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Одлуком бр. 35/228  од 20.09.2022.године, именовани смо за чланове Комисије за преглед, оцену и 

одбрану докторске дисертације кандидата Амита Кумара, мастер инж. технологије под насловом: 

Развој и карактеризација плазма система на атмосферском притиску за прераду отпадне воде 

После прегледа достављене Дисертације и других пратећих материјала и разговора са кандидатом, Комисија 

је сачинила следећи 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

1. УВОД 

1.1. Хронологија одобравања и израде дисертације 

Школске 2019/2020, кандидат Амит Кумар, мастер технологије уписује докторске академске студије на 

Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду, студијски програм Инжењерство заштите 

животне средине. 

 

29.06.2021- На седници Наставно-научног већа донета је одлука бр. 35/153 о именовању Комисије за оцену 

подобности теме под називом Развој и карактеризација плазма система на атмосферском притиску за 

прераду отпадне воде, и подобности кандидата Амита Кумара, мастера технологије, за израду докторске 

дисертације. 

 

23.12.2021. - На седници Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета Универзитета у 

Београду донета је одлука бр. 35/370 о прихватању Реферата Комисије за оцену подобности теме под 

називом: Развој и карактеризација плазма система на атмосферском притиску за прераду отпадне воде и 

кандидата за израду докторске дисертације Амита Кумара, мастера технологије, а за ментора ове докторске 

дисертације именован је проф. др Драган Повреновић, редовни професор, Универзитета у Београду, 

Технолошко-металуршког факултета.  

 

19.01.2022. - На седници Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду донета је одлука 

(одлука 02 бр: 61206-178/2-22 тсн) о давање сагласности на предлог теме докторске дисертације Амита 

Кумара, мастера технологије, под називом: Развој и карактеризација плазма 

система на атмосферском притиску за прераду отпадне воде. 

 

02.06.2022. На седници Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета у Београду донета је 

одлука бр. 35/129 да се именује и  коментор др Волфганг Герњак, ИKРА, Универзитет у Ђирони, Шпанија. 

 

04.07.2022. - На седници Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду донета је одлука 

(одлука 02 бр: 61206-2828/2-22 тсн)  на захтев кандидата да се за другог ментора именује др Волфганг 

Герњак. 

 

20.09.2022. - На седници Наставно-научног већа Технолошко-металуршког факултета у Београду донета је 

одлука бр. 35/228 о именовању Комисије за оцену докторске дисертације Амита Кумара, мастера 



технологије под називом: Развој и карактеризација плазма система на атмосферском притиску за прераду 

отпадне воде. 

 

 

1.2. Научна област дисертације 

Истраживања у оквиру ове докторске дисертације припадају научној области Технолошко инжењерство и 

ужој научној области Инжењерства животне средине, за коју је Технолошко-металуршки факултет 

Универзитета у Београду матична установа. Ментор кандидата, проф. др Драган Повреновић, редовни 

професор Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у Београду и коментор др Волфганг Герњак, 

ИKРА, Универзитет у Ђирони, Шпанија, су на основу научног искуства и објављених научних радова 

компетентни да руководе израдом ове докторске дисертације. 

 

1.3. Биографски подаци о кандидату 

Амит Кумар је рођен 1992. године у Утар Прадешу, Индија. 2014. године стекао је диплому инжењера 

машинства код др А.П.Ј. Технички универзитет Абдул Калам у Лакнау, Индија. Магистрирао је одрживу 

технологију у Центру за одрживе технологије (Одсек за механичке науке) на Индијском институту за науку 

(ИИН) у Бангалору, Индија са магистарском тезом „Експериментално истраживање некаталитичке реакције 

померања воде-гас са хладном плазмом". Након стицања магистарске дипломе радио је као истраживач-

приправник у Лабораторији за погон гасификације сагоревања, ИИН, Индија. 

У децембру 2019. изабран је као докторант у оквиру пројекта MSCA-ITN-H2020 Nowelties. У оквиру 

програма двоструких доктората започео је докторске студије (European Joint Doctorates) на Технолошко-

металуршком факултету Универзитета у Београду (Србија) и Каталонском институту за истраживање вода 

Универзитета у Ђирони (Шпанија). Запослен је у Институту за физику Београд од децембра 2019. године. 

Обавезан боравак у партнерској институцији у оквиру докторске дисертација је био 7 месеци (2021-2022) у 

Каталонском институту за истраживање вода. 

Амит Кумар је објавио четири рада у међународним часописима (М22, М23) и један који је у току процеса 

рецензирања (М21а). Такође, има 6 саопштења на реномираним међународним конференцијама. 

 

2. ОПИС ДИСЕРТАЦИЈЕ 

2.1. Садржај дисертације 

Циљ ове докторске дисертације је био пројектовање, развој и карактеризација multi-pin-АППЈ система за 

пречишћавање отпадних вода. Дисертација је подељена у седам поглавља. Оквир и циљ дисертације су теме 

које се обрађују у првом поглављу (Introduction). Друго поглавље (Literature review on wastewater) се бави 

прегледом литературе и научних достигнућа из области пречишћавања отпадних вода, учесталошћу и 

класификацијо органских загађивача (ОМП-а) као и третманом ОМП-а коришћењем одређених доступних 

АОП-а (антиоксидативних процеса). Треће поглавље (Cold atmospheric plasma technology) покрива основе 

технологије плазме, као и тренутно стање научних достигнућа у интеракцији плазма-течност. Покрива 

преглед литературе о третману ОМП на бази хладне атмосферске плазме (као што су фармацеутски 

производи, органске боје и пестициди), са фокусом на изворе плазме, подешавање реактора и различите 

радне параметре који утичу на деградацију ОМП. Након пружања уводних информација о неколико врста 

извора плазме, ово поглавље даје детаље о методологијама које се користе за разградњу органских боја, 

фармацеутских производа и пестицида. 



Четврто поглавље (Materials and methods) описује материјал и методе коришћене у дисертацији: који ОМП 

су изабрани као мете (Acid Blue 25, Disperse Red 1, Diclofenac, Para-Chlorobenzoic), коришћене изворе 

плазме, експерименталне поставке, инструменталну опрему и аналитичке процедуре. 

Пето поглавље (Treatment of contaminated water by using Pin-electrode atmospheric pressure plasma jet) 

обухвата електричну и оптичку дијагностику пин-АППЈ, као и третман различитих ОМП и параметарске 

анализе код којих се испитивао утицај концентрације загађивача, времена третмана и преадте снаге плазми. 

Електрична и оптичка дијагностика multi-pin-АППЈ система испитивана је у шестом поглављу (Treatment of 

contaminated water by using Multi-needle electrodes atmospheric pressure plasma jet). Разматрено је како 

систме за рециркулацију воде утиче на уклањање ОМП из воде. У шестом поглављу је такође било речи о 

производима трансформације добијеним из диклофенака. 

На крају, у седмом поглављу (Summary, conclusion and future work), дати су закључци и размотрене су 

теме за будући рад на третману отпадних вода на бази хладне плазме. 

 

3. ОЦЕНА ДИСЕРТАЦИЈЕ 

3.1. Савременост и оригиналност 

Загађење воде се тренутно сматра једним од најважнијих еколошких проблема на глобалном плану. 

Органски микрозагађивачи (OMP) су нова врста загађивача који се налазе у различитим водама и имају 

потенцијал да утичу на живот у води, пољопривреду и здравље људи. Неки OMP немогу бити елиминисани 

применом конвенционалних конвекцијских постројења за пречишћавање отпадних вода, што доводи до тога 

да загађивачи заврше у животној средини. С тим у вези, актуелна су истраживања где се неколико 

напредних процеса оксидације (AOP) користе као ефикасне додатне технике третмана отпадних вода. 

Хладна атмосферска плазма је AOP без хемикалија који је недавно препознат као ефикасна и обећавајућа 

технологија за уклањање OMP из отпадних вода. 

Хладна атмосферска плазма је извор различитих реактивних врста у амбијенталним условима који имају 

потенцијалне примене у комерцијалним и научним истраживањима, као што су третмани воде, 

пољопривреда, биомедицинска деконтаминација површина и још много тога. У случају третмана воде, 

интеракција плазме и течности може да генерише хемијски богате реактивне врсте као што су хидроксилни 

радикал (HO.), атомски кисеоник (O.), водоник пероксид (H2O2), озон (O3) и тако даље. Ово су најважнији и 

најјачи оксиданти који могу изазвати оксидацију и уништавање OMP-а у води. 

У овој тези, два одвојена извора хладне атмосферске плазме познати као плазма млаз на атмосферском 

притиску (APPJ) са једном шиљастом електродом и 3 шиљасте електроде (такође назван као 

мултиелектродни систем) су коришћени за истраживање деградације OMP у води. APPJ са више електрода 

са рециркулацијским системом је такође испитиван у тези у циљу оптимизације контактне површине плазме 

и течности и деградације OMP-а. 

У оба случаја, плазма је реализована уз помоћ високонапонског радиофреквентног (РФ) напајања, а као 

радни гас је изабран аргон. Користећи ивор плазме на површини течности која је у контакту са околним 

ваздухом настала је аргонска плазма. Плазма систем је карактерисан из помоћ електричних и оптичких 

техника. Помоћу напонских и струјних сонди испитани су радни параметри електричног пражњења (напон и 

струја). Депоновање снаге у два различита дела кола (на извору и у контакту са узорком) је добијено 

коришћењем симљених сигнала напона и струје. Оптичка емисиона спектроскопија (OES) и камера са 

интензивираним детектором коришћене су за оптичку карактеризацију плазме. OES технике су коришћене 

за различите радне параметре да би се испитала производња различитих реактивних врста формираних у 

гасној фази тј. у пражњењу. Оптички емисиони спектри су потврдили присуство различитих реактивних 



врста кисеоника и азота (RONS) у пражњењу. За добијање спектрално и временски разложених слика плазме 

коришћена је камера са сочивом транспарентним у делу УВ спектра. Камера је коришћена у комбинацији са 

различитим филтерима из УВ и видљивог опсега да би се снимила просторна дистрибуција емисије 

различитих RONS и побуђеног аргона у плазми. 

У овом истраживању, четири различита OMP су изабрана као циљни загађивачи који су третирани плазмом: 

две органске боје (AB25 боја и DR1 боја) и два фармацеутска производа (диклофенак и пара-хлоробензојева 

киселина). Третмани су спроведени узимајући у обзир различите експерименталне параметре као што су 

почетна концентрација загађивача, време третмана плазмом, запремина третираног раствора, улазна снага 

плазме и растојање између извора плазме и узорка. Карактеризација узорака третираних плазмом је 

обављена коришћењем спектрофотометра, HPLC и LC-MS технике. Такође је мерен pH и проводљивости 

раствора третираних плазмом. Резултати су упоређени са неколико кинетичких модела да би се истражили 

различити типови редоследа деградације и израчунала брзина оксидације одабраних OMP. Према налазима 

студије, плазма је уклонила све поменуте загађиваче, сваки кроз специфичан образац разлагања. У поређењу 

са остала три OMP-а диклофенак је показао највећи степен деградације. Израчунат је и енергетски принос, 

што је важна мера за одређивање енергетске ефикасности плазма система. Израчунат је енергетски принос 

за уклањање 50% загађивача, а највећи енергетски принос био је 6465 mg/kWh за разградњу диклофенака. 

Поред тога у овој студији је загађивач AB25 боја третиран индиректно при чему плазма није била у додиру 

са раствором боје већ је коришћена вода активиране плазмом (PAW). PAW је произведен у третману 

дестиловане воде плазмом, а затим помешан са воденим раствором који садржи боју и након тога праћен 

током неколико дана да би се идентификовала улога дугоживећих реактивних врста у деградацији боје. 

PAW је мешавина многих стабилних RONS који могу допринети разградњи боје у води. Пошто PAW садржи 

различите RNS, он истовремено може играти суштинску улогу и у деконтаминацији и у пољопривреди. 

Eкспериментални резултати показују да се AOP-и засновани на хладној атмосферској плазми могу 

користити за ефикасно уклањање различитих OMP-а из воде. Третман заснован на хладној атмосферској 

плазми има значајан потенцијал као јединствен приступ пречишћавању воде без хемикалија који се може 

сматрати алтернативом традиционалним процедурама. Налази ове студије могли би се користити за даље 

истраживање развоја система за третман плазма воде за третман многих врста загађених вода у будућности. 

3.2. Осврт на референтну и коришћену литературу 

Аутор ове дисертације је за писање користио 194 литературних навода, који у потпуности одговарају 

теми и указују на актуелност истраживања. Већина наведених референци представљају научне књиге и 

научне радове новијег датума који су публиковани у међународним часописима. У оквиру литературних 

навода коришћене су и научне публикације ранијег датума у којима се налазе основна сазнања за 

истраживања спроведена у дисертацији. Истраживања која су приказана у наведеним референцама помогла 

су у планирању експерименталног рада, анализи и дискусији добијених резултата као и за извођење 

закључака. Прегледана обимна литература и приложени објављени радови указују на кандидатово адекватно 

познавање области истраживања. 

3.3. Опис и адекватност примењених научних метода 

Хладне плазме су препонате као нови извор антиоксидативних процеса који могу да се користе у 

пречишћавању вода, поготово када су у питању загађиваћи који не могу да се уклоне класичним методама. 

У оквиру ове дисертације су коришћене дијагностичке технике за електричну и оптичку карактеризацију 

плазме: високонапонкса напонска сонда, напонске сонде, струјна сонда, спектрометар и брза ИЦЦД камера. 

За детекцију загађивача у води су се користили ХПЛЦ метода, ЛЦ-МС орбиттрап, уређаји з амереље pH, 

проводности и мерења температуре. Све ове технике су рађене са најновијом генерацијум мерних уређаја и 

најновијим методологијама а у циљу детаљне карактеризације хладне плазме и ефикасности уклањања 

контаминаната.  



3.4. Применљивост остварених резултата 

Ова дисертација се у потпуности бави применама хладних плазми у пречишћавању вода загађених 

оргнаским загађивачима. Циљ дисертације је била конструкција извора хладне плазме који може да послужи 

као лабораторијски прототип за будуће индустријску примену хладних плазми у пречишћавању вода. 

3.5. Оцена достигнутих способности кандидата за самостални научни рад 

Амит Кумар је током израде докторске дисертације показао стручност и способност у коришћењу, припреми 

и реализацији експеримената, као и коришћењу различитих техника карактеризације хладне плазме и 

анализи добијених резултата. Комисија сматра да кандидат Амит Кумар квалитетом остварених научних 

резултата, као и својим ангажовањем у научно-истраживачком раду током израде ове докторске 

дисертације, поседује све квалитете неопходне за самосталан научно-истраживачки рад. 

 

 

4. ОСТВАРЕНИ НАУЧНИ ДОПРИНОС 

4.1. Приказ остварених научних доприноса 

Остварени научни допринос огледа се у:  

 унапређењу постојећег и конструкцији новог извора хладне плазме (multi-pin-APPJ) 

 конструкција проточног система за третман загађених вода 

 потпуна електрична карактеризација и одређивање снаге предате хладној плазми током третмана 

згађених вода 

 коришћење спектрометрије за одређивање побуђених атома и молекула у гасној фази плазме  

 дефинисање и описивање хемије плазме у гасној фази  

 боље разумевање интеракција побуђених честица, јона и радикала са водом 

 коришћење ICCD камере за одређивање просторне расподеле реактивних врста са нагласком на 

реактивне кисеоничне врсте 

 идентификација најбитних параметара попут предате снаге плазми, времена третмана или 

концентрације загађивача на ефекте пречишћавања воде 

 разумевање понашања контаминаната и њиховог распада током плазма тремана 

 дефинисање и описивање хемије интеракције плазме и контаминиране воде 

 унапређењу фундаменталних знања из области примена хладних плазми у пречишћаваљу воде 

загађене органским загађивачима 

4.2. Критичка анализа резултата истраживања 

Прегледом посојеће литературе из области којима припада ова дисертација може се видети да сама 

дисертација са представљеним резултатима доприноси унапређењу научних знања. Значајан научни 

допринос је остварен у разумевању интеракције реактивних кисеоничних врста из плазме са молекулима 

загађивача у воденом раствору. Детаљно је испитано како одређени параметри утичу на ефикасност 

деградације загађивача као што су тип органског загађивача и његова концентрација. Такође, показано је да 

су снага предата плазми као и време третмана најбитнији параметри за праћење резултата пречишћавања 

воде. Дефинисане су просторне рапсоделе побуђених врста одговорних за најбитније хемисјке реакције у 

гасној фази плазме као и за интеракције са водом. Помоћу коришћених аналитичких техника дефинисани су 

продукти распада органског загађивача током третмана халдном плазмом. Такође, дефинисани су механизми 

одговорни за распад загађивача као и најбитније кисеоничне врсте настале у плазми које су одговорне. 
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5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

 

Истраживања у оквиру ове докторске дисертације припадају научној области Технолошке науке за коју је 

Технолошко-металуршки факултет, Универзитета у Београду, матична установа. Ментор ове докторске 

дисертације је др Драган Повреновић, редовни професор Универзитета у Београду, Технолошко-металуршки 

факултет а коментор др Волфганг Герњак, ИЦРА, Универзитет у Ђирони, Шпанија. На основу изнетих 

података Комисија сматра да су предмет, циљеви, методе, актуелност и значај докторске дисертације 

кандидата Амита Кумара, мастер инж. технологије, јасно дефинисани и научно засновани. Ова дисертација 

даје значајан научни допринос научној области Инжењерство животне средине. Комисија предлаже 

Наставно-научном већу Технолошко-металуршког факултета, Универзитета у Београду да се докторска 

дисертација под насловом: Развој и карактеризација плазма система на атмосферском притиску за 

прераду отпадне воде, кандидата Амита Кумара прихвати, изложи на увид јавности и упути на коначно 

усвајање на Веће научних области техничких наука Универзитета у Београду, као и да се након завршетка 

процедуре, кандидат позове на усмену одбрану докторске дисертације. 
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