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Ваздух, његов значај и физичке особине   
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Апстракт. Ваздух који нас окружује свима нама је неопходан за живот. Његов састав и 
физичке особине су нешто на шта смо се адаптирали као врста током еволуције, која је 
трајала више милиона година. Јако је важно да се код преношења знања у школама то 
потенцира. Треба се супротставити брзоплетим активностима, којsе зарад лаке зараде или 
тренутних лагодности, могу битно нарушити природне услове и на тај начин угрозити 
опстанак људске врсте на овој планети. У овом раду је учињен покушај да се на јасан начин 
покажу основне особине ваздуха као флуида који нас окружује кроз огледе који се могу 
извести као демонстрациони или као лабораторијски. На тај начин ће се фокусирати пажња 
ученика на његов значај и потребу да очувамо његов квалитет као и еколошки систем. 

Кључне речи: ваздух, оглед, лабораторија, атмосфера, природа. 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Еволутивни развој човека се одвијао задњих пар милиона година у условима 
релативно стабилног састава ваздуха.  Отуда је установљено мишљење да је то тако и да 
се неће променити, ма шта ми људи предузимали. Показује се задњих деценија, а данас 
све је очигледније, да људске активности прете да наруше ову равнотежу.  

Састав ваздуха кроз историју планете Земље није увек био овакав, па отуда и помисао 
да у будућности он може да буде и битно другачији.  

Данашња Земљина атмосфера се у научним круговима води као трећа атмосфера. Прве 
две нису ни изблиза биле сличне овој данашњој, нити по саставу, нити по другим 
особинама. Сматра се, на основу прикупљених података, да је данашња атмосфера 
биолошког порекла. Тако је доминантно присуство гасова, као што су азот и кисеоник, 
остварено дугогодишњим деловањем биљног света. Непрекидно је на делу динамичка 
равнотежа између производње и деструкције ових, као и других гасова који улазе у њен 
састав. Ова се равнотежа може померити на једну или другу страну у зависности од 
промене услова у природи.  

Посебо је важан пример промене концентрације кисеоника у ваздуху кроз историју 
Земљине атмосфере. На основу прикупљених података може се формирати графички 
приказ концентрације кисеоника у атмосфери у задњих милијарду година. Ово је 
приказано на слици 1. Са графика се уочава неколико важних ствари, да је до пре око 600 
милиона година концентрација кисеоника била испод 5 процената, да је у два наврата тај 
проценат био 30 или више. То се везује за одређене бурне периоде еволуције на нашој 
планети. Важно је сазнање да је овај проценат променљив да може да расте, али и да 
опада. Смањење процента кисеоника може имати бројне драматичне последице. 
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СЛИКА 1. Промена концентрације кисеоника кроз историју. Пик на 300 мил. година одговара 
периоду познатом као Карбон, док онај на 100 мил. год. одговара Креди (преузето са [6]). 

У новијој људској историји настаје велика потреба за енергијом, која се добрим делом 
остварује сагоревањем дрвета, угља и нафте. Ово доводи до убрзаног пораста процента 
угљендиоксида у ваздуху. Мерења показују да је ниво угљендиоксида порастао у задњих 
сто година са 0,03 на 0,04 процента. Ово је приказано на слици 2. 

 

СЛИКА 2. Промена концентрације CO2 приказана у ppm, (преузето са [7]). 

Овај ће се тренд по свему судећи наставити и наредних година. Пораст нивоа 
угљендиоксида има за последицу и повећање ефекта стаклене баште са свим 
последицама које из тога проистичу (повећање просечне температуре, отапање леда на 
половима, подизање нивоа мора, климатске промене, могућ недостатак хране и воде, 
угрожавање опстанка биљних и животињских врста на копну и у мору, угрожавање 
опстанка и људске врсте на планети). 

Упознавање млађих генерација са ваздухом и његовим особинама може допринети 
бољем разумевању ових проблема, као и њиховом укључивању у заштиту ваздуха, воде и 
еко система у целини. 

Упознавање са особинама ваздуха је најбоље, као и у другим сличајевима,  пропратити 
одговарајућим школским огледима. 

Лично искуство, које се стиче приликом извођења демонстрационог огледа или 
огледом у лабораторији, не може се заменити другачијим приступом. Код извођења 
огледа у лабораторији, посматрач је у ситуацији да оглед посматра из разних перспектива, 
бирајући ону која му је најзгоднија. При том се уочавају и бројне пратеће појаве, које се и 
не спомињу код њеног каснијег вербалног или текстуалног описивања. Приликом 
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понављања огледа могу се мењати поједине величине од интереса и сагледавати њихов 
утицај на посматрани процес. У наставку су приказани неки огледи, који су погодни за 
извођење као демонстрациони или као лабораторијски. 

ФИЗИЧКЕ ОСОБИНЕ ВАЗДУХА  

Ваздух је гас без боје мириса и укуса. Ово је основни опис ваздуха проистекао из 
чињенице да смо њиме окружени непрекидно и да су наша чула адаптирана да га посебно 
не региструју. Дакле, све што видимо на небу, све што осетимо као мирис или укус, није 
ваздух. Ипак ваздух није „ништа“, он има свој састав, има своју масу и густину.  

Ваздух је, као што је познато, смеша гасова са средњом моларном масом 29 атомских 
јединица масе. Највећи удео у њему има азот са око 78 процената. Следи кисеоник са око 
20 процената а затим аргон са једним процентом. Угљен диоксид је на четвртом месту са 
око 0,04 процента. Сви остали гасови стално присутни у атмосфери деле преостали један 
проценат учешћа. Како су азот и кисеоник изразити молекуларни гасови то се и ваздух 
може сматрати молекуларним гасом.  

Његова густина у приземном слоју, који је нама од посебног интереса износи око   1,25 
kg/m3. Ово је знатно мање него што је то густина воде на пример али није безначајно. 
Примера ради коцка ваздуха чије су стране свака величине 10 m, има масу од 1,25 тона. 
Густина ваздуха опада са висином на сличан начин као што опада и притисак (приближно 
експоненцијално), док је удео појединих гасова стабилан у првих 100 km висине. 

Осим стално присутних гасова у ваздуху се налази мања или већа количина водене 
паре а то се по потреби наглашава коришћењем термина влажан ваздух. Ово је од 
посебног значаја јер је водена пара у ваздуху са својом променом фазе и латентном 
топлотом, која се том приликом везује или ослобађа, та која нам приређује бројне појаве 
као што су облаци, киша, снег, град, магла, иње, леденице које висе са кровова.  

Ширење са порастом температуре на сталном притиску 

Ваздух нема сталну запремину, а запремина посматраног ваздушног региона ће 
зависити од температуре на којој се налази[1,2]. Загревамо ли ваздух у отвореној боци, он 
ће се ширити и делом изаћи из ње. Установљено је да је ово ширење сразмерно промени 
температуре, па ће нова запремина бити већа од почетне а то се описује изразом: 

 
 TVV o  1 . (1) 

У овом изразу је са γ означен тзв. кубни коефицијент ширења. Он се може одредити у 
једноставном експерименту. Потребна је боца са прорезаним чепом, посуда са топлом 
водом у коју се ова боца може сместити и већа посуда са водом на собној температури. 

 

СЛИКА 3. Загрејани ваздух се шири из суда. Ако се боца окрене и охлади, уместо ваздуха ће у њу 
ући вода једнаке запремине. Ова запремина се може одредити мерећи масу воде. 
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Боца коју користимо, на почетку огледа има собну температуру. Ваздух у њој такође. 
Приликом овог огледа притисак је константан и једнак притиску околине. Ставимо 
затим ову боцу у водено купатило и загревамо до неке повишене температуре. Ваздух 
из боце ће се кроз отворен чеп ширити у околни простор (слика 3 лево). Нова укупна 
запремина је већа од првобитне. 

Треба одредити колика је промена запремине ваздуха. 
Ово ћемо урадити тако што затворимо чеп прстом, извадимо боцу из воденог 

купатила и пренесемо у кадицу са водом, која има собну температуру. Овог пута чеп 
окренемо надоле и уронимо у воду. Како се боца хлади, хлади се и ваздух у њој, који 
сада заузима мању запремину а на његово место улази вода из кадице (слика 3 у 
средини). Сада се може видети који део запремине ваздуха је претходно изашао из 
боце, односно коју запремину заузима вода у боци. 

Колика је та запремина? 
Искористићемо чињеницу да је густина воде добро позната и да можемо узети да је 

она једака 103 kg/m3 ( 1 g/cm3). Затворимо чеп док је он у кадици, да вода не исцури, 
окренемо и осушимо споља а затим на техничкој ваги измеримо масу  боце са овом 
водом. Ако смо на почетку измерили масу  саме боце, можемо одузимањем одредити 
масу воде а и њену запремину (слика 3 десно). 

Оглед се може поновити за више различитих температура у воденом купатилу. 
Измерене вредности се могу приказати графички као  TfV  .  

Притисак ваздуха, његова промена са висином 

Како ваздух има масу, а налази се у Земљином 
гравитационом пољу он ствара притисак на подлогу. 
Као и код других флуида тај притисак је једнак и у свим 
другим правцима.  Први је Торичели одредио вредност 
овог притиска, што је био велики искорак у научном 
смислу. Ваздух врши притисак на отворени део суда и 
он је једнак притиску који ствара жива у затвореном 
делу. Ова вредност одређује нормални атмосферски 
притисак на нивоу мора[3,4]. Показало се да се 
вредност притиска мења са позицијом на којој се мери, 
нешто мање по хоризонтали а знатно више са 
надморском висином. 

 

Потисак 

Атмосфера је у непрекидном кретању али се ипак одржава стационарно стање 
захваљујући балансу сила и процеса који се у њој јављају. Посматрајмо неку запремину 
ваздуха, на некој висини. Шта њу држи ту где јесте? Узећемо у разматрање силу земљине 
теже, али и силу потиска која се јавља услед опадања притиска са висином. У равнотежном 
стању ове су силе једнаке по интензитету а супротног су смера [2,4,5]. Ово је приказани на 
наредној скици. Изједначавањем ових сила, следи једнакост: 

 
ghSSh

z

p





 . (2) 

У овом изразу са S је означен попречни пресек посматраног цилиндра ваздуха, са 
h његова висина а са zp  / промена притисака са висином. 
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Одакле је: 

 
g

z

p





. (3) 

Последњи израз је познат као једначина 
хидростатичког баланса. Ако густину заменимо преко 
једначине гасног стања: TRp v  , где је Rv=R/µ 

специфична гасна константа ваздуха, где је R 
универзална гасна костанта а µ моларна маса, следи: 

 
dz

TR

g
pd

p

dp

v

 ln . (4) 

 
Интеграцијом последњег израза добијамо познати израз којим се описује опадање 

притиска ваздуха са висином [1,2] (барометарска једначина): 

 
   

z
TR

g

vepzp


 0 . (5) 

Ваздушни притисак опада са висином по приближно експоненцијалном закону. За 
детаљнију анализу треба узети у обзир и промену температуре са висином  zTT  . Код 

већих висина, присутна је и промена убрзања g. 

Промена притиска са повећањем температуре при сталној запремини 

Загревамо ли ваздух у затвореној боци притисак у њој ће да расте. Начин на који расте 
притисак када се овако затворен ваздух загрева приказан је у наредном огледу. Стаклени 
балон је затворен чепом а еластичним цревом је везан на „U“ цев са живом. Овај балон се 
све време налази у воденом купатилу као што је приказано на наредној слици (слика 4). 
На почетку мерења водено купатило, балон и ваздух у њему имају температуру једнаку 
собној температури. 

 

СЛИКА 4. Поступак мерења. На почетку је ваздух имао собну температуру а притисак у њему је био 
атмосферски ( I ). Када се гас греје њему расту и притисак и запремина ( II ). Подизањем десне цеви 
запремина се враћа на почетну вредност ( III ). 

Запремина коју заузима ваздух је једнака запремини балона али и запреминама 
еластичног црева и дела „U“ цеви до површине живе (слика 4, I ). Можемо констатовати 
да на почетку мерења посматрана количина ваздуха има одрећену запремину, 
температуру једнаку собној температури и притисак који је једнак атмосферском (и 
собном) притиску. 
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Загрејемо ли (преко воденог купатила и балона) ваздух у балону, он ће почети да се 
шири потискујући живу у левом делу „U“ цеви (слика 4, II ). Да би запремина ваздуха остала 
стална десни крај „U“ цеви подижемо до мере када се леви врати до почетног положаја. 
На десној страни ће се појавити стуб живе изнад овог нивоа који ће одређивати додатни 
притисак (слика 4, III ): 

 ghpp o  . (6) 

Мерења се могу поновити за већи број вредности температура а прикупљени подаци 
приказати графички. Очекује се да пораст притиска има линеарну зависност облика 

  Tpp o  1 .  (7) 

Динамичке карактеристике 

У слободној атмосфери посматрана запремина ваздуха је окружена ваздухом 
приближно истих карактеристика. Зато не може доћи до велике промене густине па се он 
може третирати као нестишљив флуид (ово неће важити ако се ваздух налази у неком 
затвореном простору). Ваздух ће као и сваки флуид покренути разлика у притисцима. За 
овакво кретање важиће Бернулијева једначина којом се исказује чињеница да је сума 
притисака код оваквог флуида који струји у неком простору у пољу Земљине теже 
константна: 
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Ово ће важити за сваку тачку дуж линије струјања. Коришћењем овог сазнања, могу се 
описати бројни ефекти који су повезани са струјањем ваздуха. 

 Једна од последица овога је да струјање флуида кроз два различита попречна 
пресека ствара разлику у притисцима. При том уз већу брзину струјања иде снижавање 
притиска. Истовремено, важи да је количина оваквог флуида која прође кроз ма кој 
попречни пресек у јединици времена константна, производ:  
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У огледу са Вентуријевом цеви ово се може лепо демонстрирати.  
Посматрамо струјање ваздуха кроз цев са два попречна пресека S1 и S2  21 SS  . Овде 

су струјне цеви на истој висини (у једној хоризонталној равни) па је члан gh  једнак на 

обе стране и може се изоставити. Након трансформације следи: 
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СЛИКА 5. Оглед са Вентуријевом цеви. Мери се разлика у притисцима у функцији брзине 

струјања ваздуха. 



Зборник радова 6. Међународне конференције о настави физике у средњим школама, 
Алексинац, 9-11. март 2018. 
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Како су протоци једнаки, то је: 2211  SS  . Одавде се 
1  може изразити преко 

2  

одакле следи зависност брзине истицања од разлике у притисцима[5]: 
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Струјање ваздуха се мери анемометром. Разлика притисака у цевима се мери на 
основу разлике нивоа течности унутар „U“ цеви. Може се лако демонстрирати да ће се са 
повећањем брзине струјања ваздуха повећати и разлика у притисцима.  

Код Питоове цеви отвор је окренут  наспрам ваздушног струјања и нормалан је на њега. 
Како су хидростатички притисци једнаки а унутар цеви нема кретања, једначина се 
редукује на једнакост динамичког притиска ваздуха и повећаног притиска унутар цеви. 

Данас се Питоова цев стандардно користи у авиоиндустрији за одређивање брзине 
лета авиона у односу на ваздух. Ово је од значаја због потребне релативне брзине 
оптицања, која ће обезбедити довољан узгон на крилима авиона. Брзина кретања авиона 
у односу на тло и брзина у односу на околни ваздух не морају да буду једнаке, поготово 
ако у области дувају јаки ветрови. 

ЗАКЉУЧАК 

Ваздух је свима нама неопходан за живот. Његов састав који је десетинама хиљада 
година био непромењен убрзано се мења задњих деценија и то људским активностима. 
Ово може на разне начине угрозити поједине биолошке врсте па и човеков опстанак. 
Упознавање млађих генерација са ваздухом и његовим особинама може допринети 
бољем разумевању ових проблема и њиховом укључивању у заштиту ваздуха, воде и еко 
система у целини.  

Упознавање са особинама ваздуха је најбоље, као и у другим случајевима,  пропратити 
одговарајућим школским огледима, који могу бити демонстрациони или у виду 
експеримента у лабораторији. У сваком случају треба истаћи значај очувања квалитета и 
активан допринос смањивању његовог свакојаког загађивања. 
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