
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Mechanika płynów 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/4 2/4    

 Liczba godzin w semestrze   15/12 30/16    

 Forma zaliczenia zal.na ocenę zal.na ocenę    

 Liczba punktów ECTS 1 2    
 

WYKŁAD 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Mechanika techniczna. 

  

Cele kształcenia:  

Opis stanu i ruchu płynów. Podstawowe definicje dotyczące płynów i cieczy. Podstawowe 

równania dynamiki płynów. Kinematyka płynów. Rodzaje ruchu płynów, warstwa 

przyścienna. Elementy hydrostatyki. Dynamika płynu idealnego, przepływy potencjalne, całki 

pierwsze równań Eulera. Elementy hydrauliki, straty przepływu. Ogólne własności ruchu 

płynów nielepkich i nieprzewodzących ciepło.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład na bazie materiałów źródłowych.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych. 

 

Treści programowe:  

1. Wiadomości wstępne. Podział płynów. Podstawowe definicje dotyczące płynów i 

cieczy. Model płynu, definicja elementu płynu, kształt elementu płynu. Własności 

fizyczne płynów. Kinematyka płynów.  

2. Definicja pola, rodzaje pól, operatory pola. Równanie różniczkowe toru elementu 

płynu. Przyspieszenie elementu płynu. Pochodna substancjalna, lokalna, konwekcyjna. 

Równanie różniczkowe linii prądu elementu płynu. Analityczne metody badania ruchu 

płynów: metoda Lagrange’a, metoda Eulera. Deformacja elementu płynu. 

Przestrzenny ruch potencjalny płynu. Potencjał prędkości. Płaski ruch potencjalny 

płynu. Funkcja prądu.  

3. Podstawowe równania dynamiki płynów. Zasada zachowania masy. Równanie 

ciągłości. Zasada zachowania pędu. Zasada zachowania momentu pędu. Forma 

różniczkowa równania wynikającego z zasady zachowania momentu pędu. Zasada 

zachowania energii. Przewodność cieplna. Dwa rodzaje ruchu płynów lepkich. 



 

Równanie Reynoldsa. Zamknięty układ równań opisujących ruch płynu lepkiego i 

przewodzącego ciepło. Równanie Naviera i Stokesa. Uproszczone formy równania 

Naviera i Stokesa.  

4. Ogólne własności ruchu płynów nielepkich i nieprzewodzących ciepło. Równanie 

Eulera w formie Gromeki-Lamba. Dwie całki ogólne równania Eulera. Przepływy 

potencjalne. Teoria podobieństwa zjawisk przepływowych; kryteria podobieństwa. 

Przepływ cieczy przewodami zamkniętymi. Współczynnik strat liniowych i strat 

lokalnych. Przepływy cieczy przewodami otwartymi. Elementy teorii maszyn 

wirnikowych. Elementy dynamiki gazu doskonałego. 

5. Statyka płynów. Równanie Eulera. Równanie równowagi płynów. Warunek 

równowagi płynów. Prawo Pascala. Wyznaczanie powierzchni ekwipotencjalnej i 

rozkładu ciśnienia. Równowaga cieczy w ziemskim polu grawitacyjnym. Wzór 

mamometryczny. Parcie cieczy na ściankę płaską. Parcie cieczy na ściankę 

zakrzywioną. Pływanie i stateczność ciał pływających. Prawo Archimedesa. 

Stateczność ciał całkowicie zanurzonych w cieczy. Statyczność ciał pływających na 

powierzchni swobodnej. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Klugiewicz J., Mechanika płynów. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu 

Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz 2007. 

2. Kosma Z., Podstawy mechaniki płynów. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 

Radom 2002. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Walczak J., Inżynierska mechanika płynów. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 2006. 

2. Bartosik A., Mechanika płynów. Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 

2002. 

 

Efekty kształcenia: 

Rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki płynów. 

 

Język wykładowy: polski 

 

ĆWICZENIA 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie wykładu z przedmiotu Mechanika techniczna. 

 

Cele kształcenia:  

Opis stanu i ruchu płynów. Podstawowe definicje dotyczące płynów i cieczy. Podstawowe 

równania dynamiki płynów. Kinematyka płynów. Rodzaje ruchu płynów, warstwa 

przyścienna. Elementy hydrostatyki. Dynamika płynu idealnego, przepływy potencjalne, całki 

pierwsze równań Eulera. Elementy hydrauliki, straty przepływu. Ogólne własności ruchu 

płynów nielepkich i nieprzewodzących ciepło.  

 

Metody dydaktyczne:  

Ćwiczenia na bazie wykładu i materiałów źródłowych. 

 

 



 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych. 

 

Treści programowe:  

1. Statyka płynów. Parcie cieczy na ściankę zakrzywioną. Pływanie i stateczność ciał 

pływających. Prawo Archimedesa. Stateczność ciał całkowicie zanurzonych w cieczy. 

Stateczność ciał pływających na powierzchni swobodnej.  

2. Kinematyka płynów. Twierdzenie Cauchye’go i Helmholtza – deformacja elementu 

płynu. Ruch wirowy płynu.  

3. Dynamika płynów. Równania ruchu płynu lepkiego. Zasada zachowania momentu 

pędu. Zasada zachowania energii. Uproszczone formy równania Naviera i Stokesa. 

Niektóre rozwiązania równania Naviera i Stokesa.  

4. Równania ruchu turbulentnego. Równania ruchu płynu doskonałego. Równanie Eulera 

w formie Gromeki-Lamba. Równanie Cauchye’go-Lagrange’a.  

5. Przepływy płynów w przewodach pod ciśnieniem. Straty ciśnienia wywołane tarciem. 

Straty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi. 

 

Literatura podstawowa: 

1. Gryboś, R, Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów. PWN, Warszawa  2002. 

2. Ciałkowski M.(red.), Mechanika płynów: zbiór zadań z rozwiązaniami. Wydawnictwo 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Walicki A., Walicki E., Ratajczak M., Mechanika Płynów. Wprowadzenie teoretyczne 

do laboratorium. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 

2002. 

2. Walicki A., Walicki E., Ratajczak M., Mechanika Płynów. Materiały pomocnicze do 

ćwiczeń laboratoryjnych. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

Zielona Góra 2003. 

 

Efekty kształcenia: 

Rozwiązywanie problemów technicznych w oparciu o prawa mechaniki płynów. 

 

Osoba(y) prowadząca(e):   
dr inż. Dominika Grygier 


