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Трансформација енергије из фосилних горива 

Теме: 

1. Поатројења за трансформацију енергије 

2. Термоенергетска постројења 

3. Принцип рада топлана 

4. Котловска постројења 

5. Подела котлова 

6. Концепција котлова 

7. Котлови и околина 

8. Уређаји за пречишћавање димних гасова 

 

 

Трансформација енергије је претварање енергије из једног облика у други. Одвија 

се у свим енергетским постројењима. Проучавање појаве везане за 

трансформацију енергије из фосилних горива везујемо за феномене промена 

стања воде и водене паре при загревању. 

Размотрићемо следећи експеримент: У цилиндру, испод клипа који се креће без 

трења, налази се 1 kg воде на температури околине (цилиндар I). При довођењу 

топлоте, температура расте. Тренутак када настаје први мехурић паре је почетак 

кључања течности (цилиндар II). Настали мехурић паре има мању густину од 

воде и због тога ће испливати на површину течности. 

 

Слика 1: Промена стања воде и водене паре при загревању 
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При даљем довођењу топлоте, стварају се нови мехурићи, који образују слој 

водене паре - сувозасићену пару. Мешавина кључале течности и сувозасићене 

паре назива се влажна пара (цилиндар III). Када сва течност испари, у цилиндру 

се налази само сувозасићена пара (цилиндар IV). Даљим загревањем настаје 

прегрејана пара (цилиндар V). Када температура достигне неколико хиљада 

степени, јавља се дисоцијација и јонизација и тако настаје плазма (често названа 

четврто агрегатно стање). 

Захваљујући показаном експерименту долазимо до закључка: 

1. након стања у цилиндру II, даље довођење топлоте, не изазива пораст 

температуре (све до цилиндра IV), јер се топлота користи за промену фазе, 

2. температура засићења ts (кључања и испаравања) зависи само од притиска 

течности ps (притиска засићења). За сваку температуру засићења постоји 

јединстевен притисак засићења. Важи и обрнуто. Са повећањем притиска 

температура кључања расте, а смањењем притиска, ова температура опада. 

Експериментално је доказано да вода може да кључа и при релативно ниским 

температурама (на пример, при 20°С), ако је притисак довољно низак, тако да ова 

температура представља температуру засићења за тај притисак. Такође, на 

високим притисцима (вишим од 0,1 МРа), вода може на температурама знатно 

вишим од 100°С да остане у течном стању. 

Водена пара има изузетно широку примену у техници, као грејно тело или радни 

флуид (у парнотурбинским постројењима). Вода има велику примену јер је 

доступна, јефтина, неагресивна према металима и нешкодљива за здравље људи. 

Водена пара поседује низ повољних термичких карактеристика. Тако сваки 

килограм водене паре, при кондензацији, одаје 2.260 МЈ топлоте. Водена пара се 

производи у парним котловима и представља веома вредан производ. За воду која 

се користи у парним котловима се постављају строги захтеви у погледу садржаја 

соли, кисеоника и других примеса. Зато је се предвиђа систем за повраћај 

конденазата и његово поново укључивање у процес испаравања. Ефикасан рад 

парних загрејача је могућ само при сталном одвођењу кондензата. У супротном, 

кондензат делимично испуњава загрејач и искључује из рада његов наливени део. 

2.1. Постројења за трансформацију енергије 

Електране су делови електроенергетског система у којима се енергија различитих 

видова претвара у електричну енергију. Према врстама енергије, које се 
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претварају у електричну енергију и према начину на који се врши претварање 

енергије, електране се деле на: 

1. хидроелектране, 

2. термоелектране, 

3. аеро-електране и 

4. нуклеарне електране. 

У хидроелектранама се потенцијална енергија разлика нивоа воде претвара у 

кинетичку енергију воденог млаза, који покреће водену турбину. У турбини 

механичка енергија се користи за покретање електричног генератора, у коме се 

ова механичка енергија претвара у електричну. 

У термoелектранама се хемијска енергија сагоревања горива (нафта, гас или угаљ) 

у котловима претвара у толотну енергију, а затим  у турбинама у механичку, која 

се затим користи за покретање генератора и стварање електричне енергије. 

У аеро-електранама кинетичка енергија ветрова се доводи до генератора, у коме 

се претвара у електричну енергију. 

У нуклеарним електранама се енергија честица урана или сродних елемената 

претвара у топлотну енергију, а она у турбинама претвара у механичку енергију, 

а затим је електрични генератори претварају у електричну енергију. 

2.2. Тeрмоенергетска постројења 

У термоенергетским постројењима хемијска енергија горива (угаљ, мазут, 

природни гас) се трансформише у електричну или топлотну енергију. Деле се на: 

1. Топлане (ТО), у којима се хемијска енергија трансформише у топлотну 

енергију. 

2. Термоелектране (ТЕ), у којима се хемијска енергија претвара у електричну 

енергију. 

3. Топлане-термоелектаране (ТО-ТЕ) и термоелектрaне-топлане (ТЕ-ТО), у 

којима се хемијска енергија горива трансформише у топлотну и електричну 

енергију. У систему ТО-ТЕ већи део примарне енергије се трансформише у 

топлоту, а у ТЕ-ТО се већи део примерне енергије претвара у електричну 

енергију. 
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У њиховом саставу се налазе турбине. Турбопостројења која се користе могу бити 

агрегати са парним блоком и агрегати са гасним блоком. 

2.3. Принцип рада топлана 

Топлане су објекти у којима се производи топлота за загревање објеката или за 

индустријске потребе. 

 

Слика 2: Шематски приказ топлане 

Котао служи као извор енергије (топлоте), производећи пару која загрева воду 

преко измењивача топлоте. Вода која излази из измењивача топлоте, цевоводима 

долази до потрошача, добијајући енергију за своје кретање од циркулационих 

пумпи. Вода преко грејних тела (радијатора) предаје топлоту околини. Затим се 

кондензује, уз помоћ пумпе доспева до котла. Процес се затим понавља. Котао 

може бити парни и вреловодни, и тако разликујемо парно или вреловодно 

грејање. 

Економичност снабдевања енергијом у топланама је мања у односу на 

термоелектране. Међутим, топлане се углавном граде у насељима, како би биле 

ближе потрошачима, при чему се посебна пажња обраћа на заштиту животне 

средине.  

Да би се разумели системи рада у топланама (ТО) и топланама- термоелектранама 

(ТО-ТЕ) у следећем тексту су дати основни прикази рада котловских постројења и 

парнотурбинског и гаснотурбинског постројења. Шеме ових система важе и за 

топлификационе системе. 

2.4. Котловска постројења 
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Котловско постројење је систем уређаја помоћу којих се хемијска енергија горива 

претвара у топлотну енергију топле воде или водене паре. На слици 3 се може 

видети место које заузима котао у систему претварања различитих видова 

енергије у електричну енергију. 

 

Слика 3: Значај котловских постројења за добијање електричне енергије 

На слици 4 приказана је шема котловског постројења за производњу засићене или 

прегрејане паре или вреле воде, која се даље користи. У парни котао (1), који 

користи течно гориво (2), се доводи ваздух вентилатором (3) за сагоревање. Димни 

гасови се одводе помоћу вентилатора (4), кроз димне канале (5), а затим кроз 

димњак (6) у атмосферу. Произведена пара се доводи у парни разделник (7), 

одакле се одводи према потрошачима.  

У напојни резервоар (8) се доводи претходно омекшана вода, из постројења за 

припрему воде (9). У напојни резервоар се доводи кондензат из резервоара (11), 

помоћу пумпе за кондензат (12). Овај кондензат који се враћа од потрошача, мора 

да буде чист, да не би дошло до нежељених последица, услед запрљања цеви 

котловских грејних површина. У напојном резервоару, вода се догрева и напојном 
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пумпом (10) уводи у котао. У ложишту котла топлота сагоревања горива се предаје 

грејним површинама у којима се налази припремљена вода. 

 

Слика 4: Котловско постројење 

У претходном примеру смо видели како фунционише котловско постројење 

(котао са пратећом опремом). У котловима могу да сагоревају течна, чврста или 

гасовита горива. У случају коришћења чврстог горива, неопходно је постојање 

млинског постројења, у коме се припрема угаљ. Самлевен, спрашен угаљ се 

убацује у котловско постројење и сагорева у лету. Крупнији угаљ сагорева на 

решеткама. Течна горива сагоревају тако што се распршују помоћу горионика 

различитих конструкција. Гасовита горива  сагоревају на сличан начин, помоћу 

горионика одговарајуће конструкције. 

2.4.1. Подела котлова 

Радни флуид, који прима топлоту сагоревањем неког горива у котловима, може 

бити вода или водена пара, али и течни метали (жива, калијум, натријум), 

хемијска једињења и разна термичка уља.  

Котлови могу производити пару и врелу воду, које се даље користе. Међутим, 

сматра се да је основна подела котлова у односу на покретљивост: 

1. стабилни котлови и 

2. покретни котлови. 
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Стабилни котлови се налазе у разним енергетским и индустријским постројењима 

и који су на сталном, одређеном месту. Покретни котлови мењају своју локацију и 

имају разноврсне функције - за погон транспортних средстава (бродови, 

локомотиве). 

Према намени котлови могу бити: 

1. енергетски котлови, 

2. индустријски котлови, 

3. топлификациони котлови и 

4. котлови утилизатори. 

Енергетски котлови или генератори паре су енергетски извор у 

термоелектранама, за производњу електричне енергије. Имају велики капацитет 

(производњу паре). 

Индустријски котлови снабдевају разне технолошке процесе паром, али се 

користе и за производњу електричне енергије посредством турбина са 

противпритиском или кондензационих турбина са одузимањем паре. 

Комбинована производња електричне и топлотне енергије, омогућава им врло 

честу примену. 

Топлификациони котлови снабдевају паром или врелом водом објекте у циљу 

грејања и ради обезбеђења топле воде. 

Котлови утилизатори користе отпадну топлотну енергију потпуно или 

делимично сагорелих продуката сагоревања у индустрији, прехрамбеној 

индустрији и металургији. Постављају се иза Сименс-Мартинових пећи, иза пећи 

за пржење цемента итд. 

Према начину циркулације радног медијума котлови се деле на: 

1. парне котлове са природном циркулацијом, 

2. парне котлове са принудном циркулацијом и 

3. проточне парне котлове. 
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Код котлова са природном циркулацијом, мешавина воде и паре у испаривачком 

систему се врши као последица разлике густина  радног флуида у спусним и 

подизним цевима. 

У котловима са принудном циркулацијом се користи се напор циркулационе 

пумпе.  

Код проточних котлова сви процеси се одвијају на страни пријемника топлоте 

(загревање и испаравање воде, прегревање паре). У њима нема циркулације, већ се 

испаравање одвија у једном пролазу радног флуида. 

Једна од подела котлова је према хронолошком развоју (слика 5), која нам указује 

на историјат развоја конструкција у зависности од потреба решавања проблема и 

захтева. 

 

Слика 5: Подела котлова по хронолошком развоју и конструктивним особинама 
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За једну развојну групу је карактеристичан цилиндрични омотач са данцима у 

којима се налази радни флуид (пријемник топлоте) и који су унапређени 

увођењем пламене цеви, чиме је дата форма која се до данас није променила. 

Побољшање ефикасности цилиндричних котлова је знатно побољшано, 

увођењем димних цеви, кроз које струји предајник топлоте (димни гасови), док се 

око ње налази радни флуид (пријемник топлоте). Следећа карактеристична 

новина је увођење водогрејених цеви, кроз које струји пријемник топлоте, а око 

њих предајник топлоте. Такође, осим загрејача воде, уводи се и загрејач ваздуха. 

Широк спектар типова котлова, упућује на закључак да се отварају могућности за 

нове типове конструкција, у зависности од потреба. 

2.4.2. Концепција котлова  

Најстарији тип котла је хоризонтални цилиндрични суд, затворен са обе стране, 

који је делимично напуњен водом и загреван одоздо. Због мале грејне површине и 

слабе размене топлоте је термички неефикасан.  

Побољшање овог типа је уследило након увођења водогрејних цеви, чиме се 

повећала грејна површина. Цилиндрични суд није више размењивач топлоте, већ 

сепаратор паре (слика 6). Назив је добио по комори (1), која спаја сноп цеви са 

бубњем. 

 

Слика 6: Коморни котао 

Ради смањења масе котла, за потребе бродског и железничког транспорта, уведена 

је пламена цев, која се налази у воденом простору и у коју су смештени ложишни 

уређаји (слика 7). Таласаста пламена цев је постављена ексцентрично у односу на 

цилиндрични омотач, да би се неравномерном загревању слојева воде подстакла 

природна циркулација. Гасовити продукти сагоревања предају топлоту води, 



10 
 

преко пламене цеви, а кроз канале (2) и (3) предају део топлоте води и затим 

напушају котао са задње стране (Корнвалски котао). За веће капацитете се 

постављају две пламене цеви (Ланкширски котао). 

 

Слика 7: Корнвалски котао 

Да би се повећао степен корисности, два цилиндрична котла су постављени један 

изнад другог и повезани. Та врста котла се зове Тишбајн котао (слика 8). У доњи 

део је смештена пламена цев, а у горњи димне цеви. Сваки од тих цилиндара је 

имао слободан ниво воде. 

 

Слика 8: Тишбајн котао 

Током даљег развоја цилиндричних котлова, димне цеви су постављане у 

продужетку пламене цеви. Овај тип котла је коришћен за погон пољопривредних 

машина и зато је постављен на точкове како би био покретан и назван је 

локомобилски (слика 9). Управо због тога, укупна маса челика сведена на 

јединицу површине је мала. Пламене цеви су продужене, како би било 

постигнуто потпуније сагоревање и интензивнија размена топлоте зрачењем. 
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Слика 9: Локомобилски котао 

Котао са великом воденом запремином - Шкотски котао (слика 10) је највише 

примењиван у речној и морској флоти. Код овог котла, пламена цев је повезана са 

снопом димних цеви и све је потопљено у воду. Продукти сагоревања излазе из 

пламене цеви, улазе у димне цеви и напуштају котао. Повећање капацитета је 

постигнуто повећањем броја пламених цеви. Да би се смањила дужина котла, 

пламене и димне цеви се постављају паралелно (слика 10): 

 

Слика 10: Паралелне димне и пламене цеви 

Данас се највише користи "Стимблок" котао. Сагоревање течног или гасовитог 

горива се врши у пламеној цеви, а топлота се предаје води зрачењем. На задњој 

страни се налази скретна комора, у којој продукти сагоревања скрећу за 180° и 

пролазе кроз други гасни канал, који се састоји од димних цеви и које их спроводе 

до предње стране котла. Затим димни гасови скрећу кроз трећи канал, који 

садржи такође димне цеви и тек тада напуштају котао - тропромајни котао 

(средишња и крајње десна слика 11). Овај котао производи пару ниског и високог 

притиска, топлу и врелу воду. Имају велики пад притиска и зато се користи 

вентилатор за свеж ваздух или за димне гасове. 
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Слика 11: Пламено-димноцевни котао, лево-котао са једном промајом, средина-

котао са три промаје, десно-котао са три промаје са скретним пламеном 

Котлови са природном циркулацијом су настали по узору на коморни котао. 

Они су првобитно имали гломазне и тешке коморе, подељене на више секција, 

због чега је тај тип котла добио назив - секциони котао. Да би се смањиле сметње у 

природној циркулацији, уграђене су стрме цеви. Поред тога, повишењем 

притиска смањује се и испаривач. Такође, целокупна топлота потребна за 

испаравање се предаје зрачењем, тако што су цеви испаривача смештене у 

ложиште. Овакви цевни зидови се зову - ложишни екрани, а котао - озрачни 

парни котао. Унапређење је постигнуто и увођењем загрејача воде, који је добио 

назив предиспаривач. 

У примеру датом на слици 12 гориво у спрашеном стању, са ваздухом се доводи у 

горионике, који су постављени на предњем зиду ложишта (1). У ложишту се 

формира мешавина која сагорева. Димни гасови настали процесом сагоревања 

струје кроз гасни тракт парног котла, који се сатоји из ложишта, хоризонталног 

међуканала (2) и конвективног канала (3). На крају, димни гасови се кроз димни 

канал (4), а помоћу вентилатора за димне гасове (5), посредством димњака 

избацују у атмосферу. Дуж гасног тракта су постављене грејне цеви у којима се 

врши размена топлоте између димних гасова и пријемника топлоте (вода). 



13 
 

 

Слика 12: Озрачни котао за сагоревање лигнита у лету 

Напојна вода се помоћу напојне пумпе (6) доводи у улазни колектор (7), из кога 

излазе цеви загрејача воде (8). Размена топлоте између воде и димних гасова се 

врши тако што вода струји кроз цеви, а димни гасови између цеви.  Вода у 

загрејачу се загрева приближно до стања кључања, па се затим одводи у котловски 

добош (9), а из њега у испаривач у коме се производи сувозасићена пара. Вода из 

добоша (9), кроз спусне цеви (10) долази у доње колекторе (11), а затим се преко 

подизних цеви (12) и (13) као мешавина воде и паре, враћа у добош (9). Цеви (12) 

потпуно покривају предњи зид ложишта, а цеви (13) прекривају задњи зид. 

Заједно са цевима на бочним зидовима (нису приказане на слици), формирају 

ложишни простор. 

Испаривачи могу да буду: са природном циркулацијом, принудном 

циркулацијом и проточни (код њих вода испарава у једном пролазу). 
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У цевима испаривача са природном циркулацијом, мешавина воде и паре, због 

разлика у густини тече навише, а вода наниже. Кружно кретање се наставља због 

разлика у густинама и зато стално треба доводити топлоту, одводити произведену 

пару и доводити напојну воду. На слици је приказана природна циркулација, која 

се одвија без присуства било ког уређаја. Вода не испарава у једном циклусу. Број 

кругова (циклуса) потребан да у њему испари сва вода назива се циркулациони 

број. 

Пара произведена у испаривачу сакупља се у горњем, парном простору добоша. У 

њему се из струје паре издвајају капљице (сепарација) и она се као сувозасићена 

одводи у прегрејач паре. Због потреба потрошача, неопходно је одржавати 

непромењену температуру прегрејане паре на излазу из котла, и зато се врши 

регулисање убризгавањем воде. Зато се прегрејач паре дели на два дела: 

примарни и секундарни и између њих се поставља хладњак паре. 

На слици 12, пара из добоша се одводи у примарни прегрејач паре (14), у коме се 

прегрева до одређене тепературе, одузимајући топлоту димним гасовима. Након 

тога се одводи у хладњак паре (15), где јој се снижава температура, а затим у 

секундарни прегрејач (16), у коме се коначно прегрева и одводи у потрошњу. 

Пара кроз прегрејач струји у смеру нижег притиска на коме се налази потрошач. 

Ваздух за сагоревање може да се доводи непосредно из околине, али се у већини 

случајева претходно загрева. Вентилатором за ваздух (17) он се потискује кроз 

загрејач ваздуха (18), где се загрева до одређене температуре, а затим одводи у 

ложиште. 

Један део чврстих остатака сагоревања, који потичу од минералних материја из 

горива, остаје у ложишту и одводи се ложишним левком (19), а остатак у виду 

летећег пепела напушта ложиште са гасовима и одводи се преко конвективног 

канала и преко левка (20) и трећи део преко отпрашивача постављеном иза котла. 

Котловски озид са изолацијом (21) има две функције: да спречи избијање димних 

гасова у околину и прекомерно одавање топлоте околини. 

На озиду котла налази се низ отвора за улажење, контролу и мерне инструменте. 

Ови отвори су снабдевени опремом која се назива груба арматура. 

Водени тракт, парно-водени тракт и парни тракт опремљени су низом вентила, 

славина, водоказним стаклима и инструментима за контролу рада који имају 

заједнички назив - фина арматура. 
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Конструкција која носи парни котао - грејне површине, озид, изолацију, фину и 

грубу арматуру, састоји се од различитих челичних профила и зове се котловски 

скелет. 

Котлови са принудном циркулацијом (слика 13) имају циркулациону пумпу (1), 

која воду из бубња (3) потискује у екранске цеви (испаривач) (2), које су смештене 

у зидовима котла. Вода и пара која се ствара у предњим и задњим екранским 

зидовима се доводи у бубањ (3). Са задње стране мешавина се доводи у бубањ, 

помоћу конвективног цевног снопа (4). 

 

Слика 13: Котлови ЛаМонт (са принудном циркулацијом) 

Прегрејач паре (5), загрејач воде (6) и загрејач ваздуха (7) су исти као код котлова 

са природном циркулацијом. Напор циркулационе пумпе омогућава да се 

испаривач израђује од цеви мањег пречника, него што је то случај код котлова са 

природном циркулацијом. Ови котлови нису погодни за нагла повећања 

потрошње паре, јер долази до наглог смањења притиска и појаве кавитације на 

улазу у циркулациону пумпу. Због тога може да дође до престанка циркулације у 

екранским грејним површинама (цевима) и њиховог прегревања. 

Проточни котлови (генератори паре) имају цевне паное, у којима се врши 

загревање воде, испаравање у једном пролазу и прегревање паре. Захтевају висок 
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квалитет напојне воде, због таложења соли на унутрашњој страни грејних 

површина. 

Акумулациона способност проточних котлова је мала, због мале водене 

запремине. Да не би дошло до одступања параметара паре на излазу из котла, 

важно је ускладити количину топлоте која се доводи сагоревањем горива и 

количине топлоте која се паром одводи у турбину. 

 

Слика 14: Проточни котао Сулцер: 1-испаривач, 2-сепаратор паре, 3-озрачени 

прегрејач паре, 4-напојна пумпа, 5-грејач напојне воде, 6-потисни вентилатор,7-

прегрејач ваздуха, 8-довод горива 

На слици 14 је приказано једно од могућих извођења проточних котлова. Напојна 

вода која улази у предиспаривач (5), прелази у испаривач (1) директно, а не 

посредством сабирника. Затим одлази у сепаратор паре (2), а затим се пара одводи 

у озрачени прегрејач паре (3). Продукти сагоревања из ложишта се уводе у други 

део ложишта и део њихове топлоте се предаје води, преко грејача напојне воде (5), 

а део за загревање напојног ваздуха у (7), а затим излазе, преко димњака у 

атмосферу. 

За коришћење топлоте продуката сагоревања, који напуштају разне пећи у неким 

гранама индустрије, користе се котлови утилизатори. Температуре тих продуката 

сагоревања се крећу од 500 до 900°С. Такође, карактерише их велика запрљаност и 

променљивост протока и температуре. Због тога се котлови утилизатори праве са 

посебним ложиштима на фосилна горива, како би могли да раде безбедно при 

различитим капацитетима и различитим променама притиска. 
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Слика 15: Шема рада утилизатора 

На слици 15 је приказан котао за производњу прегрејане паре. Продукти 

сагоревања се доводе кроз канал (1), преко прегрејача паре (2) и уводе у помоћно 

ложиште (3) снабдевено гориоником (4). Гасови одлазе из пећи заједно са 

продуктима сагоревања преко троходног испаривача (5), ливеног ребрастог 

загрејача воде (6) и вентилатора за димне гасове (7) у димни канал. Горионик (4) се 

пали само у случају када је проток гасова из пећи смањен и њихова температура 

снижена. 

2.5. Котлови и околина 

Органско гориво које сагорева у котловима садржи састојке, који штетно утичу на 

животну средину. Штетно дејство котлова на околину дефинише емисија 

штетних гасова, чврстих честица, топлоте и загађење воде.  

Кроз димњак термоенергетског постројења у атмосферу доспевају летећи пепео и 

честице недогорелог угља, сумпортриоксид, сумпор-диоксид, азотни оксиди, 

угљенмоноксид, а при сагоревању течног горива једињења ванадијума, 

натријумове соли и чађ. При сагоревању гасовитих горива, у атмосферу доспевају 

са продуктима сагоревања, азотни оксиди, који су битан загађивач атмосфере, јер 

изазивају рак дисајних органа. 

Емисија штетних материја у атмосферу је испуштање било каквих штетних 

материја из неког постројења или процеса у околину, која се њима загађује. Може 

бити општа емисија (одавање загађујућих материја свих извора на Земљи у 

атмосферу) и посебна емисија (одавање загађујућих материја једног или више 

извора у одређеној области, у атмосферу те области). 
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Имисија је супротног значења, јер означава примање, односно представља 

концентрацију гасова, аеросола и других штетних материја у ваздуху, на 

одређеном месту, на висини до 2m од нивоа тла. Имисија може бити већа од 

емисије, јер она представља све штетне материје на датом месту, чак и оне које су 

дошле из других крајева. Вредности имисије могу бити краткотрајне (од 0,5h до 

4h), као и двадесетчетворочасовне. Општа имисија је примање загађујућих 

материја од свих извора загађења на земљи. Посебна имисија је примање 

загађујућих материја од једног или више извора загађивања у одређеној области. 

Гранична вредност имисије је  прописом одређен највиши дозвољен ниво 

количина и концентрација појединих загађујућих материја у ваздуху. Имисија 

упозорења је прописом одређен  ниво прекорачења граничних вредности 

имисије којом се изражава степен загађености ваздуха у одређеном подручју. 

Епизодно загађење ваздуха је појава када имисија прелази граничне вредности, 

при непромењеним вредностима емисије, због неповољних метеоролошких 

услова. 

Око 60% укупне количине прашине, који у атмосферу емитују енергетски и 

индустријски објекти, чине чврсте честице које настају при сагоревању чврстих 

горива. То су, пре свега пепео и чађ, а у неким случајевима аеросоли, који садрже 

микроконцентарције канцерогених материја. 

Највећи загађивач ваздуха су оксиди сумпора. Од укупне количине сумпорних 

оксида који се избацују у атмосферу, 60% до 80% потиче од котловских ложишта и 

разних пећи, а остатак потиче из разних постројења црне металургије, хемијске и 

петрохемијске индустрије. Сумпорни оксиди и киселине које настају њиховим 

везивањем са воденом паром (сумпораста и сумпорна киселина) штетно делују на 

здравље људи и животиња, уништавају биљни свет, разарају конструкције и 

грађевинске материјале, итд. Због тога концентрацију сумпорних оксида у 

димним гасовима треба чешће контролисати. 

Раније није придаван значај загађењу атмосфере азотним оксидима, емитованим 

са продуктима сагоревања. Међутим, емисија азотних оксида је штетна збох 

њихове изузетне токсичности. Концентрација азотних оксида од свега 15 mg/kg 

надражује очи, док је 200-300 mg/kg опасна по здравље, јер изазивају оток плућа и 

гушење. Више од 95% азотних оксида доспева у атмосферу са продуктима 

сагоревања горива, док остатак потиче углавном из хемијске индустрије. 

Друге токсичне материје, које доспевају у атмосферу са продуктима сагоревања су 

угљенмоноксид и разни угљоводоници. Упоредо са угљенмоноксидом, у 
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продуктима сагоревања течних и гасовитих горива, могу да се појаве 

формалдехид и други продукти сагоревања, као што су разне киселине. 

Формалдехид је најопаснији, јер је веома отрован, а има и оштар и непријатан 

мирис. 

Имисија, односно, максимална приземна концентрација штетних гасова и пепела 

зависи од висине димњака, стабилности атмосфере, положаја загађивача, итд. 

Излазни гасови из свих индустријских објеката морају да буду расејани и 

разређени у атмосфери, чак и онда када не садрже токсичне материје. Гасови се 

расејавају до концентрације која је законски дозвољена.  

Прорачун отпрашивања и пречишћавања се врши у односу на максимално 

дозвољену концентрацију при најнеповољнијим условима. 

Основни показатељ рада отпрашивача је степен отпрашивања: 

 

где су:  

Ṁu, Ṁi [kg/s] - масени проток пепела на улазу, односно излазу из отпрашивача и 

cu, ci [g/m3] - концентрација пепела у гасовима на улазу, односно излазу из 

отпрашивача. 

Степен корисности преко улазне и излазне концентарције може тачно да се 

одреди само ако су количине гасова на улазу и излазу из отпрашивача једнаке. 

За практичне прорачуне погоднија величина је степен одношења пепела из 

отпрашивача: 

 

Да би се из гасне струје издвојиле честице пепела, потребно их је усмерити тако да 

се крећу у правцу струјања димних гасова. Зато се за класификацију отпрашивача 

користе силе које делују на честице пепела тако да се издвајају из струје димних 

гасова. Према том критеријуму, отпрашивачи се деле на: 

1. Суве инерцијалне (механичке) отпрашиваче, 
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2. Мокре отпрашиваче, 

3. Електро отпрашиваче и  

4. Комбиноване отпрашиваче. 

 

2.5.1. Уређаји за пречишћавање димних гасова 

Код термоенергетских постројења у којима сагорева чврсто гориво, заштита 

околине постиже се уградњом механичких (сувих и мокрих) или 

електростатичких отпрашивача и изградњом димњака велике висине, који 

помажу расејању штетних материја на што већу површину. Код постројења за 

течно и гасовито гориво, једино средство за пречишћавање су високи димњаци. 

Суви механички отпрашивачи (слика 16) се користе за мања термоенергетска 

постројења за сагоревање у слоју. Различитих су конструкција, али се најчешће 

користе мултициклони. Састоје се из већег броја циклона, постављених по 

ширини струје.  

Њихов принцип рада се сатоји на издвајању честица дејством инерцијалне 

(центрифугалне) силе. Степен издвајања ових циклона (однос масе издвојеног и 

масе укупног летећег пепела) у оптималним условима достиже 70% и зависи од 

крупноће летећег пепела, брзине гасова у циклонима, односно од оптерећења 

парног котла. Са порастом величине честица и брзине гасова ефикасност расте, 

јер се повећава центрифугална сила која издваја честице пепела. 

Центрифугална сила одбацује честице пепела ка зиду циклона, одакле се одводе у 

левак. Чисти гасови напуштају циклон кроз горњу излазну цев. Циклони раде у 

било ком положају, али су веома осетљиви на усис ваздуха кроз левак. Због тога се 

повећава запремина гасова који се крећу у смеру супротном од смера кретања 

честица. 
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Слика 16: Принцип рада циклонског отпрашивача 

Мокри механички отпрашивачи (слика 17) имају већу ефикасност и већи степен 

издвајања, јер се гасови квасе водом, тако да се честице лепе једна на другу и 

лакше издвајају из струје. Процес издвајања пепела у мокрим отпрашивачима 

потпомогнут је кондензационим ефектом, јер кондензација водене паре на 

честицама изазива повећање њихових димензија. 

Међутим, код ових отпрашивача настају тешкоће: стварање чврстих наслага код 

неких врста пепела, велика потрошња воде, кородивно дејство материја из пепела, 

итд. 
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Слика 17: Мокри отпрашивач (Скрубер) 

На слици 17 је приказан један од могућих облика мокрих отпрашивача. Састоји се 

из цилиндра са коничним данцем, излазног прикључка, система за рошење и 

уређаја за одвод пепела. На улазном делу, димни гасови се убацују у струју воде, 

која се распршује и улази помоћу млазница. Мешавина водених капљица и 

димних гасова улази у циклон (велики цилиндар на десној страни слике), у којем 

се издвајају капљице и падају са издвојеним мокрим честицама на дно цилиндра. 

Прочишћен гас излази на горњем излазу цилиндра. 

Најефикаснији издвајачи пепела су електростатички отпрашивачи 

(електрофилтри) (слика 18). У њима силе електричног поља једносмерне струје 

делују на честице пепела. Састоје се од низа таложних електрода, смештених у 

кућишту између којих струје гасови.  

У електрофилтру се налазе две врсте електрода: таложне и коронирајуће. Таложне 

електроде се израђују од таласастог или равног челичног лима или од цеви 

округлог или шестоугаоног пресека, док се коронирајуће електроде израђују од 

жице кружног пресека. 

Таложне електроде се прикључују на позитиван пол и уземљују се, док се 

коронирајуће електроде прикључују на негативан пол исправљача. 
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Слика 18: Електрофилтер – принцип рада (Основи енергетике – Марија 

Живковић, Дејан Ивезић, Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, 

ISBN/-978-86-7352-340-8, 2019) 

Када се на електроде доведе једносмерна струја високог напона, у простору 

између електрода се јавља електрично поље, чији напон може да се мења помоћу 

регулатора напона. При повећању напона до одређене вредности у простору 

између електрода се јавља коронарно пражњење, због чега се молекули ваздуха 

јонизују и  почињу да се крећу ка електродама, тј. између електрода почне да тече 

струја. Када се у простор између електрода пусте гасови који садрже честице, онда 

се оне наелектришу. Наелектрисане честице, под дејством електричног поља, 

крећу се ка електродама и таложе се на њих, док се очишћени гасови одводе из 

електрофилтра. Честице се са електрода отресају и одлазе у левак за пепео. 

Електрофилтри могу да буду вертикални и хоризонтални. Обично се поставља 

неколико електрофилтера или се један електрофилтер дели на више паралелних 

секција, што омогућава да се у зависности од услова експлоатације, искључују 

поједине секције, без обуставе рада целог постројења. 

Степен издвајања електрофилтера је од 99% до 99,9% и зависи од својстава пепела, 

брзине гасова и концентрације летећих честица у њима, али и од састава и 

температуре гасова. Предности су им мала потрошња и веома велики степен 

издвајања, а недостаци: гломазност и висока цена. 
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Комбиновани отпрашивачи се користе када је потребан велики степен 

издвајања. Састоје се из два редно везана отпрашивача описаних типова. У првом 

степену се обично издвајају крупније, а у другом ситније фракције пепела. 

2.5.2. Издвајање сумпордиоксида 

Између осталог, санитарним мерама је предвиђена дозвољена емисија и имисија 

оксида сумпора, како би се заштитили људи, биљни и животињски свет. При 

сагоревању горива, сав сумпор из горива се претвара у сумпор-диоксид, а само 

његов мањи део у сумпор-триоксид. Такође, у димним гасовима може да се нађе и 

сумпорводоник (H2S).   

За смањивање сумпорних оксида, доводе се адитиви, који везују сумпорне оксиде 

и стварају нешкодљиве материје. За смањење сумпорних оксида се најчешће 

користи поступак са кречном водом, који се заснива на његовој неутрализацији 

помоћу калцијум-хидроксида. После отпрашивања у електрофилтеру, димни 

гасови долазе у скрубер, кроз који у супротном смеру струји кречна вода. 

За смањивање азотних оксида, који се стварају на високим температурама, такође 

се додају адитиви, али је најсигурнији метод спречавање њиховог настанка, 

исправним вођењем процеса сагоревања. За чврста горива се то постиже 

применом сагоревања у лебдећем слоју. 

Огромне количине пепела и шљаке настају сагоревањем угља у термоелектранам 

и оне су значајан загађивач околине. Због тога је за велике термоелектране 

најтежи задатак држање депонија пепела и шљаке, које могу бити површине од 

неколико стотина хектара и дебљине неколико десетина метара. Посебан 

проблем је спречавање продирања штетних материја из пепела, растворених у 

води, у подземне и површинске воде. 

Загађење воде настаје и дејством отпадних вода из термоелектрана. Отпадне воде 

могу бити хемијски загађене и зауљане. Због тога се врши пречишћавање и 

неутрализација отпадних вода пре испуштања. 

Количина отпадне воде која се из термоелектрана предаје околини  преко 

расхладне воде. Утицај отпадне топлоте се огледа у ремећењу еколошке 

равнотеже у рекама и атмосфери, при чему код повратног хлађења може доћи до 

појаве облака и магле, а честа је појава локалних падавина. 
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Због великих димензија опреме и због претварања топлотне у електричну 

енергију, извори буке су продуктивни (млинови, котлови, пумпе,  итд. Због тога се 

предузимају мере заштите у самој термоелектрани и у њеној околини. 

2.5.3. Олуја у Обреновцу 2013. године 

Поред термоелектране "Никола Тесла", код Обреновца, налази се депонија пепела, 

која заузима површину од 400 хектара. Дебљина слоја пепела у депонији је 35 m и 

налази се десетак километара од Обреновца. Средином лета 2013. године,  олуја је 

подигла прашину са депоније пепела тако да је небо над градом потпуно 

потамнело. Људских жртава није било. Надлежне службе су санирале штету. 

Убрзо након овог инцидента цела депонија је покривена слојем земље дебљине 17 

cm и на њему је посађена трава, како би причвршћивала новонасуту земљу.  

 

 

 

 

 

 


