
ZH mintafeladatok   

Műszaki menedzser, levelező, 2018/19  

Hidrodinamika 

1, Egy 5 cm x 10 cm x 20 cm méretű, 600 kg/m3 sűrűségű deszkadarab milyen magasan áll ki a vízből 

miközben vízen úszik? Mekkora tömegű testet kéne rátenni, hogy csak 1 cm magasan álljon ki? (a víz 

sűrűsége 1000 kg/m3) 

2, Mekkora sebességgel áramlik egy 3 cm belső átmérőjű csóben a víz, ha az átmérőt 2 cm-re 

csökkentve a vízsebesség 0,5 m/s-al megnő? Mennyi idő alatt töltene meg a csövön átfolyó víz egy 10 

literes vödröt? 

3,  Egy vízszintes, 2 cm átmérőjű csövet egy adott helyen 1 cm átmérőjűre szűkítünk. A vastagabb 

csőszakaszon 20 cm/s sebességgel víz áramlik. Mennyi lesz a víz sebessége a szűkület után? Mennyivel 

változik meg eközben a víz nyomása?  

Termodinamika    

4, Mennyibe kerül 150 liter víz 20°C-ról 50°C-ra való felmelegítése egy olyan gázbojlerrel, amely 80% 

hatásfokkal hasznosítja a gáz égetésekor felszabaduló hőt?  (1 m3 égéshője 34 MJ, és kb. 115 Ft-ba 

kerül, a víz sűrűsége 1000 kg/m3, fajhője 4200 J/kg°C)     

5, Mennyibe kerülne 150 liter víz 20°C-ról 50°C-ra való felmelegítése egy villanybojlerrel? (Itt a 

hőveszteségtől eltekinthetünk – a fűtőszál benne van a vízben, 1 kWh elektromos energia kb. 45 

Ft/kWh) 

6, Egy 1,8 m2 hasznos felületű napkollektorra 800 W/m2 intenzitású napsugárzás esik. Hány fokkal 

melegíti fel a 60% hatásfokú napkollektor a rajta átfolyó szolár-folyadékot, ha 0,5 liter/perces 

térfogatárammal keringetjük? (c=3800 J/kg°C,  = 950 kg/m3)   

7, Egy téglafal hossza 6 m, magassága 3 m, vastagsága 30 cm, hővezetési tényezője 0,69 W/mK.  Mennyi 

hő áramlik át 24 óra alatt a falon, ha bent 20 °C, kint 0°C a hőmérséklet?    

8, Egy 15 négyzetméteres, 30 cm vastag tömör, homogén fal hővezetési tényezője 1,2 W/mk.  A belső 

térben 20°C hőmérsékletet tartunk, miközben kint  -10°C a hőmérséklet. Mennyi hő megy ki a falon 

óránként? Hányad részére csökken a hő-veszteség, ha a falat (kívülről) 5 cm vastag, 0,1 W/mK 

hővezetési tényezőjű szigetelőanyaggal borítjuk be?    

Atomfizika   

9, Mennyi idő alatt csökken egy 10 óra felezési idejű radioaktív izotóp mennyisége 20 %-kal?   

10, Mennyi az aktivitása 500 g U238-as izotópnak, ha a felezési ideje 4,5 milliárd év?   


