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14. Előadás 

 

Folyadékáramlás 

 

Kapcsolódó irodalom: 

Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, 

Budapest, 2006 

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997 

Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

Az előadás témakörei: 

1. Hidrosztatika 

2. Hidrodinamika 

3. Orvosi vonatkozások 

4. Reális folyadékok 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

A folyadék (ideális folyadék) felveszi a tárolásra szolgáló edény alakját, megtartja a térfogatát 

(összenyomhatatlan), és részecskéi állandóan, tetszőleges módon helyet változtatnak. 

Nyomás 

A nyomás az erő és a felület hányadosa (p=F/A), mértékegysége N/m=Pa, de használható bar, atm, 

mmHg=torr. Skalár, tehát nincs iránya. 

 

Hidrosztatika 

Nyugvó folyadékok fizikája 

Pascal törvénye: Zárt térben lévő folyadékra kifejtett nyomás minden irányban egyforma mértékben 

terjed tovább.  
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Hidrosztatikai nyomás: 

𝑝 =
𝑚𝑔

𝐴
=

𝜌𝐴𝑔ℎ

𝐴
= 𝜌𝑔ℎ. 

 

Hgmm: 760 mm magas higanyoszlop egyensúlyt tart a légnyomással, azaz a 760 Hgmm éppen a 

légnyomás. 

 𝑝 =  𝜌ℎ𝑖𝑔𝑎𝑛𝑦𝑔ℎ = 13595 
𝑘𝑔

𝑚3 ∙ 0,760 𝑚 ∙ 9,806 
𝑚

𝑠2 = 101317,5 
𝑘𝑔

𝑚𝑠2=1,01∙ 105 Pa a légköri nyomás SI 

egységekkel. 

1 𝑏𝑎𝑟 = 105 𝑃𝑎 

1 𝑎𝑡𝑚 = 1,013 ∙ 105 𝑃𝑎 

760 𝑇𝑜𝑟𝑟 = 1 𝑎𝑡𝑚  

 

Hidrodinamika 

Áramló folyadékok fizikája 

Hajtóerő: nyomáskülönbség. Megmaradó mennyiségek: anyag, energia, lendület. 

 

Kontinuitási egyenlet (folytonosság) 

Térfogati áramerősség (Q) = a csövön egységnyi idő alatt átáramló térfogat (m3/s vagy liter/s).  

Pl. vérkeringésnél az aortában kb. 5 liter/perc. 

Stacionárius áramlás esetén a térfogati áramerősség állandó: 

𝑄 =
𝑉

𝑡
=

𝐴∙𝑑

𝑡
= 𝐴 ∙ 𝑣 

 

Változó keresztmetszetű (A) cső esetén:  𝐴1 ∙ 𝑣1 = 𝐴2 ∙ 𝑣2  

Példa: vízcsap, erek 
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Bernoulli törvény 

Áramló folyadékban a sztatikai (p), dinamikai (1/2v2) és hidrosztatikai nyomások (gh) nyomások 

összege állandó: 

𝑝 +
1

2
𝜌 ∙ 𝑣2 + 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ ℎ = á𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑ó 

A sztatikai nyomás (=a cső falára ható nyomás) lecsökken ott, ahol az áramlási sebesség megnő. A 

Bernoulli törvény az energia megmaradás törvényének egy formája és abból vezethető le. 

 

 

Orvosi vonatkozás 

Aneurizma kialakulása 

Aneurizma (értágulat) kialakulásakor 1) egy meggyengült falú érszakasz kitágul, 2) a vér sebessége a 

tágult részen lecsökken (kontinuitási egyenlet), 3) a dinamikai nyomás lecsökken és a vérerek falára 

ható, sztatikai nyomás megnő (Bernoulli törvénye), 4) ami tovább tágítja az érszakaszt, és a hatás 

fokozódik (pozitív visszacsatolás).  

Venturi hatás 

A folyadék vagy gáz nyomásának csökkenése, amikor az egy szűkülő nyíláson keresztül áramlik át. A 

szűkülő nyílás miatt az áramlási sebesség megnő, így a sztatikai nyomás lecsökken, ami felhasználható 

pl. levegő beszívására oxigénmaszkban. Különböző nagyságú nyílások segítségével különböző oxigén-

levegő arány állítható be.  
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Reális folyadékok 

Viszkozitás 

Belső súrlódás vagy folyással szembeni ellenállás. Ideális folyadék viszkozitása nulla, reális folyadéknak 

van viszkozitása. 

Meghatározása (Newton-törvény): az az erő, amellyel két egységnyi felszínű lap, amelyek között 

folyadék található, elcsúsztatható egymáson, egységnyi sebességrádiens mellett (1. ábra). 

1. ábra elcsúszó lapokról 

𝐹 = 𝜂 ∙ 𝐴 ∙
∆𝑣

∆𝑦
 

A folyadékokat, amelyekre a fenti törvény igaz, newtoni folyadékoknak nevezzük. Nem newtoni 

folyadék az ízületekben (pl. térdben) található szinoviális folyadék, amelynek viszkozitása a nyomás 

növekedésével csökken, így hatékonyabban működik, mint a kenőanyag. 

A viszkozitás függ az anyagtól, hőmérséklettől és a nyomástól.  

Sebességprofil: A viszkozitás, azaz az egymáson elcsúszó folyadékrétegek közötti, valamint a folyadék 

és a cső fala közötti súrlódás miatt a folyadék sebessége a cső tengelyében a legnagyobb és a cső fala 

felé egyre csökken. A fallal érintkező folyadékréteg sebessége elvileg nulla, a profil alakja pedig 

parabola. 

A 
Δx 

Δy 

F 

Δv 
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Ennek érdekes következménye, hogy a vörösvértestek az erek tengelye mentén sűrűsödnek össze, 

mivel ott a nagyobb sebesség miatt kisebb, a széleken pedig a kisebb sebesség miatt nagyobb a 

sztatikai nyomás (Bernoulli), ami középre tereli a vvt-ket.  

 

Hagen-Poiseuille törvény 

Ejtsd hágen-poázöj. Leírja, hogyan függ a térfogati áramerősség a cső és a folyadék tulajdonságaitól: 

𝑄 =
𝜋∙∆𝑝∙𝑟4

8∙𝜂∙𝑙
 

- arányos a cső két vége közötti nyomáskülönbséggel (Δp) 

- arányos a cső sugarának negyedik hatványával (r4) 

- fordítottan arányos a folyadék viszkozitásával (η) 

- fordítottan arányos a cső hosszával (l). 

A törvény más formában felírva analóg Ohm törvényével:  

A megfeleltetések: 

- térfogati áramerősség – elektromos áramerősség 

- nyomáskülönbség – feszültség 

- áramlási ellenállás – elektromos ellenállás 

Fontos következmény: ha egy szervhez kétszer annyi vért kell eljuttatni, ehhez duplájára kellene emelni 

a vérnyomást, viszont (a negyedik hatvány miatt) elegendő csupán 19%-al megnövelni az erek 
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átmérőjét! A szervezet éppen ezért a vérerek átmérőjén keresztül tudja hatékonyan szabályozni a vér 

térfogati áramerősségét.  

 

Stokes törvény 

Megadja, mekkora erővel nyomja az áramló folyadék a folyadékba helyezett gömböt: 

𝐹 = 6 ∙ 𝜋 ∙ 𝜂 ∙ 𝑟 ∙ 𝑣 

ahol éta a viszkozitás, r a gömb sugara, v pedig a folyadék sebessége. 

(a 6𝜋𝜂𝑟 kifejezés nem más, mint az alakfaktor, amelyet pl. a centrifugálás során említettünk) 

 

Turbulens áramlás 

A Hagen-Poiseuille törvény csak lamináris, azaz réteges áramlás esetén igaz, amelyben a 

folyadékrétegek egymással párhuzamosan, keveredés nélkül áramlanak. Akadály, hirtelen szűkület, 

illetve egy kritikus értéket meghaladó sebesség esetén az áramlás turbulenssé (örvénylővé, 

gomolygóvá) válik. Ekkor a folyadékban örvények és kaotikus áramlások jönnek létre, amelyek energiát 

emésztenek fel, de nem járulnak hozzá a térfogati áramerősséghez, ezért az áramlási ellenállást 

nagyban megnövelik. 

Reynolds szám 

Egy dimenzió nélküli szám, amelynek segítségével megbecsülhető a kritikus sebesség, amely felett az 

áramlás turbulenssé válik: 

𝑅 =
𝑣∙𝑟∙𝜌

𝜂
 

ahol v az áramlás effektív (átlagos) sebessége,  a folyadék sűrűsége, r a cső sugara,  a viszkozitás. 

Ha egy áramlásra a számolt Reynolds szám nagyobb, mint a kritikus Reynolds szám (1160, sima falú 

csőre), az áramlás valószínűleg turbulens. Az egyenlet átrendezésével kiszámítható az a kritikus 

sebesség, amely felett az áramlás turbulenssé válik: 

𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡 = 𝑅𝑘𝑟𝑖𝑡
𝜂

𝜌∙𝑟
 

A véráramlás szinte kizárólag lamináris, turbulens áramlás egyedül az aortában fordul elő. 

  

 

 


