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VLASTNOSTI KAPALIN

2. V druhé lekci si spočítáme příklad na tepelnou roztažnost, jehož zadání je:

Expanzní nádrž neznámého objemu má pojmout přebytečnou vodu, která vznikne při zahřátí z 12°C 
na 80°C. V systému je celkem 2300 l vody. Jaký musí být objem této expanzní nádrže?

1. V první lekci si povíme teorii k vlastnostem kapalin. Popíšeme si základní vlastnosti jako jsou měrná
hmotnost, viskozita a kapilarita. Ke všemu si napíšeme vzorce, které pak budou potřeba k početní části.
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4. Ve čtvrté lekci si propočítáme příklad na kapilární elevaci. Jeho zadání zní takto:

Houba tvaru krychle o hraně 30 cm je položena do misky s vodou o teplotě 10°C. Po týdnu voda v houbě 
vyvzlínala do výšky 17 cm nad hladinu vody v misce. Urči průměr kruhových pórů v houbě za předpokladu 
vytvoření polokulového tvaru menisku.

VLASTNOSTI KAPALIN

3.Ve třetí lekci si spočteme další příklad na tepelnou roztažnost, jehož zadání je následující:

Varná konvice o celkovém objemu 0,9 l má tvar válce s průměrem 60 mm. Kde musí být ryska MAX 
(kolik mm pod horním okrajem konvice), když v ní chci vodu o teplotě 20°C přivést k varu?

HYDRAULIKA S PÉŤOU
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2. V druhé lekci si zavedeme pojmy absolutní a relativní tlak. Také si úplně polopaticky vysvětlíme, co je to
přetlak a co podtlak, ukážeme si to i na obrázku a nikdo už nebude váhat, kam dát jaký znamínko a jakou
hodnotu.

HYDROSTATICKÉ TLAKY

1. V první lekci si řekneme základní teorii k hydrostatickému tlaku. Řekneme si, jaký je rozdíl mezi tlakem
atmosférickým a hydrostatickým, naučíme se dané hodnoty a potřebné vzorce pro výpočet. Taky si
vysvětlíme pojem rovňová plocha.

HYDRAULIKA S PÉŤOU

3. Ve třetí lekci se budeme věnovat Pascalovu zákonu. Napíšeme si patřičný rovnice a ukážeme, v čem se
dá v praxi tenhle zákon využít.
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5. V páté lekci se budeme opět věnovat U trubici, tentokrát bude příklad o něco těžší:

U trubice je naplněna vodou a neznámou kapalinou.

a) Urči měrnou hmotnost neznámé kapaliny pro případ, že jsou oba její konce otevřené?
b) Na levou stranu U trubice byla přidána nádoba, ve které byl vytvořen podtlak.

Jaký podtlak v ní musí být, aby voda v levé části trubice nastoupala do výšky 2,5 m?

HYDROSTATICKÉ TLAKY

4. Ve čtvrté lekci se konečně mrkneme na příklad. Budeme počítat tlaky v U trubici a zadání bude 
vypadat takto:

Jaký rozdíl hladin (Δh=?) vznikne v U trubici naplněné vodou a rtutí (ρrtuť = 13600 kg.m-3)?
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7. V sedmé lekci si vyzkoušíme spočítat příklad, kde se využije vzorec pro Pascalův zákon.
Zadání je takovéto:

Na malý píst o ploše 5 cm2 působí síla 200 N. Jakou hmotnost může mít závaží, které bude zvedat velký 
píst o ploše 0,3 m2 ? Předpoklad je 100% účinnost zařízení.

HYDROSTATICKÉ TLAKY

6. V šesté lekci se stále budeme věnovat výpočtu tlaků pomocí rovňové plochy, zadání však bude mírně
jiné:

V potrubí je změřen podtlak pva=15 kPa. Do potrubí je navrtaná trubice o průměru 20 mm, která je 
zapuštěná do nádoby s olejem (ρolej = 910 kg.m-3). Do jaké výšky olej vystoupá?
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2. V druhé lekci se naučíme vykreslovat základní zatěžovací obrazce. Vysvětlíme si, proč je výhodné je
kreslit po složkách a kde najdeme působiště dané hydrostatické síly.

HYDROSTATICKÉ SÍLY

1. V první lekci si zavedeme pojem hydrostatická síla. Odvodíme si všechny důležité vzorce, které pak
budeme mít připravené na počítání nejrůznějších příkladů.

HYDRAULIKA S PÉŤOU

3. Ve třetí lekci se mrkneme na výpočet momentů, který se nám bude hodit jak u klasických
konstrukcí, tak u počítání účelného rozdělení nosníků po výšce stavidla.
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5. V páté lekci začneme s příklady. Zatím nebudeme nic počítat, ale naučíme se kreslit zatěžovací
obrazce na tyto základní konstrukce:

HYDROSTATICKÉ SÍLY

4. Ve čtvrté lekci se podíváme na plavání těles. Řekneme si Archimedův zákon a zapíšeme ho pomocí
vzorce, který se poté opět bude hodit u příkladů.
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7. V sedmé lekci se naučíme pojem Jamborův práh a vysvětlíme si, jak na něj působí síly a jak se
v takovém případě kreslí zatěžovací obrazce:

HYDROSTATICKÉ SÍLY

6. V šesté lekci budeme pokračovat ve vykreslování zatěžovacích obrazců, tentokrát si to ale vyzkoušíme
na válcovém jezu.

HYDRAULIKA S PÉŤOU
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9. V deváté lekci si konečně započítáme. Budeme mít zadaný příklad na výpočet hydrostatické síly:

Urči velikost a působiště (z =?) hydrostatické síly působící na hradící konstrukci dle obrázku, 
jejíž šířka je 1,5 m a hloubka vody je 3 m.

HYDROSTATICKÉ SÍLY

8. V osmé lekci budeme pokračovat v zatěžovacích obrazcích, ale tentokrát budou zadané velmi
težké lomené konstrukce:
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11. V jedenácté lekci si spočteme další příklad na hydrostatickou sílu, ale nyní bude zadaná konstrukce
opravdu složitá a bude těžké spočítat plochy zatěžovacích obrazců:

Urči velikost a směr (   =?) hydrostatické síly působící na vrata (na obrázku znázorněna silnou čarou) 
šířky 2 m v hloubce vody 5 m.

HYDROSTATICKÉ SÍLY

10. V desáté lekci opět budeme počítat hydrostatickou sílu, tentokrát ale bude působit na složitější 
konstrukci:

Urči velikost a směr (    =?) hydrostatické síly působící na metr běžný válcového uzávěru o průměru 
D=2,2 m ve vodě hloubky 3 m.

HYDRAULIKA S PÉŤOU
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HYDROSTATICKÉ SÍLY

12. Ve dvanácté lekci si spočítáme nejtěžší příklad na hydrostatické síly, kde budeme muset využít
i momentovou podmínku:

Betonová hráz má rozměry a sklony dle obrázku. Urči minimální měrnou hmotnost betonu (ρbeton = ?) 
tak, aby nedošlo k překlopení hráze kolem paty vzdušního líce.

13. Ve třinácté lekci si spočítáme příklad na rozdělení nosníků po výšce stavidla:

Rozmístí tři nosníky po výšce stavidla tak, aby byly stejně namáhány. 
Urči vzdálenosti od hladiny (z1 , z2 , z3 =?)

HYDRAULIKA S PÉŤOU
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HYDROSTATICKÉ SÍLY

14. Ve čtrnácté lekci si propočítáme příklad na plavání těles:

V nádrži s vodou a olejem (ρolej = 830 kg.m-3) plave válec o průměru 50 cm a výšce 30 cm s měrnou 
hmotností 200 kg.m-3. Ponoření v jednotlivých kapalinách je patrné z obrázku. Kolik cm nad hladinu 
(h = ?) válec vyčuhuje?
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