
7. Механика флуида 
Механика флуида је део механике који се бави 
проучавањем закона равнотеже (статика 
флуида) и кретања (динамика флуида) 
течности и гасова (флуиди). 

За разлику од чврстих тела, течна тела имају 
одређену запремину, али не и одређен облик, 
већ заузимају облик суда у коме се налазе. 
Формира се слободна површина течности, 
која се поставља нормално на правац 
резултанте свих спољашњих сила које на 
течност делују 



• Ако на течност делује само гравитациона сила, 
онда ће површина течности бити нормална на 
правац гравитационе силе (у суду ће бити 
хоризонтална, док ће код већих површина, као 
што су океани, бити геоидалног облика).  

• Овакво постављање течности последица је 
тога што течности немају еластични отпор на 
тангенцијални напон - модуо смицања им је 
једнак нули  

• Гасовита тела немају ни одређен облик нити 
одређену запремину већ заузимају цео 
простор који им се стави на располагање. 

 



7.1. Притисак 
 

• Да би се описало дејство сила којима 
течности делују на површину чврстих тела 
са којима су у контакту, као и на било какву 
замишљену површину унутар течности, 
уведена је физичка величина која се назива 
притисак 
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• Ако сила није равномерно распоређена по 
површини на коју делује, притисак се 
дефинише у диференцијалном облику 

 

• Притисак је скаларна величина; у SI систему 
јединица за притисак је паскал 
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7.2. Преношење притиска у 
течностима. Паскалов закон. 

 
 

• Нека се течност налази у суду произвољног 
облика, који има два покретна клипа 
различитих попречних пресека (површина  
и ) и различитим правцима оса (слика). 
Уводе се следеће претпоставке:  

• 1. течност је нестишљива; 

• 2. на течност не делује гравитациона сила  



 

 

• Ако на први клип, површине       , делује 
спољашња сила         , он ће се померити за 
одређену дужину      , при чему клип на 
течност вршити притисак . Рад који при 
томе сила обавља износи 
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• Услед померања првог клипа, помериће се 
други клип. 

• Рад који обавља друга сила је 

 

 

• закону о одржању енергије, имајући у виду 
да је трење занемарено, следи 

 

• На основу претпоставке да је течност 
нестишљива  
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• На основу претходно изложеног може се 
формулисати Паскалов закон, по коме се 
притисак примењен на затворену течност 
која мирује преноси неизмењен у свим 
правцима 
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• На основу поменутог закона функционише 
хидраулична преса, шематски пред-
стављена на слици . Однос сила једнак 
односу површина на које оне делују 

 

 

 

 

1 1

2 2

F S

F S




• Код реалних течности зависност релативне 
промене запремине од притиска дата је 
Хуковим законом за стишљивост 

 

• где је       модуо стишљивости 

• Знак минус последица је негативне 
промене запремине. Премда је модуо 
стишљивости код течности за ред величине 
мањи него код чврстих тела, он је ипак 
далеко већи него код гасова. Стога се 
течности сматрају практично нестишљивим. 
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7.3. Промена притиска код течности 
у зависности од дубине 

 
• Посматрајмо течност константне густине  

која се налази у стању мировања 
(равнотеже) у суду приказаном на слици 



•      је атмосферски притисак на површини 
течности  

•   

 

 

 

• Притисак дат формулом назива се 
хидростатички притисак, пошто не 
зависи од облика суда у коме се течност 
налази већ само од дубине.  
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• Нпр. у случају спојених судова (који нису 
превише уски) напуњених течношћу исте 
густине, ниво течности биће исти у свим судо-
вима независно од облика суда (слика). Ова 
појава назива се хидростатички парадокс. 

 



• Ако се у крацима     цеви (слика) налазе две 
течности различите густине (       ) које се не 
мешају (нпр. жива и вода), слободне 
површине ових течности у крацима нала-зиће 
се на различитим висинама 
 
 
 
 
 

• Одавде се лако може израчунати густина једне 
течности, ако је позната густина друге 
течности, простим мерењем висина стубова 
течности  
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7.4. Притисак у гасовима 

• Као што је већ речено, гасови немају ни 
одређен облик нити одређену запремину, већ 
заузимају облик и запремину суда у коме се 
налазе, што значи да немају слободну 
површину. 

• Ово је последица хаотичног кретања молекула 
у гасу који су малтене слободни, пошто се 
налазе на међусобним растојањима на којима 
су међу-молекуларне силе мале. Притисак гаса 
последица је удара молекула у зидове суда, и 
зависи од њихове густине и температуре. 
 



• За разлику од течности које су практично 
нестишљиве, гасови су веома стишљиви. 
Ако је температура гаса константна, онда је, 
на основу Бојл-Мариотовог закона 
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• Густина гаса у том случају износи 
 
 

• Бојл-Мариотов закон важи за идеалне гасове (то су 
гасови код којих је претпостављено да су судари 
молекула еластични, димензије молекула гаса 
занемарљиве су у односу на њихова међусобна 
растојања и међумолекуларне силе су 
занемарљиве). Реални гасови имају особине 
идеалних гасова само на малим притисцима и 
високим температурама. Притисак у гасовима мери 
се манометрима 
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7.5. Атмосфера и атмосферски 
притисак 

 
• За живот на Земљи најважнији од свих 

гасова је, наравно, ваздух. Ваздушни 
омотач око Земље назива се Земљина 
атмосфера и представља гасну смешу која, 
на нивоу мора, садржи (у запреминским 
процентима): 78% аѕота, 21% косеоника , 
0,94% аргона , 0,02% угљен диоксида, док 
осталих гасова и водене паре има у знатно 
мањим количинама 



• . Атмосферу за Земљу везује сила гравитације. 
Она се простире до отприлике 200 км, а може 
се грубо поделити у три слоја: тропосферу, 
стратосферу и јоносферу. 

• Тропосфера се простире негде до 10 km. У 
тропосфери се налази највећи део водене паре 
која доспева у атмосферу. Температура опада са 
висином и на 10 km износи отприлике           . 
Као последица загревања тла сунчевим 
зрацима јавља се вертикално, а такође и 
хоризонтално струјање ваздуха (ветрови). Сав 
живот на Земљи одвија се у тропосфери. 

60 C 



• Стратосфера се простире од 10-40 km. У њој 
нема струјања, док је количина водене паре 
незнатна. Температура опада до око 

 

• Јоносфера се простире изнад 40 km . Назив 
је добила због јонизованих гасова насталих 
услед ултраљубичастог зрачења са Сунца. 

•  Густина ваздуха износи                          , и 
може се лако одредити мерењем масе 
балона познате запремине са и без ваздуха 
унутра. 
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• Атмосферски притисак на одређеном месту 
зависи и од влажности ваздуха. Повећање 
влажности ваздуха (тј. повећање количине 
водене паре у ваздуху), доводи до пада 
атмосферског притиска, јер је густина 
водене паре мања од густине ваз-духа. На 
основу зависности притиска ваздуха од 
влажности, метеоролози могу да предвиде 
промену времена. 

• Атмосферски притисак мери се 
барометрима. Најчешће се употребљава 
живин барометар,  



• Ако је атмосферски притисак 101,325 kPa, онда 
је приближна маса ваздушног стуба 
1m^2површине , под претпоставком да је  
g=9.81 m/s^2 и до висине од неколико 
десетина  km, једнака 

 

 

• Човечије тело је у стању да издржи оволику 
масу пошто је у унутрашњости ћелија притисак 
једнак атмосферском, те се они међусобно 
компензују 

• 1mbar=100Pa    1atm=760 mmHg=760 tor 

g 4

2

10 N
10 kg

m
9,81

s

F
m

g



  



7.6. Сила потиска 
 

•  Архимедов закон: »На тело потопљено у 
флуид делује вертикално навише сила 
потиска једнака тежини флуида истиснутог 
тим телом.« Резултујућа сила која делује на 
тело, тј. привидна тежина тела износи 
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• Значи да привидна тежина тела зависи од 
разлике у густинама тела и флуида, при 
чему се разликују три случаја: 

• 1.  тело тоне унутар флуида 

• 2. тело лебди унутар флуида 

• 3. тело плива 

 

• Хидростатичке теразије функционишу на 
принципу силе потиска 
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7.7. Површински напон 
 

• Постоји низ појава у природи где се површина 
течности понаша као затегнута мембрана. На 
пример, лагано истицање течности у облику капи, 
кретање инсеката по површини воде, прављење 
мехура од сапунице, итд. Овакве и сличне појаве 
резултат су дејства сила површинског напона, тј. 
дејства међумолекуларних прив-лачних сила. Такве 
силе кратког су домета, и већ на растојању од 
неколико ефек-тивних полупречника молекула 
њихово дејство је занемарљиво. Поменуто расто-
јање назива се полупречник молекуларног дејства, 
, док се сфера толиког полу-пречника назива сфера 
молекуларног дејства. 

 



 
 
 
 

• Силе површинског напона могу се квантитативно 
одредити преко правоугаоног рама од жице са 
једном покретном страном, потопљеног у сапуницу 
(слика). Силе површинског напона тежиће да смање 
површину мембране од сапунице, те ће деловати на 
покретну страну рама резултантом , која се може 
уравнотежити одређеном спољашњом силом  
наниже  



7.8. Појаве на граници течности и 
чврстог тела 

 
• Када течност додирне чврсто тело јављају 

се две врсте молекуларних сила: кохезионе 
и адхезионе.  

• Кохезионе силе су силе привлачења између 
молекула исте врсте,  

• док су адхезионе силе силе привлачења 
између молекула различите врсте. 



• Ако су кохезионе силе мање од адхезионих, 
каже се да течност кваси чврсто тело, 
рецимо при додиру воде и стакла  

 



• Ако су кохезионе силе веће од адхезионих, 
тада течност не кваси чврсто тело, као код, 
рецимо, живе и стакла (слика a). Ту је угао 
квашења већи од 90. Ако је 180 , онда се ради 
о потпуном неквашењу. 

 

 

 

 

 

• Једна иста течност кваси једна, али не кваси 
друга чврста тела. На пример, вода кваси 
стакло али не кваси парафин, жива кваси чисту 
површину гвожђа али не кваси стакло. 

 

 



7.9. Капиларност 
 

 

• Капиларност је појава да се течност у уским 
цевима (пречника око 1mm  и мање) не 
понаша по закону спојених судова, већ 
заузима положај изнад (ако течност кваси 
цев), или испод (ако течност не кваси цев) 
нивоа течности у суду (слика).  



 

 

 

 

• Закривљена слободна површина течности у 
капилари (менискус) има конкаван облик 
ако течност кваси капилару, а конвексан ако 
течност не кваси капилару. 

 



• Нека течност потпуно кваси зид капиларе, 
као што је случај са водом у стакленој 
капилари (слика 4). 

•  Након што се капилара урони у течност, 
адхезионе силе привлаче молекуле 
течности уз зид, што доводи до стварања 
конкавног менискуса. Његову ће површину 
силе површинског напона тежити да смање, 
те ће деловати по његовом обиму навише, 
што ће довести до подизања нивоа 
течности у капилари 



• све док се резултантна сила површинског 
напона не изједначи по интен-зитету са 
тежином стуба течности изнад нивоа 
течности у суду 

 

 

 

 

 

 

• Капиларне појаве од изузетног су значаја за 
пренос раствора са хранљивим материјама 
од корена ка листовима биљака 
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7.10. Динамика идеалног флуида 
 

• Динамика идеалног флуида (хидродинамика) 
део је механике флуида који се бави 
проучавањем закона кретања идеалног 
флуида под којим се подразумева апсо-лутно 
нестишљив и апсолутно невискозан флуид. 

• У динамици флуида предмет раз-матрања није 
кретање флуида као целине већ кретање 
појединих делова једног флуида, који се 
сматра непрекидним и бесконачно вели-им, 
односно непрекидном средином. 

 



 

 

 

 

 

 

• По Ојлеровом методу, стање кретања 
течности може се описати ако се одреди 
вектор брзине као функција времена за 
сваку тачку простора 

( , )v v r t



• Такав простор назива се векторским 
пољем брзине флуида. У том случају 
честице флуида се крећу дуж струјних 
линија чија се тангента у свакој тачки 
поклапа са правцем брзине (слика).  

• Густина струјних линија већа је тамо где је 
већа брзина флуида. 



• Површина коју образују струјне линије 
провучене кроз све тачке затворене 
контуре, назива се струјна цев (слика). 



• Нека се нестишљив флуид креће кроз 
струјну цев приказану на слици. Нека су  и  
средње брзине струјања флуида кроз 
попречне пресеке површина  и . 



• Како ова формула важи за ма која два 
пресека струјне цеви, у општем случају се за 
струјну цев може написати следеће 

 

• Формуле (I) или (II) познате су као 
једначина континуитета 

 

1 1 2 2S v S v
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• Физичка величина 

 

 

• назива се проток- запремина течности која 
током времена  про-текне кроз попречни 
пресек површине . 

• Јединица за проток у SI систему је метар 
кубни по секунди 

V
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7.10.2. Бернулијева једначина 
• Нека идеалан (нестишљив и невискозан) флуид, 

густине , струји стационарно дуж струјне цеви која 
је нагнута у односу на хоризонталну раван као на 
слици. 



 

 

• Бернулијева једначина, која изражава закон 
одржања енергије при стационарном 
кретању идеалног флуида. Члан p  у 
формули (7.58) назива се статички 
притисак, члан             висински притисак, 
члан  динамички притисак 
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Примена Бернулијеве једначине 
а) Истицање течности под дејством сопствене 
тежине 

 
 
 
 
 
 
 

• Ова формула  представља Торичелијеву теорему, 
која каже да је брзина истицања течности из 
пробушеног суда иста као да течност слободно пада 
са висине h. 
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б) Вентуријева цев 

 
 
 
 
 
 

• Познавањем површина  и  попречних пресека 
Вентуријеве цеви, као и густине  течности, уз мерење 
разлике притисака  у попречним пресецима 
манометром, може се, коришћењем формуле  одредити 
проток флуида-водомери раде на овом принципу. 



д) Бунзенова вакуум пумпа (са 
воденим млазом) 

 
• пумпа са воденим млазом (слика) састоји 

се од цеви B променљивог попречног 
пресека у чији се ужи део, површине  
доводи водени млаз чија је брзина релати-
вно велика услед малог излазног отвора 
цеви A. 



 
 
 
 
 
 
 
 

• На овом принципу раде распршивачи, код којих 
млаз ваздуха повлачи (усисава) течност из суда и 
распршава је у околни простор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.11. Динамика вискозног флуида 
 

• Реалне течности и гасови припадају групи 
вискозних флуида. Вискозност се дефинише 
као унутрашње трење флуида, а описује се 
силом трења, која се јавља при релативном 
кретању једног слоја флуида у односу на 
други. 



• Нека се вискозни, нестишљиви флуид креће 
слојевито (ламинарно) кроз цилиндричну цев 
малог полупречника.  Pпроток кроз цев je 
одређен Поазејевим законом који каже да је 
проток кроз цев пропорционалан градијенту 
притиска 
 
 

• Поазејев закон може да се примени, рецимо, 
при избору игле за инјекцију. Како проток  
зависи од       , димензије игле много су 
важније од притиска прстом за процену 
брзине при протицању течности кроз кроз 
иглу. 
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• Поазејев закон важи искључиво за чисте 
течности, те није применљив за суспензије, 
дисперзије и мешавине различитих 
супстанци. Течности за које важи Поазејев 
закон називају се њутновске течности, док 
се оне за које он не важи називају 
нењутновске течности, попут многих 
биолошких течности (крв, млеко, воћни 
сокови). 

 



• Ради илустрације, на слици приказана је 
зависност протока воде (њутновска течност) 
и крви (нењутновска течност) у зависности 
од градијента притиска. 


