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Anotace:

1. vlastnosti plynů
2. atmosférický tlak
3. měření atmosférického tlaku
4. Archimedův zákon pro plyny
5. podtlak, přetlak, vakuum
6. manometr
7. příklad
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VLASTNOSTI PLYNŮ, 
ARCHIMEDŮV ZÁKON 
PRO PLYNY

• tekutost
• stlačitelnost
• rozpínavost
• nemají vlastní tvar ani objem
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Složení atmosféry

III 115:02

Atmosférický tlak pa

• horní vrstvy atmosféry Země působí 
v gravitačním poli Země tlakovou silou na 
spodní vrstvy atmosféry
• vrstvy zemské atmosféry mají při povrchu 
Země větší hustotu než vrstvy výše položené

• atmosférický tlak se stoupající nadmořskou 
výškou klesá, největší je u hladiny moře, 
asi 1 013 hPa
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Měření atmosférického tlaku

• Torricelliho pokus

• atmosférický tlak určíme pomocí 
hydrostatického tlaku sloupce rtuti, který 
se tlakem atmosférického vzduchu udrží v 
trubici
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Rtuťový 
tlakoměr 

barometr
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Aneroid

III 115:02

Barograf

• přístroj pro automatický záznam hodnot 
atmosférického tlaku během týdne
• barogram = grafický záznam
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Výškoměr

• aneroid upravený tak, aby ukazoval 
nadmořskou výšku
• důležitý pro řízení letadla
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Normální tlak stanovený 
mezinárodní dohodou

pn = 101 325 Pa

pro výpočty

pn = 101 kPa
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Archimedův zákon pro plyny

• na každé těleso v atmosférickém 
vzduchu působí vztlaková síla

Fvz = Vρvg

Fvz ... vztlaková síla (N)
V ... objem tělesa (m3)
ρv ... hustota vzduchu
g ... tíhové zrychlení (10 N/kg)
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• hustota vzduchu u povrchu Země

ρv = 1,29 kg/m3
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Podtlak, přetlak, vakuum

Podtlak  
• tlak plynu v nádobě je menší než tlak atmosférický
• pumpy, vývěvy, zvon, zavařování potravin pod 
víčkem

Přetlak
• tlak plynu v nádobě je větší než tlak atmosférický
• ocelové lahve pro potápěče, bombičky na sodovku, 
duše jízdního kola, pneumatiky aut, míče
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Vakuum

• vzduchoprázdno
• ve vakuu je tlak podstatně nižší než atmosférický 
tlak
• existují různé stupně vakua
• v ideálním případě není přítomna žádná částice, ale 
může do něj zasahovat fyzikální pole
• dokonalé vakuum = stav systému 
s nejnižší možnou energií
• nejnižší laboratorně dosažená hodnota je 
1,33 . 10-11 Pa
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Manometry

• přetlak nebo podtlak měříme otevřeným 
kapalinovým manometrem

III 115:46

• v technické praxi používáme 
deformační manometr

III 115:47

Příklad:
V roce 1793 vypustili bratři 
Montgolfierové veřejně první 
balon plněný horkým vzduchem. 
Měl objem asi 1 440 m3. Jak 
velkou vztlakovou silou působil 
na balon atmosférický vzduch 
o hustotě 1,3 kg/m3?

řešení
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V = 1 440 m3 Fvz = V .       . g
    = 1,3 kg/m3 Fvz = 1440 . 1,3 . 10
g = 10 N/kg Fvz = 18 720 N

Fvz = ? (N) Fvz = 19 kN

Vzduch působil na balon silou přibližně 19 kN.
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v
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v
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Metodický list

Téma: Vlastnosti plynů, Archimedův zákon pro plyny

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: opakování, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: injekční stříkačka

Poznámky:
list č.3 až č.17  výklad
list č.18 až č.19  příklad, ťuknutím na šipku se objeví správné řešení
list č.20 až č.21  testy k prověření znalostí, žáci přiřazují pojmy, žák vybere správný pojem
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