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UČIVO:  HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ. 

➢ přečíst pomalu a s porozuměním článek v knize F7 str. 102 -104 

 

➢ napsat zápis do sešitu i s příkladem 

 

➢ video na youtube  https://www.youtube.com/watch?v=wwKmBcTfdyY&t=15s 

 

    https://www.youtube.com/watch?v=YlmRa-9zDF8 

 

Vysvětlení učiva: 

➢ Pokus: 

Propojíme dvě stříkačky hadičkou a naplníme vodou, vytvoříme tak spojené 
nádoby. Zatlačíme-li silou na jeden píst jedné stříkačky, na píst druhé stříkačky 
působí stejně velká síla a naopak. 
Oba válce i trubice jsou vyplněny kapalinou, která je uzavřena pohyblivými písty. 

 
Hydraulická zařízení v praxi: 

• Brzdy v autě – u brzdného pedálu je píst, který tlačí kapalinu v hadičkách a trubičkách. Když 

řidič šlápne na brzdy, podle Pascalova zákona se zvětší tlak v celém potrubí i v 

brzdných válečcích. Válečky se proto roztáhnou a přitlačí brzdové čelisti. 

• Zvedací křeslo u zubaře - doktor působí malou silou na píst s malou plochou a tlak kapaliny 

pak vyvolá na větší ploše větší sílu, která vyzdvihne křeslo i s pacientem. 

• Hydraulický zvedák – malá síla pomocí přenosu tlaku v kapalině a velkého pístu umožní zvedat 

auto. 

• Hydralický lis - zde je nad velkým pístem upevněna deska a mezi oběma se stlačuje lisovaný 
předmět  

Místo vody se v hydraulických zařízeních užívá olej, aby zařízení nerezivělo a písty ve válcích se 
snadněji pohybovaly. 

_____________________________________________________________________________ 
Zápis do sešitu: 

Z Pascalova zákona plyne: zatlačíme-li na kapalinu v uzavřené nádobě v jednom místě, vyvoláme 
stejné zvětšení tlaku ve všech místech kapaliny. 

Na přenosu tlaku podle Pascalova zákona je založena činnost hydraulických zařízení. 

Hydraulické zařízení umožňuje nejen přenášet tlakovou sílu, ale také ji zvětšit. 

Kolikrát je obsah plochy velkého pístu větší než obsah plochy malého, kolikrát větší síla 
působí na velký píst než na malý píst. 

Užití: 

➢  u hydraulických lisů, 

➢ u zvedáků 

https://www.youtube.com/watch?v=wwKmBcTfdyY&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=YlmRa-9zDF8


➢ brzd automobil 

➢ křeslo u zubaře 

 

Př. 

Na malý píst hydraulického lisu o ploše 10 cm2 působí síla 500 N. Jakou plochu má velký píst, jestliže 
vyvinutá síla na velkém pístu je 4 kN? 

S1 = 10 cm2 = 0,001 m2 

F1 = 500 N 

S2 = ? cm2 

F2 = 4 kN = 4000 N 

p1 = F1 : S1 

p1 = 500 : 0,001 

p1 = 500 000 Pa 

p1 = p2 

 

 

p2 = F2: S2 

S2 =  4000 :  500 000 

:S2 = 0,008 m2 

Plocha pístu je 0,008 což je 80 cm2. 

.________________________________________________________________________ 

 


