
Mechanika płynów



Płyn

każda substancja, która może płynąć, tj. 
dowolnie zmieniać swój kształt w zależności 
od naczynia, w którym się znajduje oraz może 
swobodnie się przemieszczać (przepływać), np. 
przepompowywana przez rury. Pojecie płynu 
nie należy mylić z pojęciem cieczy, gdyż 
płynami są nie tylko ciecze, ale także wszystkie 
gazy, a nawet takie mieszaniny różnych faz 
fizycznych jak piana, emulsja, zawiesina i 
pasta.



Gęstość i ciśnienie

Gęstość płynu jest równa

ρ - gęstość płynu w pewnym jego punkcie , 

ΔV - element objętości w otoczeniu tego punktu

Δm - masa płynu zawartego w tej objętości. 

Gęstość jest wielkością skalarną; jej jednostką w 
układzie SI jest [kg/m3]
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Substancja lub ciało Gęstość [kg/m3]

Przestrzeń międzygwiezdna 10-20

Najlepsza próżnia w

laboratorium

10-17

Lód 0,917·103

Woda (20oC, 1 atm) 0,998·103

Krew ludzka 1,060·103

Ziemia (średnio) 5,5·103

Słońce (średnio) 1,4·103

Jądro uranu 3·1017



Ciśnienie  to iloraz siły działającej prostopadle do 
powierzchni i pola tej powierzchni 

W układzie SI jednostką ciśnienia jest paskal
1 Pa = 1 N/m2. 

Inne jednostki 
• bar (1 bar = 105 Pa), 
• atmosfera (1 atm = 101325 Pa),
• mm Hg (760 mm Hg = 1 atm).
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Ciśnienie [Pa]

Środek Słońca 2·1016

Środek Ziemi 4·1011

Dno największej głębi oceanicznej 1,1·108

Obcas buta na szpilce 1·106

Opona samochodowa 2·105

Ciśnienie atmosferyczne na poziomie

morza

1,0·105

Normalne ciśnienie krwi 1,6·104

Najlepsza próżnia w laboratorium 10-12



Ciśnienie rośnie ze wzrostem głębokości. 
Ciśnienie maleje ze wzrostem wysokości.

Ciśnienie, którego zmiany odczuwa nurek i 
taternik nazywa się zwykle ciśnieniem 
hydrostatycznym (atmosferycznym), gdyż 
pochodzi ono od płynu statycznego, tzn. od 
płynu pozostającego w spoczynku.



Prawo Pascala, zmiany ciśnienia wewnątrz 
nieruchomego płynu

Prawo Pascala (Pascal 1653):

Jeżeli na płyn w zbiorniku zamkniętym 
wywierane jest ciśnienie zewnętrzne, to 
ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie 
jednakowe i równe ciśnieniu zewnętrznemu.

Uwaga:

Prawo Pascala, jest prawdziwe wówczas, gdy 
można pominąć siły grawitacji i inne siły masowe 
oraz ciśnienie wywołane ruchem płynu



Zasada działania prasy hydraulicznej 
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Schemat działania hamulca 
hydraulicznego w samochodzie



Ciśnienie hydrostatyczne

• Q = mg = Shρg

• Ciśnienie hydrostatyczne zależy 
jedynie od wysokości słupa h i 
gęstości płynu.

• Ciśnienie wywierane przez płyn na 
dno naczynia nie zależy od kształtu 
naczynia (paradoks 
hydrostatyczny).
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Prawo Archimedesa

Na każde ciało zanurzone w płynie działa siła 
wyporu , skierowana pionowo do góry i równa 
ciężarowi płynu wypartego przez to ciało

Fw =gV
Gdzie 

•  - gęstość płynu

• g- przyspieszenie ziemskie

• V – objętość zanurzonego ciała



Ruch płynów doskonałych

Aby płyn można nazwać doskonałym muszą być 
spełnione cztery założenia:

• Przepływ musi być ustalony (laminarny), tzn. 
prędkości przepływu w dowolnym punkcie nie zmienia 
się co do wartości jak i co do kierunku.

• Przepływ musi być nieściśliwy, tzn. gęstość płynu jest 
stała.

• Przepływ musi być nielepki, tzn. zaniedbujemy 
wszelkie siły tarcia.

• Przepływ musi być bezwirowy. Przepływ jest 
bezwirowy, gdy w żadnym punkcie cząstka płynu nie 
ma wypadkowej prędkości kątowej względem tego 
punktu.



• W przepływie ustalonym prędkość  w dowolnym punkcie P jest stała w 
czasie i każda przepływająca przez ten punkt cząstka płynu minie go z tą 
samą (co do kierunku i wartości ) prędkością. To samo pozostaje prawdziwe 
dla punktów Q i R. Tak więc , jeżeli prześledzimy tor jednej cząstki 
przechodzącej przez punkty P, Q i R, to każda cząstka przybywająca do P 
będzie poruszać się dalej po tej samej krzywej. Krzywa ta nosi nazwę linii 
prądu.

Linia prądu

• Wnioski:

• Linia prądu jest w każdym punkcie równoległa do prędkości cząstek płynu.

• Linie prądu nie mogą się przecinać.

• Przez każdy punkt w płynie możemy poprowadzić linię prądu



Struga prądu jest wyznaczona przez linie prądu 
stanowiące jej granice.

Równanie ciągłości strugi 

S – pole przekroju

v - prędkość
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Równanie Bernoulliego
• Załóżmy, że płyn przemieszcza się od przekroju S1 do przekroju 

S2;

• Na powierzchnię S1 działa siła parcia F1=p1S1, a na 
powierzchnię S2 siła F2=p2S2;

• W elementarnym przedziale czasu Δt rozpatrywana struga 
płynu przemieści się na pewną odległość i tak powierzchnia S1

przesunie się o odcinek v1Δt do położenia S1
’ , a powierzchnia 

S2 przesunie się o odcinek v2Δt do położenia S2
’
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Wnioski wypływające z równania Bernoulliego:

1. Suma energii kinetycznej, potencjalnej i ciśnienia 
jednostki masy (lub jednostki objętości) 
ustalonego przepływu płynu doskonałego jest 
wielkością stałą.

2. Jeśli przy przepływie wzdłuż poziomej linii prądu 
prędkość elementu płynu wzrasta to ciśnienie 
płynu maleje i na odwrót.



Ruch płynów rzeczywistych
Równanie ciągłości i równanie Bernoulliego nie uwzględniają jednak 
różnicy prędkości cząsteczek płynu rzeczywistego znajdujących się w 
różnej odległości od ścianek rury, gdyż nie uwzględniają tarcia 
między cząsteczkami płynu, tzw. tarcia wewnętrznego zwanego 
często lepkością. 

• Warstwa płynu przylegająca do ścianek rury znajduje się praktycznie 
w spoczynku;

• W kierunku osi rury prędkość warstw płynu wzrasta, osiągając 
prędkość maksymalną na osi rury.



• Przy małych prędkościach przepływ płynu rzeczywistego przez 
gładką rurę jest przepływem laminarnym (warstwowym), tzn. 
sąsiadujące ze sobą strugi płynu płyną wzajemnie się nie 
zakłócając. Gdy prędkość wzrośnie powyżej pewnej granicy w 
płynie zaczynają tworzyć się liczne wiry i przepływ staje się 
turbulentny.

• Kryterium przejścia ruchu laminarnego w turbulentny 
(burzliwy) zostało podane przez Reynoldsa w formie tzw. 
liczby Reynoldsa Re. Liczba Reynoldsa w przypadku przewodu 
kołowego określona jest związkiem postaci

• gdzie: ρ – gęstość płynu, η – współczynnik lepkości, v – prędkość przepływu, d – średnica przewodu 
kołowego.
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• Przy przepływie przez gładkie, proste przewody o przekroju 
kołowym w przypadku gdy:
Re<2300 – przepływ jest laminarny,
3000>Re>2300 – przepływ ma charakter niestacjonarny; 
przy wystąpieniu jakichkolwiek zakłóceń łatwo staje się 
turbulentny,
Re>3000 – przepływ jest turbulentny.

• Opierając się na wzorze opisującym liczbę Reynoldsa można 
wyznaczyć prędkość krytyczną vk przepływu płynu, po 
przekroczeniu której przepływ będzie burzliwy. (np. dla 
wody gdy d = 2 cm i Re=2300 vk = 0.115 m/s.).



Współczynnik lepkości, prawo Stokesa

• Niech płaska płytka porusza się po powierzchni płynu ze 
stałą prędkością v0 pod wpływem stycznej do powierzchni 
siły F. Warstwa płynu bezpośrednio przylegająca do płytki 
porusza się również z prędkością v0. Natomiast niższe 
warstwy płynu mają prędkość mniejszą. 



• S – powierzchnia płytki, η – dynamiczny współczynnik lepkości płynu, -
spadek prędkości Δv na odcinku głębokości Δx.

Prawo Stokesa:

Na kulę o promieniu r poruszającą się w płynie o 
współczynniku lepkości η z prędkością v działa siła 
oporu (tarcia) równa
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IŚ, IChiP

1. I zasada dynamiki Newtona.

2. Co to znaczy że wykonana praca ma wartość 
1 J?

3. Prawo Archimedesa.



TŻiŻCz

1. II zasada dynamiki Newtona.

2. Zasada zachowania energii mechanicznej.

3. Prawo Archimedesa.


