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III. A NYOMÁS

 A hidrosztatikai nyomás

Mindkét végén nyitott üvegcső egyik végére gumi- 
hártyát teszünk. Ha folyadékot öntünk bele, a hártya 
kidomborodik. A víz súlyánál fogva ránehezedik 
a hártyára, tehát nyomást gyakorol rá.
Ha ugyanezt a csövet folyadékba dugjuk, a hártya fel- 
fele domborodik. A víz nyomása tehát felfele is hat.
Ha egy edény oldalnyílását takarjuk le gumihártyá- 
val, és az edénybe folyadékot töltünk, az oldalnyílá-
son is kidomborodik a hártya. A nyomás tehát oldal-
irányba is hat. 
Összefoglalva:  A nyugvó folyadékoknak a nehéz-
ségi erő következtében súlyuk van. A folyadékok 
súlyából származó ún. hidrosztatikai nyomás 
a belehelyezett tárgy és az edény összes felüle-
tére hat.

A hidrosztatikai nyomás annál nagyobb , minél 
magasabb folyadékoszlop nehezedik a kiválasz-
tott felületre (egyenes arányosság).
Azonos magasságú, különböző sűrűségű folya- 
dékoszlopok hidrosztatikai nyomása annál na-
gyobb, minél nagyobb a folyadék sűrűsége (egye-
nes  arányosság).
A hidrosztatikai nyomás a folyadék felszíne alatt egy  
adott mélységben minden irányban ugyanakkora.
A hidrosztatikai nyomást  gumihártyás nyomásmé-
rővel (ún. manométerrel) mérjük.

A hidrosztatikai nyomás16.

A búvár a testén érzi a hidrosztatikai nyomást
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III. A NYOMÁS

Bizonyára tanultatok vagy olvastatok arról, hogy a tenger különböző mélységeibe más-más búvárfelszere-
léssel lehet eljutni, és más felépítésűek az ott lakó élőlények is. Helyezd el a búvárokat és az élőlényeket a tenger 
különböző mélységeiben! Miért különbözik a búvárfelszerelés és az élőlények felépítése?

Öntsetek az előző palackba különböző mennyiségű vizet! Mit tapasz-
taltok a lufi  alakváltozásával kapcsolatban?

 

 

Öntsetek egy adott jelig különböző folyadékokat (víz, étolaj, alkohol) 
a palackba! Tanárotok higannyal is kipróbálhatja.

Mit tapasztaltok a lufi  alakváltozásával kapcsolatban? Rajzoljátok meg az 
alkohollal megtöltött palackon is a lufi k formáját!

 

Ezeknek a folyadékoknak mely eddig tanult fi zikai mennyisége külön-
böző? 

 

Egy néhány cm átmérőjű üvegcső vagy átlátszó műanyag cső végére 
is ragasszatok lufi t! Dugjátok be a csövet folyadékot tartalmazó edénybe! 
Rajzoljátok be az ábrába a hártya alakját!

Egy visszaváltható műanyag üdítős palack talpát vágjátok le, és 
ragasszatok a helyére kevésbé erős anyagból készült lufi t! A palack olda-
lát is fúrjátok ki különböző mélységekben, és a lyukakat itt is ragasszátok 
le lufi darabokkal! Öntsetek vizet a palackba! Mit tapasztaltok? Rajzoljátok 
be az ábrába a lufi hártyák alakját!

Miért változik meg a lufi hártyák alakja? 

 

Milyen összefüggéseket sejthetünk meg?
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16. A hidrosztatikai nyomás

Foglaljuk össze az eddig tapasztaltakat! Egészítsétek ki a mondatokat!

A folyadékoknak a nehézségi erő következtében  van, amely az őket tároló edény 

 vagy  falára erőt fejt ki, nyomást gyakorol rá. Ezt a folyadé-

kok   származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. A hidrosztatikai nyomás annál 

nagyobb, minél  a folyadékoszlop. Azonos magasságú folyadékoszlopok közül annak nagyobb 

a hidrosztatikai nyomása, amelyik folyadéknak  .

A hidrosztatikai nyomást nemcsak az edény falain tapasztalhatjuk, hanem a  .

A hidrosztatikai nyomás mérésére ún. gumihártyás nyomásmérőt 
használunk. Először megismerkedünk a felépítésével.

A nyomásmérő egy U alakú csőből, egy hozzá kapcsolódó gumicsőből, 
és ennek a végén egy tölcsérre húzott gumihártyából áll. 

Ha a hártyát nem merítjük folyadékba, az U alakú cső mindkét szárá-
ban azonos magasságban áll a víz vagy a higany. Ha a hártya folya-
dékba merül, az U alakú csőnek a hártyához közelebbi szárában a folya-
dék szintje süllyedni kezd. Minél nagyobb nyomást mérünk vele, annál 
nagyobb az U alakú cső két szára közt a folyadékszint-különbség.   

Számítsuk ki, mekkora a hidrosztatikai nyomás a Balatonban 2 méter 
mélységben!

Ha Pa-ban szeretnénk az eredményt megkapni, érdemes 1 m2 felületet 
venni, hiszen a nyomás az 1 m2-re jutó nyomóerőt jelenti.

Az ábrán is látható, hogy az 1 m2 felület felett 2 méter magasságban lévő 
vízoszlop térfogata V = 1 m2 ⋅ 2 m = 2 m3.

Mivel a víz sűrűsége 1000 kg/m3, ezért a vízoszlop tömege 2000 kg, súlya 
20 000 N. 

Ha 1 m2 felületre 20 000 N nyomóerő jut, akkor a hidrosztatikai nyomás 
2 méter mélységben p = 20 000 Pa.

Végezzétek el az alábbi kísérletet! 

Töltsetek egy edénybe vizet, és a gumihártyás nyomásmérőt helyezzé-
tek egy adott magasságba! Nézzétek meg az U alakú csőben a folyadék-
szintek különbségét! Forgassátok adott magasságban a gumihártyát, és 
fi gyeljétek a folyadékszinteket! 

Mit tapasztaltok? Milyen következtetést vonhatunk le ebből? 
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III. A NYOMÁS

Szótár

gumihártya – gum membrane
folyadékoszlop – liquid-spout
hidrosztatikai nyomás – hydrostatic pressure 
nyomásmérő – manometer 

sure 

Linkgyûjtemény

A www.walter-fendt.de/ph14hu oldalon 
a Mechanika témakörben nézzétek meg 
a hidrosztatikai nyomás nevű programot!
A tengeralattjaro.lap.hu oldalon tanulmányoz-
hatod, milyen nehézségekkel kell megküzdeni 
a mélytengeri járművekkel közlekedőknek.

-

Miközben leereszkedünk, a víz egyre hidegebb lesz, hőmérséklete hamarosan közelít a fagyponthoz; 600 méteren aluli mély-
ségben a napfényt már teljesen elnyeli a felettünk lévő víztömeg. A nyomás a leszállás során 10 méterenként egy atmoszférával 
növekszik, így 3000 méter mélységben kb. háromszázszorosa a felszíni légnyomásnak. A táplálék itt csakugyan nagyon ritka. (…) 
Ám mindennek ellenére az eddigi korlátozott kutatóutak is több mint 2000 halfajt és kb. ugyanennyi gerinctelen állatot derítettek 
fel ebben a távoli világban.

(David Attenborough: Az élő bolygó)

Mit nem állít a szöveg? Válaszd ki az alábbiak közül!

A A 600 méteren aluli mélységben a napfényt már teljesen elnyeli a felettünk lévő víztömeg.

B A vízben érzékelhető légnyomás háromszázszorosa a felszíni légnyomásnak.

C
A nyomás a leszállás során 10 méterenként egy atmoszférával növekszik, ezért a víz ideális élőhely több mint 
2000 halfaj és kb. ugyanennyi gerinctelen állat számára.

Az előző feladat segítségével számítsd ki, mekkora hidrosztatikai 
nyomást kellett kibírnia annak a könnyűbúvárnak, aki Thaiföldön a ten-
gerbe az eddigi legnagyobb mélységbe, 313 méterre ereszkedett le!

Mekkora hidrosztatikai nyomást mérhetünk egy 30 cm magas 
higanyoszlop lábánál?

Melyik az a folyadék, amelynél egy 25 cm-es folyadékoszlop nyo-
mása 2,25 kPa? Használd a sűrűségtáblázatot!

Három egymás mellett álló üvegcsövünk van. A csövekbe különböző folyadékokat szeretnénk tölteni úgy, 
hogy alul a hidrosztatikai nyomások egyenlők legyenek. Az első csőbe alkoholt, a másodikba vizet, a harmadikba 
higanyt szeretnénk tölteni. Milyen magas legyen a második és a harmadik oszlopban a folyadék magassága, ha 
az első csőben 50 cm magasan áll az alkohol?

Az előző gondolatmenetet képlettel helyettesíthetjük. Ha A felületű és h magasságú folyadékoszlopunk van, 
akkor a folyadék térfogata: V = A ⋅ h. 

A V térfogatú folyadék tömege: m = ρ ⋅ V = ρ ⋅ A ⋅ h. 

Az m tömegű folyadék súlya: G = m ⋅ g = ρ ⋅ A ⋅ h ⋅ g.               p = ρ ⋅ h ⋅ g

A hidrosztatikai nyomás pedig: p = GA  = ρ ⋅ h ⋅ g.
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9. Könnyűbúvár
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