
op akování Pas calův zá kon, hydraul ická zaÍízení

1) Jak se šíří tlak v kapalinách?
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2) Máš uzavřenou nádobu s kapalinou' na kterou působíš nějakou vnější sílou. Jak se
znňní tlak v rtnných místech kapaliny?
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3) Jak zní Pascalův zákon?
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4) V nádobě (viz obrinek)je voda. Na píst působíme silou F, která způsobí pod
pístem tlak 2500 Pa. Jalcý tiak tato síla způsobí uprostřed nádoby a u dna nádoby?
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5) Kolmo na hladinu oleje v nádobě působí píst o obsahu prbÍezu 25 cmz
tlakovou silou 35N. Jaký tlak v oleji vzriká v důsledku působení síly v bodech
A, B, C? Zdůvodni.

Š = l5 ** = al00t5 ,r:
F. 35 \i

l" = ?]n

t/= F,S

tr= 3,s ; 0'í0lí

4r kM Arl,c r" /"l't;^,d l/nl



6) Jak ze změníhodnota tlaku z příkladu 5, pokud plocha pístu je poloviční?
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7) obsah malého pístu hydraulickéhcj lisu je l5 cm2. Půso Tffijší tlaková síla
90 N. obsah velkého pístu je 555 cmL. Urči tlakovou sílu, kterou působí kapalina na

velký píst.
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8) obsah velkého pístu hydraulického zařizenije 50 krát větší než obsah malého

pístu. Na malý píst působí vnější tlaková síla o velikosti 84 N. Jak velkou tlakovou
sito., působí rr.tqi pírt 
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9) Na první píst působíme silou 50 N. Jaká síla působí na druhý atÍetipíst?
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