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Co je tlak?

Fyzikální veličina

 Je výsledkem kolmé síly působící na plochu

Zvyšuje se růstem síly a zmenšením plochy

 Je odvozená fyzikální veličina

Lze měřit manometrem



Působení tlaku
Může vyvolat deformaci materiálu

Udržuje vzduch vázaný ve vodě

 Je žádoucí při provozu některých 
technických zařízení

 Je využíváno při prokázání těsnosti nebo 
netěsnosti potrubí (tlakové zkoušky)

Kontrolujeme měřidly - tlakoměry



Znázornění tlaku

Síla působící na plochu

Obr. č. 1



Tlak – často používané pojmy
Atmosférický tlak

Přetlak

Podtlak

Absolutní tlak

Absolutní vakuum – absolutní tlaková nula 

Hydrostatický tlak, tlakový rozdíl, tlakové 
ztráty, tlakový přínos 



Tlak – výpočet, jednotky
Výpočet velikosti tlaku                    

 F…. Síla [N]

 S…. Plocha [m2]  

 Značka jednotky                   

Používaná jednotka [Pa] (pascal) nebo 
používané násobky – [kPa], [MPa]

Ostatní používané jednotky – bary [bar],

atmosféry [atm] a další



Atmosférický tlak
Popisujeme při působení hmotnosti vzdušného  

obalu země na povrch země důsledkem jejího 
gravitačního pole

Měříme barometrem

Atmosférický tlak není stálý, mění se (klesá) s 
nadmořskou výškou

Normální atmosférický tlak má hodnotu 

101,3 kPa, v topenářské praxi se používá 
hodnota 100 kPa



Tlak vzduchu – var vody
Pokles tlaku má vliv na teplotu varu vody:

Obr. č. 2
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Konec prezentace


