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ПРЕДГОВОР ДРУГОМ ИЗДАЊУ 
 
Након 11 година од првог издања књиге о транспорту супстанције у процесним 
индустријама, те након 10 година подучавања студената о овој материји кроз предмет 
Процесни феномени дошло је време за издавање новог издања књиге. У новом издању 
потрудили смо се да исправимо уочене штампарске и друге грешке из претходног 
издања, те да освежимо текст у неким деловима.  
 
Захваљујемо се на добронамерним сугестијама бројним колегама, а посебно 
рецензентима, професору др Дорину Лељи и доцентима др Мирјани Стаменић и др 
Урошу Милованчевићу, који су савесним прегледом рукописа и инвентивним 
сугестијама допринели квалитету књиге.  
 
Фебруар 2019. Аутори 



ПРЕДГОВОР ПРВОМ ИЗДАЊУ 
Пре нешто више од једног века дошло је до снажног развоја процесне индустрије, 
који је био обележен пре свега експлоатацијом нафтних извора и прерадом нафте. 
Поред ове области у то време се појавио и индустријски развој производње хемијских 
једињења, лекова, војних материјала (барута и експлозивних средстава), хране, 
алкохолних пића, итд. Паралелно са развојем индустрије појавила се потреба 
систематског проучавања процесних операција и апарата у којима долази до 
транспорта супстанције. Многа велика имена научног и инжењерског света су 
оставила траг у области дифузионих операција и апарата (A. P. Colburn, T. K. 
Sherwood, W. K. Lewis, W. G. Whitman, В. В. Кафаров, В. М. Рамм и многи други).  
Први део књиге о дифузионим операцијама и апаратима је у потпуности посвећен 
транспорту супстанције. Ова материја се на Машинском факултету Универзитета у 
Београду предаје практично од оснивања Одсека за процесну технику кроз низ 
предмета (Технолошки апарати, Технолошки и дифузиони апарати, Дифузионе 
операције, Топлотни и дифузиони апарати). Књига је намењена првенствено 
студентима Одсека за процесну технику и заштиту животне средине на Машинском 
факултету Универзитета у Београду.  
Систематизација материје је извршена према важећим светским критеријумима, при 
чему смо сматрали да читалац поседује основна знања из фундаменталних 
дисциплина као што су, пре свих, термодинамика и механика флуида. Извори који су 
коришћени при изради ове књиге обухватају класичну и савремену литературу у овој 
области, као и сопствена искуства стечена кроз дугогодишњи рад. На крају сваког 
поглавља дат је преглед коришћене литературе која може да користи као путоказ 
читаоцу за самостално проширивање знања.  
Захваљујемо се свима који су помогли стварање ове књиге, а посебно рецензентима, 
професору др Францу Косију, дипл. инж. маш. и доценту др Дејану Радићу, дипл. 
инж. маш., који су савесним прегледом рукописа и инвентивним сугестијама 
допринели квалитету књиге. 
 
Септембар 2007. Аутори 
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