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Folyadékok fizikája (2 alkalom, hidrosztatika és hidrodinamika) 

1. Hidraulikus emelő munkahengerének átmérője 12 cm, a nyomóhenger átmérője 1,2 cm. 

Mekkora erőt kell kifejteni a nyomóhengerre, ha 1 tonnás terhet emel a szerkezet?  

2. Mindkét végén nyitott, 16 cm magas, függőleges helyzetű, U-alakú csőben 10 cm magasan 

áll a víz. Legfeljebb milyen magas olajoszlopot tudunk az egyik csőszárba önteni, ha az olaj 

sűrűsége 900 kg/m3, míg a vízé 1000 kg/m3? 

3. Meddig merül be a vízbe a 20 cm ·10 cm · 3 cm méretű, 600 kg/m3 sűrűségű deszka, ha alul 

0,12 kg tömegű, 2500 kg/m3 sűrűségű kődarabot akasztunk rá?  

4. Egy 20 cm hosszú, 2 cm átmérőjű, henger alakú gyertya aljára 1 cm3 térfogatú alumínium 

darabot erősítünk, a vízbe tesszük és meggyújtjuk. Hány centiméter ég el a gyertyából? (Az 

alumínium sűrűsége: 2700 kg/m3, a gyertya sűrűsége: 800 kg/m3)  

5. Szimmetrikus trapéz alakú árokba helyezett zsilipkamra ajtajának szélessége felül 50 cm, 

alul 30 cm, magassága 40 cm. Az árok a zsilip mögött tele van vízzel. Mekkora a zsilipre 

ható erő? Mekkora erővel lehet az ajtót zárva tartani, ha az erő az ajtó felső élére hat és 

merőleges a zsilipre?  

6. Egy 16 mm belső átmérőjű csövön átfolyó víz 30 s alatt tölt meg egy 10 literes vödröt. 

mekkora sebességgel áramlik a víz a csőben? 

7. Vízszintes áramlási cső A1, ill. A2 keresztmetszetű részeibe 

iktatott függőleges csövekben a folyadékszintek különbsége h. 

Számolja ki a másodpercenként átáramló víz mennyiségét! /Az 

áramlást súrlódásmentesnek és stacionáriusnak tekinthetjük.  

(h=4cm, A1=5cm2, A2=3cm2)  

8. Legalább mekkora sebességgel áramlik egy porlasztó szűkületében a levegő, ha a 

benzintartályban levő benzin felszíne 20 cm-re van a szűkület alatt? (A benzin sűrűsége 

0,7g/cm3,a levegő sűrűsége 1,3 kg/m3)  

9. Igen széles edényben, melynek aljáról 30 cm hosszúságú vízszintes cső nyúlik ki, 50cm 

magasan vízoszlop van. A cső sugara 1mm. a, Mennyi víz folyna ki a csőből 20 s alatt, ha a 

víz ideális folyadék lenne? b, Milyen magas vízoszlop esetén folyna ki a csőből az a, esetnek 

megfelelő  térfogatú víz 20 s alatt, ha figyelembe vesszük a víz viszkozitását? ( η=5.10-3Pas, 

a széles edényben a vízmagasság – az utántöltés miatt- mindig 50cm)  

10. 0,9 kg/dm3sűrűségű olajba ejtett 4 mm átmérőjű 2,4 kg/dm3 sűrűségű golyó 0.5 cm/s 

maximális sebességet ér el. a, Mekkora az olaj viszkozitása?  

b. Mekkora a Reynolds szám értéke?  

d. Hány cm3 folyna ki ebből az olajból 1 perc alatt egy 20 cm hosszúságú, 2mm sugarú 

vízszintes csőből, ha a cső két vége között uralkodó nyomáskülönbség megfelel 1m magas 

vízoszlop nyomásának?  
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Hőtan (3 alkalom: hővezetés, ideális gázok , főtételek) 

11. Mennyi hő jut vezetés útján egy 1 dm² keresztmetszetű, 30 cm hosszúságú tégla egyik 

végéről a másikra 1 perc alatt, ha egyik végének 0 °C, másiknak 21 °C a hőmérséklete? 

Mekkora a tégla termikus ellenállása? ( = 0,5 W·m-1·K-1) Hogyan változik a hőmérséklet 

a tégla hossza mentén? (Hővezetés csak a hosszúság irányában történik!)  

12.  Egy 4 cm átmérőjű, 12 cm hosszú rúd felső végén egy kis tartóban 50 g 0°C-os jég van. 

Mennyi idő alatt olvad meg a jég, ha a rúd alsó vége forrásban levő vízbe merül, és a jég 

csak hővezetés révén kap hőt? (al = 205 W/mK, a jég olvadáshője 3,35·106 J/kg) 

13. Egy 30 cm vastag téglafal hossza 6 m, magassága 3 m, hővezetési tényezője 0,7W/mK. 

Mennyi hő áramlik át 24 óra alatt a falon, ha bent 15 °C-al magasabban szeretnénk tartani 

a hőmérsékletet a külső hőmérsékletnél? Hányad részére csökken ez az energia, ha a falra 

kívülről 5 cm vastag, 0,5 W/mK hővezetési tényezőjű szigetelőanyagot teszünk?  

14. Mennyi 3 MJ/kg égéshőjű szenet kell óránként elégetnünk ahhoz, hogy egy 1000 m2 

felületű, 2 mm falvastagságú sátor belsejében -22 °C -os külső hőmérséklet mellett 18 

fokos hőmérsékletet tudjunk biztosítani? A sátor anyagának hővezetési tényezője 0,002 

W/mK, a felületi hőátadási tényező a sátor anyaga és a levegő között 0,5 W/m2K  

15.  Az ábrán egy falszerkezet keresztmetszete látható. A hozzá tartozó 

adatok: 1=10 W/mK, 2=5 W/mK, 3=1 W/mK, d1 = d2 = 38 cm, d3 = 5 

cm, A1 = 10 m2, A2=20 m2, A3 = 30 m2. Mekkora a fal eredő termikus 

ellenállása? Mekkora a 2 és 3-as réteg határán a hőmérséklet, ha 3 –as 

réteg mellett – 10 °C, a fal másik oldalán 20°C a hőmérséklet? 

16. Egy 2 cm oldalélű rézkockát 80°C-ra melegítünk, és kitesszük az asztalra. Mennyi idő alatt 

hűl le a kocka 30°C-ra, ha a réz sűrűsége 8900 kg/m3, a felületi hőátadási tényező 

levegőben 30 W/m2K, és a réz fajhője 400 J/kgK?  

17. 100 dm3 térfogatú egyatomos ideális gáz adiabatikusan összenyomva, hőmérséklete 27°C-

ról 127°C-ra emelkedett. Mekkora térfogatra nyomtuk össze? (κ értéke egyatomos gázokra 

5/3)  

18. Egy 1 m magas, 1 dm2 keresztmetszetű, alul zárt dugattyúházban egy 1 kg tömegű 

mozgórész 20 cm magas, 27 oC -os levegő oszlopot zár el a környezettől, a mozgórész 

fölött víz van. Hány fokkal kellene felmelegíteni a gázt, hogy a mozgórész 60 cm-rel 

feljebb menjen? Mennyi hőt kell ehhez a gázzal közölni?  

19. Mekkora a 20 °C- os levegőben az oxigén illetve a nitrogén gáz molekuláinak 

átlagsebessége?  

20. 500 m3, 108 kPa nyomású levegőt 20 kWh munka árán izotermikusan összenyomunk. 

Mekkora lesz az összenyomott levegő nyomása?  

21. Egy kg 7 °C fokos vizet összekeverünk 2 kg 38 °C fokos vízzel. Mennyi lesz a rendszer 

entrópia változása? 

22. Igazoljuk, hogy a 0°C-os víz-jég keverék nem adhat át magától hőt a 100 °C-os víz-gőz 

keveréknek (Határozzuk meg a rendszer entrópia változását pl. 1 J hő átadásának 

feltételezésével!) 

23. Legfeljebb mekkora hőmérsékletre melegíthető fel 1 kg 100 °C-os víz segítségével 1 kg 0 

°C-os víz? Mekkora ebben az esetben a rendszer entrópia változása? 
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