe-IHmliaBalbe OTna,l1;HHX BO,l(a Y U;U.JbY eJIHMHHHCalba BO,l(OHHK-CYJIf~H.IJ;a (112S)" UMa 

3flallajHo MeCmo KaO ecjJUKaCaH HallUH npellUUlnaea1ba np0U3eeOeH02 6uo2aCa, Y l1WbY 

n060JbUla1ba 1be20eUX 20pUeUX KapaKmepUCmUKa U y cKllaoy ca mUM noeena1ba 

eHep2emCKe U eKOJlOUlKe ecjJUKaCHocmu nocmpoje1ba 3a npellUUlnaea1be omnaOHUX eooa. 

Ca 3aOOeOJbCmeOM npeOJlaJICeMO oa ce "npe-IHmliaBalbe OHoraca npOH3Be,l1;eHOr Y 

u;eHTpaJIHOM nOCTpojelbY 3a npe-IHmliaBalbe OTna,l1;HHX BO,l1;a Y U;H.JbY eJIHMHHHCalba 

BO,l1;OHHK-CYJIcI»H.IJ;a (H2S)" npuxeamu Kao Hoeo meXHUllKO peUle1be. 

04.06.2010., YKparyjeB:Qy 

,D,p He60jrna JIYKHh, pe.u. rrpo$. 



YHllBep311TeT y KparyjeBUY 
ManmHCKIi cpaKYJITeT y KparyjeB~y 
Epoj : TP-36/2010 
10.06.2010.ro~IlHe 

KparyjeBa~ 

HaCTaBHo-HayqHO Bene MalIHIHCKor cpaKYJITeTa y KparyjeBl~y Ha CBOjOj ce)],Hll~ll 

0)], 10. 06. 2010. rO~llHe Ha OCHOBY qJIaHa 200. CTaTYTa MaIlIllHcKor cpaKYJITeTa, 
)],oHeJIoje 

O)1;JIYKY 

YcBaj ajy ce rr03llTllBHe pe~eH3llJ e TeXHllqKOr peIlIeaa "IIpequmfiaBalbe 
6uoraca npou3Be):(eHor Y o;eHTpaJIHOM nocTpojelbY 3a npeqUmfiaBalbe 
oTna):(Hux Bo):(a Y o;UJbY eJIUMUHUCalba BO):(OHUK-cYJ](lm):(a (H2S)", ayTopa ,l.(p 
MUJIYHa lia6ufia, ):(p MUJIaHa ,l.(ecnoToBHfia, ):(p PajKa qYKHfia II ):(p He60jme 
JOBuQHfia. 

Pellieae rrpllrra~a KJIaCll M85, rrpeMa KJIacll(I)llKa~llj II ll3 ITpaBllJIHllKa 0 
rrocryrrKy II HaqllHY Bpe~HoBaaa, II KBaHTllTaTllBHOM llcKa:mBaay 
HayqHOllCTpa)KllBaQKllX pe3YJITaTa llcrpU)r<HBaQa, ("CJ1. rJIaCHllK PC", 6p. 
38/2008). 

Pe~eH3eHTll cy: 

1. 	 ,l.(p He60jma JIYKufi, pe):(. npo«i>., MamuHcKu «i>aKYJITeT Y KparyjeBO;Y 
2. 	 ,l.(p Balba IIIymTepmHq, BaHpe):(Hu npo«i>., MamuHcKu «i>aKYJITeT Y 

KparyjeBD;y 
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AYTopllMa 
APXllBll 
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