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Anotace:

1. Pascalův zákon
2. "ježek"
3. hydraulická zařízení
4. využití hydraulických zařízení
5. schema brzdového systému v osobním automobilu
6. testy
7. příklady

III 810:01

PASCALŮV ZÁKON
HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ

III 810:02

PASCALŮV ZÁKON

Působením vnější tlakové síly kolmo 
na povrch kapaliny v uzavřené nádobě 
vznikne ve všech místech kapaliny 
stejný tlak.

III 810:03

F ... vnější tlaková síla

"ježek"

III 810:03

HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ
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• založeno na přenosu tlaku v kapalině podle 
Pascalova zákona

• umožňuje nejen přenos, ale i zvětšení tlaku

• kolikrát je obsah plochy velkého pístu 
větší než obsah plochy malého pístu, tolikrát 
větší síla působí na velký píst než na malý 
píst

III 810:21

• místo vody se často používá olej, aby 
zařízení nerezivěla

• malý píst zpravidla ovládán pomocí 
elektricky poháněné pumpy

III 810:03

Použití hydraul. zařízení:

• hydraulické lisy (lisování oleje ze semen, 
šťáv z ovoce, lisování plastických hmot, 
lisování součástek ve strojírenském 
průmyslu...)
• zvedáky
• stroje pro zemní práce
• brzdy u aut
• ovladače dveří v autobuse
• zvedák u zubařského křesla

III 810:04

III 810:23 III 810:23

Příklady:

1/ Kolmo na hladinu vody v nádobě působí 
píst, jehož plocha má obsah 30 cm2, tlakovou 
silou 9 N.

a) Překresli obrázek do sešitu a v místech 
označených kroužky znázorni tlakové síly, 
kterými působí voda na části stěn o stejném 
obsahu, jako má plocha pístu.
b) Jak velký tlak vzniká ve vodě v důsledku 
tohoto působení?

obrázek

řešení další 
úloha
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řešení

V 1714:13

řešení

zpět

III 810:23

S = 30 cm2 = 0,003 m2

F = 9 N
p = ? (Pa)

p = 

p = 

p = 3 000 Pa = 3 kPa

Ve vodě vzniká tlak 3 kPa.

F
S
9

0,003

III 810:42

2/ Na píst o obsahu 0,08 m2, který se dotýká 
hladiny kapaliny v uzavřené nádobě, působí 
vnější tlaková síla. Urči velikost této síly, 
jestliže v kapalině vznikne tlak 1,2 kPa.

řešení

III 810:43

S = 0,08 m2 p =
p = 1,2 kPa = 1 200 Pa

F = p . S
F = ? (N) F = 1 200 . 0,08

F = 96 N

Vnější tlaková síla působící na píst má 
velikost 96 N.

F
S

III 810:48

3/ Vodní lis má písty o obsahu 6 cm2 a 
10 cm2. Jak velkou tlakovou silou 
působí kapalina na velký píst, působíli 
na malý píst tlaková síla 240 N?
Nakresli obrázek.

řešeníobrázek
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III 810:48

= 240 N

= 6 cm2
= 10 cm2

= ? (N)

zpět

III 810:52

F1 = 240 N p = 
S1 = 6 cm2 = 0,000 6 m2

S2 = 10 cm2 = 0,001 m2 p =

F2 = ? (N) p = 400 000 Pa

p = 

F2 = p . S2
F2 = 400 000.0,001
F2 = 400 N

Kapalina působí na velký píst silou 400 N.

F1
S1

F2
S2

240
0,000 6

jiný způsob
řešení

III 812:45

příklad č.3 můžeme řešit i pomocí rovnosti 
poměrů 

zkuste to vymyslet a zapsat

řešení

III 812:45

F1
S1

F2
S2

=

F1
S1

F2 = S2 .  = 0,001 . (240 :0,000 6)

F2 = 400 N

Vnější tlaková síla působící na píst má 
velikost 400 N.

II 311:23
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Brzdový systém v autě
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Ostatní obrázky jsou vlastní a byly vytvořeny v programu SMART 
Notebook verze 10.8.364.0 z roku 2011

II 311:23

Metodický list

Téma: Pascalův zákon, hydraulická zařízení

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika pro 7. ročník základní školy , doc. RNDr.Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, 
Nakladatelství Prometheus

Metody výuky: opakování, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: "ježek"

Poznámky:
list č.3 až č.10  výklad
list č.11 až č.12  testy multiple choice
list č.13 až č.22  příklady, obrázky a řešení se objeví po ťuknutí na příslušné znaky
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