ROVNOVÁŽNÁ POLOHA PÁKY.
Víme, že menší síla může vyrovnat otáčivé účinky větší síly, pokud je dál od osy otáčení.

Tedy:
Páka je v rovnovážné poloze, pokud jsou otáčivé účinky obou sil stejně velké.
Zajímá nás, kdy tedy ta rovnovážná poloha nastane.
Pokus: tělesa, páka

Pokus č.
1
2
3

F1 (N)
1
1
1

Vlevo od osy
a1 (m)
0,2
0,2
0,2

F1.a1 (N.m)
0,2
0,2
0,2

F2 (N)
1
2
5

Vpravo od osy
a2 (m)
F2.a2 (N.m)
0,2
0,2
0,1
0,2
0,04
0,2

Otáčivý účinek síly na těleso závisí na součinu velikosti působící síly a rameni síly. Tento
součin nazýváme moment síly vzhledem k ose otáčení.
Moment síly
Značka …... M
Jednotka … 1 N.m
Vzorec …

M = F .a

Z výsledků pokusů je zřejmé:
Páka je v rovnovážné poloze, jestliže se moment první síly rovná momentu druhé síly.
Tedy velikost síly na levé straně krát délka ramene síly na levé straně se rovná velikost
síly na pravé straně krát délka ramene na pravé straně.
Odtud plyne vzorec pro výpočet:

F1.a1 = F2 .a2

Pracovní list: Otáčivé účinky síly – páka 1
1. Na jednom rameni páky působí ve vzdálenosti 24 cm od osy
síla 300 N. Na druhém rameni páky působí síla 96 N. V jaké
vzdálenosti od osy tato síla působí, nastane&li na páce rovnováha?
2. V jaké vzdálenosti od osy musíme na páce působit silou 50 N, abychom udrželi v rovnováze těleso o
hmotnosti 100 kg zavěšené ve vzdálenosti 2 m od osy?
3. Na páce působí síla 24 N ve vzdálenosti 1,6 m od osy. Jak daleko od osy musí být zavěšeno břemeno o
hmotnosti 6 kg, aby na páce nastala rovnováha?
4. Dopočítej chybějící údaje:
a)

0,6 m

0,2 m

F1

b)

80 cm

a2

c)

0,5 m

a2

360 N
420 N
3m

150 cm

e)

280 N
a1

2m

2N
f)

4N
4m

20 cm

d)
500 N
F2

4 kN

F1

120 N

360 N
3,5 m

50 cm

0,5 m

g)

20 cm

h)

a1

4m

i)
300 N

500 N

F2

F1

420 N

2,5 kN

5. Houpačku tvoří prkno o délce 3 m, podepřené uprostřed. Na jednom konci sedí chlapec o hmotnosti
20 kg. Jakou hmotnost má druhý chlapec, když se posadil 1,2 m od osy otáčení a houpačka je ve
vodorovné rovnovážné poloze?
6. Na páku působí ve vzdálenosti 0,5 m síla 2 000 N. Jak velká síla musí působit na druhé rameno páky
ve vzdálenosti 2,5 m, aby byla páka v rovnováze?
7. Řidič uvolňoval matici na kole auta klíčem, který držel 20 cm od osy šroubu. Působil na klíč silou
320 N. Jakým momentem působil na matici?
8. Jak velká síla F2 udrží v rovnovážné poloze rovnoramennou páku ve vzdálenosti 0,4 m od osy, jestliže
ve vzdálenosti 10 cm působí síla 5 N?
9. Na prkně 6 m dlouhém, podepřeném uprostřed, sedí na jednom konci chlapec o hmotnosti 26 kg. Jak
daleko od osy otáčení si musí sednout druhý chlapec o hmotnosti 28 kg, aby bylo prkno v rovnovážné
poloze?
10. Napiš vztah, který platí pro momenty sil na rovnoramenné páce, veličiny pojmenuj.
11. Na páce je zavěšeno závaží o hmotnosti 0,6 kg. Do kterého bodu je nutno zavěsit závaží o hmotnosti
0,4 kg, má&li být páka v rovnováze?

12. a)

2m

b)

1m

3N
5N
c)

3m

d)

0,5 m

3N
12 N
a) Která síla má největší moment vzhledem k ose otáčení?
b) Které síly mají stejný moment vzhledem k ose otáčení?
c) Která síla má nejmenší moment vzhledem k ose otáčení?
13. Petr se snaží vyvážit prkno kameny.
a) Vypočítej moment síly 4 N vzhledem k ose otáčení.
b) Vypočítej moment síly 6 N vzhledem k ose otáčení.
c) Bude prkno v rovnováze? Pokud ne, kterým směrem se nakloní?
d) Jaká síla navíc by byla potřeba v bodě X, aby bylo prkno v rovnováze?
2m

2m

4m

X
4N
6N

14. Na koncích páky jsou zavěšena dvě různá závaží. V kterém bodě je nutno páku podepřít, má&li být
v rovnovážné poloze.

A

B

C

D
20 N

30 N
15. Napiš domeček pro výpočet momentu síly, odvoď vztah pro výpočet momentu síly, ramene síly a síly.

16. Doplň tabulku správnými údaji:
síla [N]

200

25

rameno síly [m]

0,8

0,05

moment síly [N.m]

40
100

15
5

0,4

250

16

375

17. Trámek je zazděný ve zdi podle obrázku. Ve vzdálenosti 1,2 m visí břemeno o hmotnosti 5 kg. Jakým
momentem působí tíhová síla břemene na trámek vzhledem k bodu B?
B

r
Fg

Pracovní list: Otáčivé účinky síly, páka 2
1. Vypočítej chybějící údaje:
12 m

300 cm

a1

a)

60 cm

300 cm

b)

1,5 m

c)

90 N
F1

0,9 kN

300 N

F2

1,8 kN
1 400 mm

F2

d)

a2

8N

f)

2m

60 N

e)
0,35 m

4m
30 N

a1
24 N

0,3 kN

2. O jaký typ páky se jedná?

3. Na čem závisí otáčivý moment síly, jak se vypočítá a jaká je jeho jednotka?

4. Vypočítej, jakou hmotnost má kolečko s nákladem, které je znázorněno na obrázku. O jaký typ páky se
jedná?

5. Moment síly udáváme v jednotce:
a) Newton
b) metr

c) kilogram

d) Newtonmetr

6. Jaký je rozdíl mezi pákou jednozvratnou a dvojzvratnou? Uveď konkrétní příklady k jednotlivým
typům.

7. Rameno síly je:
a) délka tyče
c) vzdálenost působiště síly od osy

b) vzdálenost konce tyče od osy
d) místo podepření páky

8. Dveře zavíráte silou 6 N kolmou na plochu dveří v místě kliky. Klika je od svislé osy otáčení dveří
vzdálena 0,65 m. Jaký je moment síly vzhledem k ose otáčení? Jaký by byl, kdybyste stejnou silou na
dveře působili ve vzdálenosti 0,2 m od osy otáčení?
9. Páka je v rovnovážné poloze, jsou-li stejné ……………………………………………………………..
10. Dopočítej chybějící údaje:

24 N
30 cm

1m

15 cm

b)

a)

a2
F1

18 N

m2 = 28 kg
24 cm

8 cm

0,6 m

c)

F2

d)
40 cm

15 N

m2 = ?
600 g
11. Páka je:
a) vymyšlený výraz
c) těleso otáčivé kolem svislé osy

b) těleso otáčivé kolem volné osy
d) těleso otáčivé kolem vodorovné osy

12. Dopočítej chybějící údaje u příkladů na výpočet momentu síly:
a) F = 0,3 kN
a = 0,3 m
M = ? (N.m)

b) F = 4 N
a = 20 cm
M = ? (N.M)

c) F = 35 N
M = 7 N.m
a = ? (m)

d) a = 40 cm
M = 0,08 N.m
F = ? (N)

13. Dva chlapci se houpají na houpačce. První chlapec má hmotnost 20 kg a sedne si do vzdálenosti 1,4 m
vlevo od osy otáčení. Druhý chlapec má hmotnost 14 kg a sedne si vpravo od osy otáčení. Kam si má
sednout druhý chlapec aby byla houpačka v rovnováze ?
14. Jakou sílu vyvinou čelisti kleští, jestliže vzdálenost sevřeného předmětu od kloubu kleští je 1,4 cm a
vzdálenost ruky od kloubu kleští je 16 cm. Ruka svírá kleště silou 5,6 N.
15. Kámen je zvedán sochorem. Hmotnost kamene je 60 kg, vzdálenost od opěrného bodu ke kameni je
20 cm. Délka sochoru je 1 m. Urči sílu, kterou působí ruka na sochor.
16. V jaké vzdálenosti od osy musíme na páce působit silou 50 N, abychom udrželi v rovnováze těleso
o hmotnosti 100 kg zavěšené ve vzdálenosti 4 cm od osy?
17. Jak daleko od kloubu nůžek musíme vložit ocelový plech, je-li k jeho přestřižení zapotřebí síla 400 N.
Síla, kterou působí ruka na nůžky ve vzdálenosti 50 cm od kloubu nůžek je 30 N.
18. Popiš obrázek a napiš, proč si chlapec sedl blíže k ose otáčení.

UŽITÍ PÁKY V PRAXI. ROVNORAMENNÉ VÁHY.
S pákou se setkáváme téměř všude, neboť je součástí mnoha strojů a zařízení. Páku
používáme: ke zvedání těles, při veslování, otvírání plechovek, stříhání, otvírání lahví,
posilování, ….
Zatím jsme pracovali s pákou, na kterou působily dvě síly, přitom každá byla na jiné straně –
páka dvojzvratná.
Teď se podíváme na jiný typ – obě síly budou působit na jeden konec páky –
páka jednozvratná.
a2

F2

a1
F1
Aby byla páka v rovnováze musí platit:
- každá působí jiným směrem
- větší je blíže k ose otáčení
S tímto případem se setkáme např. u koleček, otvírák, louskáček, ...

I v tomto případě platí stejná rovnice pro rovnováhu páky:

F1.a1 = F2 .a2

Rovnováha na páce je závislá na délce ramene síly.
Pokud jsou obě ramena stejně dlouhá, mluvíme o rovnoramenné páce. Rovnoramenná páka je
v rovnováze, jestliže na její ramena působí stejně velké síly. Otáčivé účinky síly závisí na
délce ramene.

Pokud nejsou ramena stejně dlouhá, mluvíme o nerovnoramenné páce.

KLADKY.
Další příklad tělesa otáčivého kolem pevné osy je kladka.

a) Pevná kladka – kotouč otáčivý kolem pevné vodorovné osy, na obvodě má žlábek pro
lano.

Pevná kladka je v rovnovážné poloze, pokud na oba konce lan působí stejně velké síly.
tj. F1 = F2
Odvození: pomocí momentu sil, neboť ty musí být stejně velké.
M1 = M2

přitom a1 = a2 = r (poloměr kotouče)

F1 . r = F2 . r
F1 = F2
Výhoda pevné kladky je pouze v tom, že usnadňuje manipulaci s břemenem – táhnout za provaz
směrem dolů je snazší než zvedat břemeno přímo vzhůru.

b) Volná kladka
Volná kladka je v rovnovážné poloze, když na volný
konec lana působíme silou poloviční velikosti,
než je gravitační síla působící na zvedaný náklad.

c) Kladkostroj

Pokud volný konec lana volné kladky povedeme přes pevnou kladku, budeme táhnout poloviční
silou. Takové zařízení se nazývá kladkostroj.
V praxi se používají kladkostroje složené z několika pevných a volných kladek, což umožní zvedat
náklady ještě menší silou než při použití jednoduchého kladkostroje.

Pracovní list: Kladka
1. Jak se na jednoduché kladce změní síla potřebná ke zvednutí závaží o hmotnosti 200 g?

F1 = …….

F2 = …….

2. Zjisti podle obrázků velikosti sil působící při zvedání těles a napiš, o jaký typ kladky se jedná.

F1 = …

5N

F2 = …

1,5 kg

10 N

F2 = …

F1 = …

0,5 kg
N

3. Jak velkou silou udržíme těleso na obrázku v rovnováze? Kladky pojmenuj.
F=?
a)

b)

c)

50 N
20 N

F=?

100 N
F=?

4. Na pevné kladce v její rovnovážné poloze byl na laně balík o hmotnosti 24 kg. Jak velká síla působila
na volný konec lana? Jak velká síla by působila, kdybychom použili ke zvedání volnou kladku?

5. Lano pevné kladky se přetrhne působením síly 250 N. Jakou největší hmotnost může mít těleso
zvedané pomocí pevné kladky?

6. Pevná kladka je v rovnovážné poloze, pokud na oba konce lan působí ……………………………. síly.
7. Spojením jedné pevné kladky a jedné volné kladky vzniká jednoduchý ………………………………..
8. Jakou sílu bychom naměřili na siloměru, jestliže má kbelík hmotnost 25 kg?
O jaký typ kladky se jedná?

9. Jak velkou silou udržíš v rovnováze pytel brambor na volné kladce?

10. Doplň do obrázku velikosti sil a napiš, o jaký typ kladky se jedná.

11. Na obrázku je Archimédův kladkostroj. Jaké typy kladek v něm jsou?
400 g
F = …………
F=?

Kdo to byl Archimédes?

m = 40 kg
12. U pevné kladky je rameno břemena a rameno síly stejně / různě dlouhé, tíha břemena a zvedající
síla mají stejnou / různou velikost i směr. Pevná kladka je tedy v rovnovážné poloze, když na obou
koncích lana působí ……………………………. síly. Na volné kladce se síla na jedné straně kladky
rovná ........................... síly na druhé straně kladky.
13. Těleso zavěšené na laně vedeném přes pevnou kladku udržuješ v rovnovážné poloze tím, že volný
konec lana táhneš svisle dolů. Jakou největší hmotnost může mít těleso, které takto udržíš
v rovnovážné poloze?
14. Jakou silou zvedáme kbelík o hmotnosti 20 kg pomocí pevné a volné kladky? Nakresli obrázky a
vypočítej.

15. Jak velkou silou udržíš v rovnováze pytel brambor na volné kladce?
16. Při použití volné kladky táhneme větší / menší silou než u kladky pevné. Nevýhodou volné kladky
je, že za lano táhneme směrem nahoru / dolu. Jak bychom to mohli změnit?
17. Co je to …? Tajenka: _______________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. tyč otáčivá kolem pevné vodorovné osy
2. jednoduchý stroj, jehož hlavní částí je
kolečko a lano
3. síla, kterou jsou tělesa přitahována k Zemi
4. síly, které působí proti pohybu těles, se
nazývají …
5. Který NPZ zde platí?
6. otáčivé účinky síly popisuje veličina
7. tuto veličinu vypočítáme: … krát rameno.
8. pohybujeCli se těleso po podložce, proti jeho
pohybu působí tzv. … síla
9. 1 NPZ je zákon …
10. typ páky, která má stejně dlouhá ramena
11. typ páky, na kterou působí síly na obou
stranách páky

Pracovní list: Opakování - páka, kladka
1. Zedník o hmotnosti 90 kg udržuje kbelík s maltou o hmotnosti 25 kg
v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku.
Jak velkou silou působí zedník na lano v bodě A?
………………………………………………………………………
2. Petr louská ořechy pomocí louskáčku, který je znázorněn na obrázku. Vypočítej velikost momentu síly,
kterým Petr působí na ořech.

3. Na obrázku je znázorněn jednoduchý ……………………….
Jak velkou silou udržíš v rovnováze závaží, když víš, že jedno
závaží má hmotnost 50 g?
………………………………………………………………..
4. Vypočítej moment síly, který vyvíjí ruka na obrázku, když působí
na násadu kladiva silou 50 N a rameno síly je 30 cm.

5. Lano pevné kladky se přetrhne působením síly 5 000 N. Jakou největší hmotnost může mít těleso
zvedané pomocí pevné kladky?
………………………………………………………………………………………………………
6. Napiš, o jaký typ páky se jedná:
a)

b)

7. Dopočítej chybějící údaj:
a)

d)

c)

b)

e)

d)

e)

c)

f)

8. Jak velkou silou zvedneme na volné kladce těleso o hmotnosti 75 kg? (Hmotnost kladky zanedbáme.)

9. Pevná kladka je:
a) kotouč, na jehož obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
b) páka, na jejímž obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
c) kotouč, v jehož středu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
10. Rovnoramenná váha je:
a) páka, která má různě velká ramena a stejné působící síly
b) páka, která má stejně velká ramena a různě působící síly
c) páka, která má stejně velká ramena i stejné působící síly
10. Napiš typ kladky a napiš, co platí pro síly F a Fg.
a)
b)

c)

11. Vysvětli rozdílné užití páky při zvedání skříně:

12. Jakou silou působí skokanské prkno na upevnění, na jehož konci stojí chlapec o hmotnosti 50 kg.
Prkno je dlouhé 3,70 m a je podepřeno ve vzdálenosti 1,20 m od upevnění.
13. Ve větách jsou skryté pojmy z kapitoly: Otáčivé účinky síly. Najdi je, vylušti tajenku a pojem
definuj. První číslice je pořadí věty, druhá pořadí písmena ve výrazu.
1) Tento příklad Karel spočítal správně.
2) Adélka houpá Kačenku v kočárku.
3) Maminka prosí Ladu o pomoc s mytím nádobí.
4) Když budeš roubík dávat správně, určitě bude držet.
5) Rob řemen opotřeboval a musel koupit nový.
6) Kámo, mentolové bonbony opravdu nemám rád.
7) Petr se lekl injekce a utekl.
8) Tatínek oloupal jablka na jablkový závin.
9) Uhodil jsem se do ramen, och to bolí.
10) Musím jít do samoobsluhy pro nákup.
7/1

8/3

9/2

1/4

2/3

5/7

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
3/1

6/6

4/2

10/1
j

Definice: ____________________________________________________________________________
o
14.
F1 = 20 N
F2 = 5 N
a2 = 20 cm
a1 = ?
F1
F2
a1

a2

Laboratorní práce č. 2: Rovnovážná poloha páky
Úloha: Ově podmínku pro rovnovážnou polohu páky
Pomůcky: páka, stojan, závaží
P íprava:
1. Nakresli páku a popiš ji.
2. Co je to páka?
3. Zapiš vztah pro rovnovážnou polohu na páce a veličiny popiš.
4. Vyjád i tento vztah slovně.
5. Na čem závisí otáčivé účinky síly? Slovně vyjád i.
Postup:
1. Sestav rovnoramennou páku. Na levou stranu páky zavěs do vzdálenosti 4 dílků (1dílek = 2 cm) od osy
otáčení jedno závaží o hmotnosti 100 g. Závaží působí v tomto bodě na páku silou F = 1 N. Jak velkou
silou F2 uvedeš páku do rovnovážné polohy, působí-li síla F2 postupně ve vzdálenosti 1, 2, a 4 dílků
vpravo od osy otáčení?
2. Vlevo od osy otáčení zavěs 6 závaží ve vzdálenosti 2 dílků. Do jaké vzdálenosti vpravo od osy zavěsíš
1 závaží a potom 2 závaží, abys páku uvedl do rovnovážné polohy?
3. Sestav sám dva p ípady rovnovážné polohy páky.
ešení:
Úloha číslo

Pokus
číslo

1

1

1

2

1

3

2

4

2

5

3

6

3

7

F1
(N)

a1
(m)

M1 = F1.a1
(N.m)

Závěr:
Referát: Jednoduché stroje
1. Páka – jednozvratná, dvojzvratná: popis, užití v praxi
2. Kladka – volná, pevná, kladkostroj: popis, užití v praxi
3. Výroba rovnoramenné páky.
Zdroje: internet, encyklopedie, učebnice,…

F2
(N)

a2
(m)

M2 = F2.a2
(N.m)

DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY
TLAKOVÁ SÍLA. TLAK.
Zatím jsme probrali posuvné účinky síly – Newtonovy zákony, a otáčivé účinky síly – páka,
kladka. Mezi poslední účinky síly patří účinky deformační, tedy účinky, při kterých dochází
ke změně tvaru tělesa.
Na desku položíme závaží, které se desky dotýká plochou o
obsahu S. Toto závaží působí kolmo na dotykovou plochu
silou F, kterou nazýváme síla tlaková.

Tedy:
Tlaková síla je celková síla, kterou působí jedno těleso na druhé kolmo na dotykovou
plochu.
Položíme-li na tenkou pružnou desku závaží,
deska se prohne zdeformuje se.
Tedy:
Tlaková síla může mít na těleso deformační účinek.
Zajímá nás, na čem tyto deformační účinky závisí.
• Představte si, že se v zimě půjdete projít s kamarádem po zasněžených horách. Kamarád si
ovšem vezme sněžnice. Kdo z vás se bude bořit hlouběji? Kdo má tedy větší deformační
účinek na sníh? … Větší deformační účinek má ten, kdo se zabořil víc … ty. Je tedy
zřejmé, že deformační účinky závisí na ploše, na kterou síla působí.
• Podruhé si vezmete sněžnice oba, přesto se budete bořit různě hluboko. Na čem závisí
teď? Na hmotnosti … tedy na působící síle.
Tedy:
Deformační účinky síly závisí na velikosti působící síly a na ploše, na kterou síla působí.
Čím větší síla, tím větší deformace, čím větší plocha, tím menší deformace.
V souvislosti s deformačními účinky síly zavedeme další fyzikální veličinu, která bude
představovat podíl působící síly a plochy , na kterou tato síly působí.
TLAK
Značka …… p
Jednotka … 1 Pa (Pascal)
Vzorec …

p=

F
S

F … působící síla
S … plocha, na kterou síla působí
1 Pa … tlak, který vyvolá síla 1 N působící na plochu o obsahu 1 m2 ... (1 Pa = 1 N/m2).
Kromě této jednotky máme i další:
1 hPa = 100 Pa

1 kPa = 1 000 Pa

1 Mpa = 1 000 000 Pa

Pracovní list: Tlak 1
1. Napiš vzorec pro výpočet tlaku, popiš veličino a napiš základní jednotku tlaku. Napiš domeček pro
výpočet tlaku.

2. Doplň text:
Tlak říká, jak je soustředěná ……………. na plochu. Udává se v jednotkách ……………. nebo
……………….. Lze jej vopočítat použitím rovnice: tlak =______ ______ . Velikost tlaku tedo
závisí na velikosti ……… a velikosti ………… Platí, čím větší je plocha, tím je velikost tlaku
……………, čím větší síla působí, tím je velikost tlaku ………………… Síla 15 N, která působí na
plochu 2 m2, votváří tlak …………….. Pokud bo bol obsah plocho menší, bude tlak …………….
Pokud bo obsah plocho bol větší, bol bo tlak ……………… Pokud bo se zvětšila působící síla, potom
bo bol tlak ……………, pokud bo se působící síla zmenšila, bol bo tlak ……………
3. Obsah chodidel člověka je 450 cm2, jeho hmotnost je 80 kg. Jak velký tlak způsobuje tento člověk na
podložku, stojí7li na obou nohou a jaký bude tlak, pokud si stoupne jen na jednu nohu.
4. Tlak větru je 1,2 kPa. Vopočítej tlakovou sílu působící na lodní plachtu o obsahu 2,5 m2.
5. Hmotnost žáka a židle je 52 kg. Obsah dotokových ploch židle s podlahou je 12 cm2. Jaký tlak
způsobuje židle na podlahu?
6. V kterém případě způsobuje cihla na vodorovnou podložku největší a v kterém případě nejmenší tlak?
a)

b)

c)

největší tlak
nejmenší tlak

7. Rozhodni, ve kterém případě je tlak na podložku větší a ve kterém je tlak menší:
větší tlak:
a)

b)

menší tlak:

8. Vopočítej velikost tlaku, kterým působí ložař na sníh, je7li celková hmotnost ložaře s ložemi 75 kg a
plocha skluznic je 0,15 m2.
9. Převeď jednotky tlaku:
1 200 Pa (kPa) =

0,055 MPa (Pa) =

3,5 kPa (Pa) =

450 000 Pa (MPa) =

0,06 kPa (Pa) =

1,4 MPa (kPa) =

550 Pa (kPa) =

3 250 Pa (kPa) =

1,35 hPa (Pa) =

4,35 kPa (hPa) =

2,4 MPa (hPa) =

840 Pa (hPa) =

4 500 kPa (hPa) =

0,005 kPa (Pa) =

10. Hmotnost tanku je 36 t, celková stoková plocha pásů se zemí je 4,5 m2. Jaký tlak způsobuje tank na
vodorovnou plochu?
11. Jaký je tlak lisu, je7li lisovací deska čtvercová o straně 35 mm a vovine7li lis tlakovou sílu 12 000 N?
12. Cihla má rozměro 30 cm x 15 cm x 7 cm. Její hmotnost je 4,8 kg. Vopočítej tlak, který cihla
způsobuje na podložku ve všech polohách. Kdo je tlak na podložku největší a kdo je nejmenší?
13. Vopočítej tlak, který způsobuje železniční vagón o hmotnosti 30 t na vodorovné kolejnice, je7li obsah
stokové plocho kol s kolejnicemi 0,008 m2.
14. Žulová kostka má hmotnost 6 kg. Její základna má plochu 125 cm2. Jakým tlakem působí kostka na
podložku?
15. Muž o hmotnosti 70 kg stojící na obou nohou působí na podložku tlakem 14 584 Pa. Jak velká je
plocha jeho chodidel?
16. Jak velká je plocha podstavo tělesa o hmotnosti 50 kg, které působí na podložku tlakem 50 kPa?
17. Jakým tlakem na led působí krasobruslařka o hmotnosti 60 kg, stojí7li na jedné brusli o stokové ploše
8 cm2?
18. Kufr, sekačka na trávu a dlaždice leží na zemi. Vopočítej, jak velkým tlakem působí tělesa na
podložku:
a) kufr: hmotnost 12 kg, obsah plocho 0,1 m2
b) sekačka: hmotnost 14 kg, obsah plocho 0,2 m2
c) dlaždice: hmotnost 30 kg, obsah plocho 0,3 m2
19. V tajence je ukroto jméno významného fozika. Napiš jeho jméno, najdi na internetu datum a místo
jeho narození a úmrtí a co významného objevil.
1
2
3
4
5
6
7
8

1. mění7li těleso svoji polohu vzhledem
k jinému tělesu, je v …
2. kotouč otáčivý kolem pevné vodorovné
oso
3. úsek trajektorie
4. místo působiště gravitační sílo
5. veličina, která vojadřuje dráhu, kterou
těleso urazí za jednotku času
6. pohobové zákono formuloval …
7. toč otáčivá kolem pevné vodorovné oso
8. veličina, která má značku p
9. spojením volné a pevné kladko vzniká
10. na obrázku platí zákon:

9
10
11
12

11. top páko, která má stejně dlouhá
ramena
12. top kladko

Pracovní list: Tlak 2
1. Převeď jednotky tlaku:
3,5 kPa = ……………Pa

2 325 Pa = ……………kPa

125 hPa = ……………kPa

0,250 MPa = ……………kPa

450 Pa = ……………kPa

0,45 MPa = ……………kPa

0,015 MPa = ……………Pa

0,275 kPa = ……………hPa

720 Pa = ……………hPa

85 hPa = ……………Pa

8,4 kPa = ……………hPa

10 550 Pa = ……………kPa
2. Převeď:

0,05 MPa + 4,5 kPa + 250 hPa (Pa) =
3,5 kPa + 14 hPa + 45 Pa (Pa) =
0,5 MPa + 2,4 kPa + 7 hPa + 15 Pa (Pa) =
3. Proč mají zemědělské stroje jezdící na měkkém terénu široké pneumatiky?
………………………………………………………………………………………………………..……
4. Hliníková kostka působí na podložku tlakem 0,027 kPa. Délka hrany je 10 cm. Vypočítej velikost
tlakové síly, kterou působí kostka na podložku.
5. Jak velkou silou musíme působit na plochu 2 dm2, když tlak je 15 000 Pa?
6. Když šijeme jehlou silnější látku, používáme náprstek. Proč? …………………………………………..
7. Někteří kouzelníci se lehají holým tělem na podložku s velkým množstvím hřebíků. Proč se nezraní?
……………………………………………………………………………………………………………
8. Jaká je hmotnost nákladního automobilu, který má 3 nápravy (6 kol) a působí na silnici tlakem
12 MPa? Plocha dotýkající se části jedné pneumatiky je 30 cm2.
9. Obsah stykové plochy pásů traktoru se zemí je 2,5 m2. Tlak, který způsobuje traktor na zemi je 50 kPa.
Jak velkou tlakovou silou působí traktor na zem?
10. Petr šel bruslit na rybník. Je těžký, působí na něj gravitační síla 720 N. Jeho nohy pokrývají plochu
0,12 m2. Led vydrží tlak 5 000 Pa a potom se prolomí. Petr si ale myslí, že je v bezpečí. Má pravdu?
Jaká je hmotnost Petra,
11. Jak docílíš toho, aby nohy stolu vyvíjely na koberec místnosti menší tlak?
……………………………………………………………………………………………………………
12. Porovnej velikosti tlaků, kterým
tělesa působí na podložku.

13. Chlapec o hmotnosti 50 kg sedí na saních, které mají hmotnost 5,2 kg. Plocha skluznic je 600 cm2.
Jaký tlak způsobují saně s chlapcem na plochu skluznic?
14. Čím je čepel nože ostřejší, tím bude tlak:

a) menší

b) větší

c) je stále stejný

15. Pod člověkem se probořil led. Jak musí postupovat zachránce, aby se pod ním také neprolomil led?
Odpověď zdůvodni.
a) rozběhne se k němu a podá mu ruku, aby ho vytáhl
b) přibližuje se k němu po špičkách
b) utíká volat pomoc
d) lehne si na led, nebo použije širší desku, na kterou si lehne
16. Jaký je vztah pro výpočet tlaku?
a) p = F : s
b) P = F . S

c) p = F . S

d) p = F : S

e) P = F : S

17. V kterém případě bude větší tlak na podložku:
a)

b)

18. Ve kterém případě bude tlak na podložku nejmenší?
a)

b)

c)

19. Napiš, jak lze zvětšit tlak na podložku a uveď příklad:
a) ……………………………………………………………………………………………………....
b) ………………………………………………………………………………………………………
Napiš, jak lze zmenšit tlak na podložku a uveď příklad:
a) ……………………………………………………………………………………………………....
b) ………………………………………………………………………………………………………
20. K čemu se používají sněžnice a v čem spočívá jejich výhoda?

21. Doplň:
stokrát větší než 1 Pa je

……………

tisíckrát menší je 1 kPa je ……………

milionkrát větší než 1 Pa je

……………

stokrát menší než 1 hpa je ……………

desetkrát větší než 1 hPa je

……………

tisíckrát větší než 1 kPa je ……………

tisíckrát větší než 1 Pa je

……………

desetkrát menší než 1 kPa je ……………

22. Vypočítej velikost tlaku na sníh jezdce na snowboardu s celkovou hmotností 50 kg, je-li plocha
snowboardu 0,2 m2.
23. Výrobce skleněné desky na konferenční stolek udává, že maximální tlak na desku může být 1 kPa.
Obsah plochy stolu je 0,85 m2. Co se stane, když se na stůl položí balík o hmotnosti 90 kg?

Laboratorní práce č. 3: Tlak na podložku
Úkol č. 1: Jakým tlakem působím na podložku
Příprava:
1. Napiš vztah pro výpočet tlaku, základní jednotku a veličiny pojmenuj.
2. Napiš vztah pro výpočet gravitační síly a veličiny pojmenuj.
Pomůcky: milimetrový papír, pravítko
Postup:
1. Na milimetrový papír obkresli jednu svoji botu.
2. Zvýrazni čtvercovou síť a očísluj.
3. Vypočítej obsah boty.
3. Vypočítej gravitační sílu, kterou jsi přitahován k zemi.
4. Vypočítej, jakým tlakem působíš na podložku, pokud na zemi stojíš jednou nohou a jakým tlakem
působíš na podložku, pokud na ni stojíš oběma nohama.
Řešení:
Moje hmotnost = …………………kg
Výpočet síly:
F=(

)

F=(

)

F=(

)N

Obsah chodidla:
S = ………………...cm2
S = …………………m2
Výpočet tlaku, pokud stojím na podlaze jednou nohou:
p=(

)

p=(

)

p=(

) Pa

p = ………….kPa
Tlak, pokud stojím na podlaze oběma nohama:

Závěr:
Pokud stojím na zemi jednou nohou, působím na ni tlakem ………………………………….
Pokud stojím na zemi oběma nohama, působím na ni tlakem …………………………………

Úkol č. 2: Jakým tlakem působí těleso (kvádr) na podložku
Pomůcky: rovnoramenné váhy, závaží, těleso, pravítko
Postup:
1. Zvaž těleso na rovnoramenných vahách.
2. Změř rozměry tělesa a vypočítej obsah plochy, která se dotýká podložky.
3. Z naměřených hodnot vypočítej tlak, jakým těleso působí na podložku v různých polohách.
4. Vypočítej velikost tlaku v různých polohách.
Řešení
Hmotnost tělesa je m = ………………………g
m =………………………kg
Výpočet síly:
F=(

)

F=(

)

F=(

)N

Rozměry tělesa:
délka a = ……… cm

šířka b = ……… cm

A poloha tělesa
Obsah:
S = a .b
S=(

)

S=(

) cm2 = …………..m2

Výpočet tlaku:
p=(

)

p=(

)

p=(

) Pa = ……………. kPa

B poloha tělesa
Obsah:
S = a .b
S=(

)

S=(

) cm2 = …………..m2

výška c = ……… cm

Výpočet tlaku:
p=(

)

p=(

)

p=(

) Pa = ……………. kPa

C poloha tělesa

Obsah:
S = a .b
S=(

)

S=(

) cm2 = …………..m2

Výpočet tlaku:
p=(

)

p=(

)

p=(

) Pa = ……………. kPa

Závěr:
V poloze A působí těleso na podložku tlakem ……………, v poloze B působí těleso na podložku tlakem
…………………, v poloze C působí těleso na podložku tlakem ……………. Největší hodnota tlaku je
v poloze …………, nejmenší hodnota laku je v poloze ………. Z toho vyplývá, že čím je větší plocha,
tím je hodnota tlaku ……………

Referát:
Blaise Pascal byl významný fyzik a matematik, podle kterého je pojmenována jednotka tlaku. Vypracuj
krátký referát o jeho životě doplněný jeho portrétem (nakresleným) .

TLAK V PRAXI. TLAK – PŘÍKLADY.

V technické praxi i v denním životě potřebujeme někdy tlak zmenšit nebo zvětšit.
Zmenšení:
• Zmenšením působící síly (menší hmotnost – např. kolové traktory,…)
• Zvětšením obsahu plochy, na kterou síla působí (např. pásové traktory, pásy u
tanku,…)

Zvětšení:
• Zvětšením působící síly (např.lisy,…)

• Zmenšením obsahu plochy, na kterou síla působí (např.zatloukání hřebíků,
řezání nožem, šití jehlou,…)

TŘECÍ SÍLA.
TŘECÍ SÍLA, MĚŘENÍ TŘECÍ SÍLY.
Proč se zastavíme na kole, když přestaneme šlapat? Proč se přestane kutálet míč? Proč se lyžař na
rovině zastaví? Proč se zastaví puk na ledě? Co nutí tato všechna tělesa, pohybující se po povrchu,
zastavit se? Jsou to třecí síly, které vznikají při pohybu jednoho tělesa po povrchu druhého.
Při pohybu jakéhokoliv tělesa po podložce působí proti směru pohybu brzdné síly – třecí nebo
odporové. Tyto síly se uplatňují při pohybu v kapalinách (plavání ryb nebo lodí) nebo v plynech (let
ptáků a letadel).

Nyní budeme podrobněji zkoumat, kdy v důsledku tření vzniká třecí síla a na čem tato síla závisí.
Třecí síla vzniká při pohybu tělesa po podložce, např. při posunování židle. Jev, při kterém
vzniká třecí síla, se nazývá tření.
Vlastnosti:
• Třecí síla působí vždy proti směru pohybu tělesa
• Působí v dotykové ploše pohybujícího se tělesa a podložky
• Má směr opačný než je směr pohybu tělesa
směr pohybu
F
Ft
třecí síla
Co je příčinou vzniku třecí síly?
•
•

Drsnost dotykových ploch … při vzájemném pohybu těles do sebe zapadají nepatrné
nerovnosti dotykových ploch a tak brzdí pohyb
Silové působení částic v dotykových plochách … u hodně hladkých těles dojde k většímu
přilnutí těles k sobě a jejich pohyb po sobě je pak náročnější a těžší (sklo)

Na čem závisí velikost třecí síly?
•

Třecí síla je přímo úměrná tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku (tedy
závisí na hmotnosti tělesa – čím těžší těleso, tím větší třecí síla)

•

Třecí síla také závisí na materiálu a drsnosti dotykových ploch (čím drsnější podložka,
tím je třecí síla větší)

Druhy třecích sil:
Pohybová … má ji pohybující se těleso
Klidová … má ji těleso v klidu, je větší než třecí síla pohybová
Smyková … má ji těleso pohybující se přímo po podložce
Valivá
… má ji těleso pohybující se např. po válečcích, je tedy podloženo jinými tělesy a
má menší dotykové plochy, je tedy menší než třecí síla smyková

smykové tření

valivé tření

VÝZNAM TŘECÍ SÍLY PRO POHYB TĚLES V DENNÍ A TECHNICKÉ
PRAXI.
Dosud jsme uvažovali o smykové třecí síle jako o jedné z brzdných sil při posuvném pohybu
těles.
V tomto případě se tření projevuje nepříznivě – při vzájemném pohybu součástí strojů po
sobě se součásti zahřívají, jejich dotykové plochy se odírají a stroj se rychle opotřebovává.
Tření se projevuje nepříznivě např. i při lyžování, bruslení, na skluzavce, u dveří, ...
Proto se snažíme třecí sílu zmenšit – vodou, leštěním dotykových ploch, mazivem, atd.
V praxi se také používají kuličková nebo válečková ložiska (valivá třecí síla je menší než
smyková, asi 20-30krát). Ložiska jsou důležitou součástí mnoha strojů a dopravních
prostředků.

KDY JE TŘENÍ UŽITEČNÉ?
Kdykoliv se pohybujeme, potřebujeme třecí sílu.
• Bez ní bychom nemohli zabrzdit kolo nebo auto.
• Setkáváme se s ní i při našem pohybu.
Kdyby totiž neexistovala třecí síla mezi podrážkou bot a podlahou či chodníkem, nemohli
bychom udělat ani krok, uklouzli bychom
proto se při náledí sypou chodníky, aby se
zvýšilo tření. Na pneumatikách jsou vylisovány zářezy, aby se zvýšila třecí síla v místě
dotyku kola s podložkou a snížilo se tak nebezpečí smyku.
Zkuste si představit, co by se stalo, kdyby klidová třecí síla neexistovala!
•
•
•
•
•

Hřebíky by vypadly ze zdí
Nábytek by klouzal po podlaze
Každý uzel by se rozvázal
Neudrželi bychom tužku v ruce
Nemohli bychom kreslit a psát

Pracovní list: Tření, třecí síla
1. Doplň text:
Proti pohybu těles působí tzv. brzdné síly a tu buď ……………….. síla nebo ……………….. síly a to
buď odporová síla ……………….. nebo odporová síla ……………….. Jev, při kterém vzniká třecí
síla, se nazývá ……………….. Čím větší je hmotnost tělesa, tím je třecí síla ……………….. Čím
drsnější je povrch podložky, tím je třecí síla ……………….. Známe tyto druhy třecích sil:
……………….., ……………….., ……………….. a ……………….. Těleso v pohybu má
……………….. třecí sílu. Těleso v klidu má ……………….. třecí sílu, která je ……………….. než
pohybová třecí síla. Těleso pohybující se po podložce má ……………….. třecí sílu, těleso pohybující
se např. po válečcích má ……………….. třecí sílu, která je ……………….. než smyková třecí síla.
2. Uveď příklady, jakým způsobem lze zmenšit třecí sílu:
___________________________________________________________________________________
3. Uveď příklady, jakým způsobem lze zvětšit třecí sílu:
___________________________________________________________________________________
4. Proč se v zimě nasazují pneumatiky se zimním vzorkem nebo sněhové řetězy?
___________________________________________________________________________________
5. Proč je do vodních tobogánů vpouštěna voda? _____________________________________________
6. Proč se v zimě sypou chodníky, silnice? __________________________________________________
7. Proč se v zimě nosí obuv s podrážkou se vzorkem? _________________________________________
8. Pojmenuj dopravní značky. Jak by se měl zachovat řidič po zhlédnutí těchto dopravních značek.
a)

b)

…………………………………...

c)

………………………..…….

……………………..

9. U následujících tvrzení rozhodni, zda jsou pravdivá (P) či nepravdivá (N).
a) Třecí síla závisí na drsnosti stykových ploch.

___________

b) Třecí síla má souhlasný směr, jako je směr pohybu těles.

___________

c) Třecí síla působí i mezi tělesy, která jsou v klidu.

___________

d) Klidová třecí síla je menší než pohybová třecí síla.

___________

e) Smyková třecí síla je menší než valivá třecí síla.

___________

f) Třecí síla působí proti směru pohybu.

___________

10. Porovnej třecí sílu na obrázcích A, B, C:

největší třecí síla: _______________

nejmenší třecí síla: _______________

11. V kterém případě se pohybuje kvádr po smirkovém papíru:

12. V jakém případě bude brzdná dráha nejdelší:
a) mokrá vozovka, nové pneumatiky
b) suchá vozovka, nové pneumatiky
c) suchá vozovka, staré pneumatiky
d) mokrá vozovka, staré pneumatiky
13. Proč se voskují běžky, lyže? _________________________________________________________
14. Dokresli do obrázku směr a značku třecí síly:

F

15. Vyjmenuj druhy ….. (tajenka).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. čím má těleso větší hmotnost, tím je velikost třecí síly při
pohybu po podložce …..
2. v zimě se na pneumatiky nasazují ….. řetězy, které zvyšují
třecí sílu mezi pneumatikami a vozovkou
3. třecí sílu lze snížit použitím kuličkových nebo válečkových
…..
4. druh brzdné síly
5. jev, při kterém vzniká třecí síla
6. značku Ft má …..
7. druh třecí síly, kterou mají tělesa v pohybu
8. druh třecí síly, kdy se tělesa smýkají přímo po podložce
9. druh třecí síly, kterou mají tělesa v klidu
10 druh třecí síly, která vzniká při pohybu válce na úpravu
tenisových kurtů po antuce

Tajenka: ____________________________________________________________________________________
16. Napiš, zda je tření užitečné (U) nebo neužitečné (N):
pohyb smyčce po strunách

bruslení

jízda mokré skluzavce

řezání pilou

otevírání dveří, oken

lyžování

jízda v zimě po posypané vozovce

jízda na skluzavce

brzdění automobilu

hřebíky ve zdi

bowling

mlýnek na maso

chůze v zimě po posypaném chodníku

stahování rolet

curling

držení tužky v ruce

