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Az előadás összefoglalása: 

- a folyadékok osztályozása a mechanikában (valódi, ideális, viszkózus, newtoni/nem-

newtoni) 

- nyugalomban és mozgásban lévő folyadékokhoz kapcsolódó törvények (kontinuitási 

egyenlet, Bernoulli képlet, Hagen-Poiseuille törvény) 

- a nagy vérkör modellezése a megismert törvényekkel (vérnyomás, vér áramlási 

sebessége)  
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A nem szilárd vagy folyékony halmazállapot a fizikában olyan anyagot jelöl, 

melyeknek nincs jól meghatározott merev formája, ezáltal az alakjuk könnyedén 

megváltozik nyíróerők hatására. Ide sorolhatók pl. a folyadékok, gázok, amorf 

(kristályszerkezettel nem rendelkező, pl. üveg, viasz) anyagok. Ezek nyíróerők hatására 

könnyen változtatják formájukat.   

A folyadékok tulajdonságai az alábbiak: 

- felveszik az edény alakját, amiben vannak, de térfogatuk véges 

- a molekulák közötti kölcsönhatás gyenge, emiatt a Brown mozgásra képesek 

- a térfogatuk nem változik összenyomás (nyomás hatására) során, 

inkompresszibilisek 

- rövid-távú rendezettség kialakulhat folyadékokban, illetve molekula-mentes 

térrész jöhet létre (gap alakul ki)  
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A táblázatban a különféle mennyiségek, melyeket a folyadékok mechanikájának 

tárgyalása során használunk, vannak feltüntetve. Jobb megértés érdekében tekintse 

át a fizika minimum kérdések gyűjteményt.  

! 
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Egy edényben nyugalomban levő folyadék belsejében egy adott mélységben, annak minden 

pontjában a nyomás azonos, ugyanis a pont felett elhelyezkedő folyadékoszlop a gravitáció 

miatt erőt fejt ki reá.  Ez a nyomásérték kiszámolható a  p = Fg/A + po (po  a folyadékon kívüli 

nyomás, rendszerint a légköri nyomás) formulával, ahol Fg = m  g = A  h  f  g,  h: a 

folyadékoszlop magassága, A: a folyadékoszlop alapjának felszíne (feltételezzük, hogy a 

folyadékoszlop henger alakú). Behelyettesítve a Fg-t az előző egyenletbe  megkapjuk a dián 

látható képletet.  A folyadék felszínétől mért azonos mélységben a nyomás értékek 

megegyeznek, máskülönben a folyadék az magasabb nyomású helytől az alacsonyabb felé 

áramolna (nem lenne egyensúly). A jobboldali képen is látható, hogy egy közlekedőedényben 

a folydékszint minden ágban azonos: ugyanazon magasságban a nyomás is azonos az edény 

alakjától függetlenül. 

Mivel a folyadékok összenyomhatatlanok, így bármely pontjában bekövetkező 

nyomásváltozás gyengítetlenül terjed tovább a bezárt térben lévő folyadék bármely 

pontjában. Ez a jelenség figyelhető meg a hidraulikus prés, emelő esetében. 
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Ha az intenzív paraméterekben (nyomás, hőmérséklet stb.) különbség lép fel a folyadékon 

belül, a folyadék áramlani kezd. A folyadékok áramlását áramvonalakkal szemléltethetjük: 

egyrészről jelölik a folyadékréteg áramlási irányát (az áramvonalhoz érintőlegesen húzott 

vektor a sebességvektor az adott pontban), valamint a vonalak sűrűsége a sebesség nagyságát 

tükrözi (  egységnyi felületre eső áramvonalszám).  

Az áramlást az alábbiak szerint osztályozhatjuk: 

Alacsony sebesség esetén az áramlás lehet lamináris (ez más paraméterektől is függ, lásd 

később), azaz a folyadékrétegek nem keverednek össze (áramvonalak nem keresztezik 

egymást és önmagukat sem). Magas sebességnél (egy kritikus érték felett) a rétegek 

összekeveredhetnek (áramvonalak keresztezik egymást, akár zárt görbét is alkothatnak, mint 

pl. örvények egy folyóban), az áramlás turbulenssé válik. 

A folyadékot ideálisnak tekintjük, amikor nincs (belső) surlódás az egyes áramló rétegek 

között. Máskülönben a folyadék valódi vagy reális vagy viszkózus.   

! 
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A folyadékok áramlásának jellemzésére bevezetünk egy új mennyiséget: térfogati 

áramerősséget (Iv). Ennek gyakorlati oka van: a folyadék nagyon-nagyon sok részecskéből áll, 

melyek mozgását (Brown mozgás + áramlási mozgás) egyenként leírni lehetetlen. Másrészről 

minket a folyadék makroszkópikus jellemzőinek (pl. térfogat) változása érdekel.  Az Iv-t 

lamináris áramlás esetén az alábbiak szerint adhatjuk meg: áramlási cső kereszmetszetén 

egységnyi idő alatt átáramlott folyadék térfogata (lásd a dia alján az egyenletet). A képlet 

megadja, milyen gyorsan áramlik a térfogat a csőben. Továbbá, ideális folyadék esetén a 

minden folyadékréteg esetén az áramlási sebesség azonos, míg valódi/viszkózus folyadék 

esetében a sebesség parabolikus eloszlást mutat: a maximum érték a cső középpontjában 

van, a csőfal mentén a sebesség zérusra csökken.  

! 
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Ideális folyadékra (nincs súrlódás, azonos a sebessége minden rétegnek, lamináris az áramlás) 

az Iv a bal felső ábra segítségével levezethető: t idő alatt a cső keresztmetszetén átáramló 

folyadék térfogata v  t  A , tehát Iv = V/t = v  t  A / t = A  v. Valódi folyadékok esetén 

a sebességet az átlagos sebességgel kell helyettesíteni ( �̅� ). Ha az áramlást egy olyan csőben 

vizsgáljuk, melyben keresztmetszet eltérő lehet (jobb alsó ábra), akkor a térfogati 

áramsűrűség az A1 és A2 keresztmetszetű helyen rendre Iv,1 = v1 t  A1 / t és Iv,2 = v2 t  A2 

/ t. Mivel a folyadék ideális, nem összenyomható és nincsenek források és nyelők (nincsenek 

elágazások, melyen át folyadék áramlik befelé és kifelé a csőbe) az A1 és A2 közti részen, ezért 

V1 = V2, , azaz Iv,1 = Iv,2 or v1 A1 = v2 A2  (kontinuitási egyenlet). Viszkózus folyadékok 

esetében a formula azonos alakú, csupán a sebességet kell lecserélni az átlagsebességre.  
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A kontinuitási egyenlet segítségével a vér áramlási sebességét lehet meghatározni a 

vérerekben. Mivel az aorta össz-keresztmetszete kisebb a kapillárisok/artéria/arteriolák 

összkeresztmetszeténél (negyedik oszlop), ezért az aortában a sebesség magasabb, mint a 

többi háromban. A vérerek összkeresztmeteszetét az ágak száma (3. oszlop) és az adott 

értípus keresztmetszetének (sugár  sugár  π, 2. oszlop) szorzata adja.  
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Tekintsük egy csövet, amiben ideális folyadék áramlik, és határozzuk meg a 

„rendszer”(folyadék oszlop) kinetikus energia-változását az A1 és A2 felületek között, amíg t 

idő alatt elmozdul. A rendszeren végzett teljes munka egyenlő a kinetikus energia változással, 

mely a nyomás (Wnyomás) és a gravitáció (Wg) által végzett munka összege. Mivel a súrlódástól 

teljesen eltekintünk, ezért a teljes, rendszeren végzett munka a kinetikus energia 

megváltozására fordítódik (a könyvben megtalálható a pontos levezetés, ne légy lusta és nézz 

utána!).  Néhány soros levezetés után megkapjuk a Bernoulli egyenletet, mely az alábbit 

jelenti: a kinetikus energia sűrűség, a potenciális energiasűrűség és a statikus nyomás 

összege egy áramlási cső mentén állandó, vagy másként e tagok összege A1-nél és A2-nél  

megegyezik. Ha cső horizontális ( a gravitáció munkája zérus), akkor a magasabb sebességű 

helynél (ahol a cső beszűkül, kontinuitási egyenlet) a statikus nyomás értéke leesik. 

Összefoglalva, a Bernoulli egyenlet a mechanikai energia megmaradás törvényének 

alkalmazása ideális folyadék áramlására.    

! 
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Mivel a természetben nem létezik ideális folyadék, ezért fontos megérteni, hogy a súrlódás 

miképpen módosítja a folyadékok áramlását. Először egy egyszerű modellt tekintünk: a 

viszkózus folyadékot két párhuzamos lemez közé helyezzük, majd a felső lemezt állandó 

sebeséggel mozgatni kezdjük. Mivel a folyadékréteg nagyon vékony az alsó és a felső lemez 

között, ezért a sebesség lineárisan csökken a nullára (álló lemeznél zérus), azaz a sebesség 

gradiens konstans (v/h). Továbbá, az erő, mely a felső lemez mozgatásához szükséges 

arányos a lemez felületével (A) valamint a v/h-val vagy sebesség gradienssel. Mindezek 

alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a két folyadékrétek között fellépő erő az 𝑭 =

 𝜼 ∙ 𝑨 ∙
∆𝒗

∆𝒉
 képlettel írható le. Ezt nevezzük a Newton-féle viszkozitási törvénynek, és a 

folyadékokat, melyekben a súrlódási erő e képlettel adható meg, newtoni folyadékoknak 

(viszkozitás állandó, nem függ a sebességtől, feszültségtől stb.). A viszkozitás jellemzi a két 

folyadékréteg (molekulái) közötti kölcsönhatást (dinamikus paraméter), míg a sűrűség a 

folyadékmolekulák térbeli eloszlását/közelségét karakterizálja. Például a víz sűrűsége 

magasabb az olajnál (olajfoltok a víz felszínén) de a víz viszkozitása alacsonyabb az olajnál 

(gondoljon a babaolaj csöppentésére).  
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A viszkozitási együttható értéke függ a hőmérséklettől de eltérő módon gázok és folyadékok 

esetén. Gázok esetében a hőmérséklet emelkedésével a viszkozitás megnő, mely a Brown 

mozgás sebességének növekedésével magyarázható. A lassabban mozgó folyadékrétegből a 

részecskék átugranak a magasabb sebességű szomszédos rétegbe, ahol lassítják az ott lévő 

részecskék mozgását. A hőmérséklet növekedése ezen részecske „átugrásoknak” a 

valószínűségét megnöveli, ezáltal a viszkozitás magasabb lesz. A folyadékok  esetén a 

hőmérséklet emelkedésével csökken a viszkozitás. Ez a folyadékrészecskék közti részecske 

mentes lyukakkal (gap-pel) magyarázható: magasabb hőmérsékleten a lyukak száma 

megemelkedik, így a folyadékrészecske-réteg könnyebben tud csúszni a lyukak rétegén. Ezzel 

szemben az alacsony hőmérséklet a folyadék áramlását lassítja a viszkozitás megemelkedése 

miatt, és hideg időben ez lehet az egyik oka az elégtelen keringés kialakulásának a kéz- és 

lábujjakban. Raynaud-kór („hideg-allergia”) esetében a vérér hidegben történő beszűkülése a 

legfőbb okozója a véráramlás leállásának/gyengülésének a kéz/láb ujjaiban.  

! 
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Bár a vér nem tekinthető newtoni folyadéknak (viszkozitása függ a folyadékra gyakorolt 

feszültségtől: minél nagyobb a nyíróerő annál alacsonyabb a viszkozitás), a korábban már 

megismert törvényeket alkalmazhatjuk rá (ugyanis a sebesség profilja hasonló a newtoni 

folyadékéhoz a nagyobb erekben). Korábban említettük, hogy a newtoni folyadékok 

sebességeloszlása egy henger alakú csőben parabolikus, a sebesség maximális a cső 

középvonala mentén (vér esetében is hasonló). A Bernoulli törvény értelmében a statikus 

nyomás a legmagasabb a csőfalak mentén és legalacsonyabb a cső közepén, tehát állandó 

nyomáskülönbség lép fel. Ez olyan erőt generál, mely a vérsejteket a cső közepe felé 

irányítja (fókuszálja a sejteket a középső áramvonal irányába). Ebből adódóan magasabb 

sejtkoncentráció a vérér közepén és alacsony a sejtek száma az érfal mentén. Valamint a 

hígabb vér áramlik az érből kilépő kisebb átmérőjű érbe (jobb alsó ábra).  

! 
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Egy newtoni, merevfalú csőben laminárisan áramló folyadék esetében a térfogati 

áramsűrűséget a H-P egyenlettel tudjuk meghatározni (a levezetés a könyvben található, nem 

szükséges a tudása). p a nyomáskülönbség a l hosszúságú cső két vége között, r a cső 

sugara (henger alakú). A negatív előjel azért szükséges, mert a folyadék a magasabbtól az 

alacsonyabb nyomású hely felé áramlik (p értéke negatív, viszont így már az Iv pozitív). Az 

Iv értéke egyenesen arányosan nő a nyomáskülönbség emelkedésével, és a sugár negyedik (!) 

hatványával arányos. Következésképpen, a nyomáskülönbség a fordítottan arányos a sugár 

negyedik hatványával, így a sugár 10%-os csökkenése kb. 50 %-os nyomáskülönbség 

növekedés szükséges, hogy a térfogati áramsűrűség ne változzon. Elektromos áramkörökhöz 

kapcsolódóan tanultunk Ohm törvényéről: V (feszültség v. potenciál különbség)= I 

(elektromos áramerősség)  R (elektromos ellenállás). Egy analógiát használva az alábbi 

képletet írhatjuk fel: - p = Iv  Rcső, ahol Rcső dián fenn látható. Rcső arányos a viszkozitással és 

cső hosszával, és ami még fontosabb, a sugár negyedik hatványával vagyis a keresztmetszet 

négyzetével fordítottan arányos. (Később majd látjuk ennek a jelentőségét.) 

! 
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A felső ábrán a vérér átmérőjének beszűkülése látható, mely az atherosclerotikus plakkok 

érflaban történő megjelenésének a következménye (atherosclerosis: plakkok jönnek létre az 

artéria falában, melyek zsírból, koleszterinből és kalciumból épülnek fel, és az eret beszűkítik 

és rugalmatlanná teszik). 

Alsó ábrán jól látható, miként változik a nyomásérték/Iv a folyadék illetve a cső paraméterei 

változása függvényében. A sugár kismértékű változása is hatalmas csökkenést eredményez 

a térfogati áramerősségben illetve növekedést a nyomásban (azonos Iv mellett, ugyanis a H-

P egyenletben a negyedik hatvánnyal szerepel, kis változás nagy választ okoz). Ezek a 

5* 
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változások a érszakasz azon részére teljesülnek, ahol a beszűkülés kialakul, nem pedig az egész 

keringési rendszerre.   
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 A vér nem newtoni folyadék, a viszkozitása függ a sebesség gradienstől, és kb. 3-4-szer  

magasabb, mint a vízé: azonban magasabb áramlási sebességnél (amely magasabb sebesség 

gradienst is eredményez) a viszkozitása lecsökken (bal alsó ábra). Magyarázat: alacsony 

sebességnél a vörösvértestek (vvt) képesek összetapadni (conglutináció) és ezáltal 

megnövelik a viszkozitást (alacsony a nyíróerő kis sebesség miatt). Magasabb sebességnél a 

nyíróerő nagysága kellően magas ahhoz, hogy megakadályozza a vvt-ék egymáshoz történő 

ragadását.  Továbbá a sejtek a vérér középvonalhoz történő fókuszálása is hozzájárul a 

viszkozitás csökkenéséhez. Ugyanis az érfalnál lévő folyadékrétegekben nincsenek sejtek így 

itt a viszkozitás szinte nullára csökken, mely szintén a globális viszkozitás csökkenését 

eredményezi. Jobb felső ábráról leolvasható, hogy az Iv értéke a nyomásgrádienssel (p/l) 

lineárisan változik különféle vörösvértest koncentráció esetén  (Htk vagy hematokrit érték: a 

vvt-k és a teljes vér térfogatának aránya, normál esetben 45%) abban a 

sebességtartományban, mely jellemző a vérkeringésre. 
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Korábban említettük, hogy az Ohm törvényhez hasonló egyenlet írható fel a folyadékok 

áramlására is. Annyi különbség azért van, hogy az áramlási csövek ellenállása a cső 

keresztmetszetének négyzetével fordítottan arányos (nem csak az első hatványával, XX oldal). 

Ha áramlási csöveket sorba kapcsoljuk, akkor az eredő ellenállás egyenlő lesz az egyes csövek 

ellenállásának összegével. Párhuzamos kapcsolás esetén talán kényelmesebb használni az 

ellenállás reciprokát, a konduktanciát (G = 1/R). Ekkor az eredő konduktancia nagyobb (Ge= 

G1 + G2 + G3 + … + Gn) mint bármely csőé, tehát az eredő ellenállás kisebb mint bármely cső 

ellenállása (a kapillárisok is párhuzamosan vannak összekötve). Konduktancia segítségével 

talán könnyebben megérthető, miért csökken a csövek eredő ellenállása amikor 

párhuzamosan vannak kapcsolva.  
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Az ábra kétfajta keringési rendszert mutatja (pulmonáris (PK) vagy kis-, és systemás (SK) vagy 

nagy vérkört). Mivel ezt korábbi biológiai tanulmányaik során tárgyalták, ott most is 

áttekinthetik, nem kívánunk a részletekbe belemenni. Az egyszerűség kedvéért csak a 

nagyvérkört fogjuk a továbbiakban tárgyalni.   
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A szív a vért az aortába pumpálja, mely tovább áramlik az artériákba, ahol a mérhető nyomás 

érték az, amit vérnyomásként mérünk (120/80 Hgmm normál esetben). Azonban amint a vér 

az arteriolákon árámlik át nagy nyomásesés következik be (Hogy lehet ezt magyarázni? Lásd 

a következő oldalt.). Ezután a vérnyomás értéke fokozatosan csökken, míg majdnem zérus 

értéket ér el a vénákban (ezek rezervoárként funkcionálnak). Figyeljük meg azt is, hogy amíg 

az arteriolákban a nyomás periódikusan változik, ez a ritmikus változás a kapillárisokban 

eltűnik (az áramlás közel laminárissá válik és a H-P képlet érvényes rá). Érdemes megtanulni 

az alábbi, élettanban használatos rövidítéseket: CO (cardiac output, a szív által egy perc alatt 

kipumpált vér térfogat (ml/min vagy l/min))  Iv; TPR: a véredények összeségének ellenállás 

  Rcső; MAP: átlagos vérnyomás érték az artériákban  p (lásd ábra piros vízszintes vonal).   
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A fenti levezetés egyértelműen mutatja, miképpen változik az ellenállás amikor arteriolákat 

(identikus csöveket) párhuzamosan összekapcsolunk: bár a össz-keresztmetszet értéke 

megnő (Aö = n  A), az elágazások számának növekedése olyan magas (negyedik oszlop), 

hogy ez felülmúlja a Aö-beli növekedést, és az ellenállás dramatikusan megemelkedik. 

Következésképp a nyomásesés magasabb, mint az artériákon/aortán. Szintén fontos 

megemlíteni, hogy az arteriola-hálozat 

a legfőbb vérnyomásszabályozó a 

systémás keringésben. Az arteriolák 

falát simaizom borítja, (bal alsó 

hisztológia metszet), melyek képesek 

beszűkíteni az arteriola átmérőt és a 

vérnyomás értékét megemelni: az Aö-

ben bekövetkező növekedés az Re 

emelkedését eredményezi, ezáltal a 

magasabb nyomás szükséges a 

ugyanakkora térfogati áramerősség fenntartásához.  
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Most vessünk egy pillantást a csőre, amiben a folyadék áramlik. Ezidáig merev falúnak 

tekintettük. Azonban a vérerek falára ez nem igaz, ugyanis azok rugalmasak és képesek 

változtani átmérőjüket (pl. a vérnyomás 

szabályozásnál). Amint a fenti ábra 

demonstrálja, a rugalmas falú csőnek van 

egy előnye a merevvel szemben: kisebb 

nyomáskülönbség elegendő ugyanakkora 

Iv fenntartásához. Viszont minimális 

nyomás megléte (kritikus záródási 

nyomás) szükséges a csőben, különben 

csőfal összeesik és megszűnik az áramlás. 

Ezen felül, a rugalmas aorta/artéria falnak 

további fontos szerepe is van a 

keringésben (bal ábra lenn): a szív systolés 

ciklusa alatt az ér fala kitágul és energiát raktároz el (elasztikus potenciális energia 

formájában), melyet „visszatáplál” a diasztolés periódus során az ér kontrakciójakor, ezzel 

a vér pumpálását segíti elő. Szintén hozzájárul a szív pumpálása során fellépő 

nyomásingadozások csökkentéséhez, ezáltal az áramlás laminárissá válik és csökken a 

turbulens áramlás kialakulásának valószínűsége (mely vérrögképződéshez vezethet). A érfal 

kitágulása a rezervoár szerepükben is jelentőséggel bír: a vénák átmérőjének megnövekedése 

képessé teszi őket nagy mennyiségű vér tárolására (kb. a vér 2/3 található bennük).  
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Ha a lamináris áramlás sebessége egy adott csőben átlép egy kritikus értéke (vkrit), akkor az 

áramlás turbulensé válik. Ez esetben az áramvonalak egymást és önmagukat is 

keresztezhetik, örvények is kialakulhatnak. Az Iv a turbulens áramlás esetén elmarad a 

lamináris áramlásétól, valamint cső ellenállása is magasabb a turbulens áramlásra. Osborne 

Reynolds kezdte el tanulmányozni annak okát, hogy a lamináris áramlás miért alakul át 

turbulensé. Ő vezette be a Reynolds számot (Re), melyet tehetetlenségi és a viszkozitási erők 

hányadosaként definiált. Re megkapható a Navier-Stokes egyenletből is (a fizikában ez 

szolgál folyadékok mechanikájának leírására, hasonlatosan a Newton törvényekhez a merev 

testek mechanikájában). Reynolds megvizsgálva a turbulens áramlás kritériumait és az alábbi 

összefüggést írta fel:  ha Re = rv/ szám értéke magasabb mint 1160, akkor a lamináris 

áramlás nagy valószínűséggel turbulensé válik. A vérerekben az áramlás lamináris, mivel a 

vérre a kritikus sebesség 40 cm/s (míg az aortában is csak 23 cm/s az áramlási sebesség).  
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