
 
 Folyadékok és gázok 

mechanikája 



A folyadékok 
nyomása  

A folyadék súlyából származó 
nyomást hidrosztatikai 
nyomásnak nevezzük. 
Függ: 
• egyenesen arányos a 

folyadék sűrűségével (𝜌)  
• egyenesen arányos a 

folyadékoszlop 
magasságával (ℎ) 

Kiszámítása: 𝑝 = 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ 

mértékegysége: 𝑃𝑎 (pascal) 
mérése: manométerrel történik 
(gumihártyás nyomásmérő) 

Hidrosztatikai nyomás.mp4
Hidrosztatikai nyomás.mp4


A hidrosztatikai nyomás egy adott folyadékban a mélységgel 
egyenesen arányos, de ugyanolyan mélységben minden 

irányban egyenlő nagyságú. 



Pascal törvénye  

Pascal törvénye azt 
mondja ki, hogy a kívülről 
létrehozott nyomás a zárt 
edényben lévő folyadék 

belsejében minden 
irányban gyengítetlenül 

terjed tovább. 
film 

 vízibuzogány 

Pascal tojasos puska.avi


Hidraulikus emelő modellje  

A  hidraulikus  emelő  
lényege  két, alul egy csővel 
összekötött különböző 
keresztmetszetű, 
folyadékkal töltött henger, 
amelyeket egy-egy dugattyú 
zár le. 

Pl.: Ha A2 négyszer akkora,  mint A1, akkor F2 is négyszer 
akkora, mint F1. 

hidraulika alkalmazasa.mp4


Gázok nyomása, a légnyomás 

Ha  egy  felfújt  focilabdából  kiengedjük  a  levegő  egy  
részét,  méréssel megállapíthatjuk,  hogy  a  labda  
tömege  kisebb  lesz  →  a  levegőnek  van tömege (és 
súlya). 
•  A levegő a benne levő minden testre nyomást 
gyakorol. Ez a nyomás a légnyomás,  ami  a  levegő  
súlyából  származik  és  hatása  minden  irányban 
tapasztalható. 
•  A légnyomást barométerrel mérhetjük. 
 

A legnyomas.mp4


 
A Toricelli-féle kísérlet vázlata 

  
A levegő nyomását Toricelli  
(1608-1647)   olasz   tudós   mérte   
meg először, 1643-ban. 
 
A légköri nyomás átlagos értéke a 
tengerszint magasságában a 76 cm 
magas   higanyoszlop  nyomásával 
egyenlő. Értéke közelítőleg 100kPa. 

Torricelli kiserlete.mp4
Torricelli kiserlete.mp4
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Nyomáskülönbségen alapuló eszközök 1. 

film 

fecskendouveg.flv


Nyomáskülönbségen alapuló eszközök 2. 



 
A felhajtóerő 

 

 

• Az erőmérőn levő egyenlő súlyú 
testek egyensúlyban vannak. 
• A folyadékban lévő testet felfelé 
irányuló erőhatás éri. Ezt az 
erőhatást jellemző erőt 
felhajtóerőnek nevezzük és  
𝑭𝒇 - fel jelöljük. 
• A felhajtóerő létezését 
Arkhimédész görög 
természettudós fedezte fel. 
• A    felhajtóerő    a    
hidrosztatikai nyomásból 
származtatható. 



Arkhimédész törvénye 

Minden folyadékba vagy gázba merülő testre 

felhajtóerő (Ff) hat, amely egyenlő nagyságú a test által 

kiszorított folyadék vagy gáz súlyával.  

 

A folyadék sűrűsége 
A kiszorított folyadék 

vagy gáz térfogata 

Arkhimedesz torvenye.mp4


Testek úszása, 
lebegése, elmerülése 

 

A  test  (𝜌t) és  a  folyadék  
sűrűségétől (𝜌f)  
függ, hogy a felhajtóerő vagy a 
nehézségi erő a nagyobb, tehát 
úszik, lebeg vagy elmerül a test. 
 

úszik: 𝜌f >  𝜌t 

 lebeg: 𝜌f =  𝜌t 

elmerül: 𝜌f <  𝜌t 



 
Közlekedőedények 

 
Azokat  a  felül  nyitott  
edényeket, amelyeknek 
„szárai” úgy vannak alul 
összekötve, hogy egyikből 
a másikba a folyadék 
szabadon áramolhat, 
közlekedőedényeknek 
nevezzük. 

Pl.: locsoló, teáskanna, U-
alakú cső 

 



 
Molekuláris erők 1. 

 kohéziós erő  

Azonos anyag részecskéi között vonzás van. A jelenséget kohézió-
nak, a jelenséget   jellemző  erőt   kohéziós erőnek nevezzük. 

adhéziós erő 

Nemcsak az azonos, hanem a különféle anyagok részecskéi között 
is van vonzás. A jelenséget adhéziónak, a jelenséget jellemző erőt 
adhéziós erőnek nevezzük. 

A kohéziós és adhéziós erőket közös néven molekuláris erőnek 
nevezzük. 

 



 
Molekuláris erők 2. 

 

A víz „nedvesíti” az üveget. A higany nem „nedvesíti” az üveget. 



A felületi feszültség 1. 

A molnárka nevű rovar „pihen” a 
víz felületén, melynek alakja 
megváltozik a rovar súlya alatt. 

 

A vízfelület másként viselkedik, 
mint ahogyan várni lehetett. 
Olyan, mint egy rugalmas hártya,  

amit nem szakít át a molnárka.  

Ezt a jelenséget felületi feszültségnek 
nevezzük 

feluleti feszultseg.avi


A felületi feszültség 2. 

Különösen feltűnő a     
felületi feszültség az 
úgynevezett kétoldalú 
folyadékhártyáknál. 
 
A cérna amiatt feszül meg, 
mert a szappanhártya 
összehúzódik. 
 

A   felületi   feszültség   („rugalmas hártyája”) a kohéziós erőhatás 
miatt jön létre. 

szappanbuborékok.mp4


Folyadékok és gázok áramlása 

Alapfogalmak: 

Áramlási tér:  
A térnek azon része, ahol a folyadék vagy gáz mozgásban van. 
 

Áramlási vonalak: 
A olyan görbék, amelyek érintői megadják az adott pontban a 
sebesség irányát. 
 

Stacionárius (állandósult) áramlás: 
Az áramlási tér minden pontjában állandó az áramlási sebesség. 

aramlasi ter.JPG


Folytonossági egyenlet 

A nem egyenletes 
keresztmetszetű áramlási 
térben (pl. csőben) adott 
mennyiségű anyag úgy tud 
átáramlani, ha az áramlás 
sebessége (v) fordítottan 
arányos a keresztmetszettel (A).  
 

Az időegység alatt átáramló 
térfogat 𝑣 ∙ 𝐴 = á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó. 



A torlónyomás és sztatikus nyomás 

Az áramlási csőben a nyugalmi helyzetben lévő  p0 
nyomás áramlás esetén két nyomásra válik szét: az 
egyik az áramlás irányába ható torlónyomás, a másik az 
oldalfalakra ható sztatikus nyomás. 

𝑝𝑡 = 
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 

A torlónyomás a folyadék 
sűrűségével  (𝜌) és a sebesség  
(v) négyzetével egyenesen 
arányos. 



Bernoulli-törvény 

Vízszintesen áramló közeg (folyadék vagy gáz) 
bármely keresztmetszetén a sztatikus nyomás 
és a torlónyomás összege állandó. 

𝑝 + 
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑣2 = állandó 



A Bernoulli-törvény alkalmazásai 1. 

• Kísérletek:  film1  film2   film3
  

 
• Parfümszóró, karburátor 

 
 
• Szárnyashajó 
 

bernoulli.flv
bernoulli2.flv
Bernoulli-hatas.flv
fecskendouveg.flv
szarnyashajo.avi


A Bernoulli-törvény alkalmazásai 2. 


