
Студијски програм/студијски програми : Машинско инжењерство 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 

Назив предмета: Транспорт флуида цевима М 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Петровић С. Радован  

Статус предмета: Обавезан заједнички за модуле 2 и 4, I семестар 

Број ЕСПБ:   6 

Услов:     

Циљ предмета  

Упознати се са принципима моделирања струјања у сложеним цевоводним мрежама 

(водоводи, гасоводи, топловоди, нафтоводи) те овладати методама прорачуна стационарног и 

нестационарног струјања, с нагласком на решавање проблема хидрауличког удара. 

Исход предмета  

Овладавање методологијом моделирања струјања у сложеним цевоводним мрежама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод о цевоводним мрежама и њиховим компонентама те о проблему и значају 

хидрауличког удара. Методе решавања стационарног струјања у цевним мрежама. Метода 

Hardy-Crossa. Метода карактеристика (извођење једначина компатибилности, гранични 

услови, критеријум стабилности) Метода карактеристика за решавање система једначина 

стишљивог и слабостишљивог модела струјања. Моделирање променљиве брзине звука, 

утицај кондезованог гаса на брзину звука, трење, кавитација. Нестационарне појаве у 

гасоводним мрежама и типични гранични услови. Методе откривања губитака цурења. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

0        
Предавања: 

          3  

Вежбе 

         1 

Други облици 

наставе: 1 

Студијски истраживачки 

рад: 0 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у облику предавања и аудиторних вежби, експериментално истраживачки 

рад у лабараторији са писањем извештаја и одбраном. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит(са 

колоквиј.) 

 

активност у току аудит.вежби 5 усмени испт 50 

колоквијум-и 40 Укупно 100 

 


