
Tlaková síla, tlak 

FYZIKA – 7. ročník 



Deformační účinky síly na těleso: 

• Deformační účinky může vyvolat tlaková síla. 

• Deformace tělesa může být dočasná nebo 
trvalá. 



Tlaková síla: 
• Tlaková síla působí kolmo na plochu. 

• Jako tlaková síla se velmi často projevuje 
gravitační síla - tíha tělesa. 
G = m . g                             g = 10 N/kg 

 

G 

Síla tlaková F 



Tlaková síla, která působí na určitou plochu se 
projevuje jako tlak. 

Tlak je fyzikální veličina- značka p 

Tlak vypočítáme, když velikost tlakové síly vydělíme 
velikostí plochy , na kterou působí. 
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1 = 1 Pa - Pascal 

1 kilopascal ( kPa )     = 1000 Pa    1 hektopascal (hPa) = 100Pa 
1 megapascal ( MPa) = 1000 kPa = 1 000 000 Pa  



Velikost tlaku : 
 
přímo úměrný tlakové síle F– kolikrát větší je tlaková síla, 
            tolikrát větší je tlak 
 
nepřímo úměrný ploše S     -   kolikrát větší  je plocha, 
            tolikrát menší je tlak 
 
Potřebujeme-li tlak snížit musíme zmenšit tlakovou sílu 
nebo zvětšit plochu, na kterou působí. 
 
Potřebujeme-li tlak zvýšit musíme zvětšit tlakovou sílu 
nebo zmenšit plochu, na kterou působí. 
 
 



Užití zmenšení tlaku: 
• zmenšením tlakové síly 

• zvětšením plochy, na kterou tlaková síla působí 
 
lyže, sněžnice, pásy u tanku a jiných vozidel, 
široká  nebo zdvojená kola u traktoru, …. 







Záchrana tonoucího při prolomení ledu: 



Užití zvýšení tlaku: 

• zvětšením tlakové síly 

• zmenšením obsahu plochy 
nástroje, které pronikají do materiálu 
broušení nožů, seker, ostré jehly, špičky  u 
hřebíků, špendlíků, kůlů 



skalpel 









Tření, třecí síla 

FYZIKA – 7. ročník 



Tření, třecí síla - Ft 
Na těleso v pohybu působí brzdné síly.  Tyto síly nelze na 
Zemi zcela odstranit, je možné je pouze snížit nebo zvýšit. 
 
Při pohybu jednoho tělesa po druhém vzniká odpor proti 
pohybu  = tření , které se projevuje jako třecí síla. 
 
Při pohybu tělesa určitým prostředím se projevuje jako 
brzdná síla odpor prostředí ( např. odpor vzduchu ) 

brzdné síly 

třecí síla (tření)  

odpor prostředí 



Tření – třecí síla 
- je způsobena nerovností ( drsností) dotykových ploch. 
Nerovnosti do sebe zapadají a brzdí pohyb. 

Tření rozeznáváme 

smykové 

valivé 

klidové 



Tření smykové 
- tělesa se posouvají po sobě 



Pomocí měření třecí síly zjisti: 
1. Jak závisí třecí síla na drsnosti dotykových ploch? 

 
Posouvej dřevěný kvádr po těchto materiálech a měř třecí sílu 

 
Dřevo  - dřevo 
Dřevo  - plast 
Dřevo  - kov 
Dřevo  - smirkový papír 
Dřevo  - tkanina F =  

F =  

F =  
F =  
F =  

Různé materiály Různé tření 

 
Třecí síla závisí na materiálu a drsnosti styčných ploch 

Závěr: 



2. Jak závisí tření na velikosti tlakové síly? 

F =  

F =  

Závěr: 
Třecí síla je přímo úměrná tlakové síle. 
Kolikrát je větší tlaková síla, tolikrát je větší třecí síla. 



3. Jak závisí tření na velikosti styčných ploch? 

F =  

F =  

Závěr: 

Třecí síla nezávisí na velikosti styčných ploch. 



Tření valivé 
- těleso se valí ( kutálí ) po podložce 

Tření valivé je vždy 
menší než smykové. 



Tření klidové 

Brání uvedení tělesa do pohybu. 
Statické = klidové tření je větší než smykové a valivé. 
Klidové tření využíváme při spojování předmětů pomocí 
hřebíků, vrutů… 



Význam tření 
Tření je někdy nepostradatelné, někdy vadí. 
 
Kde ho potřebujeme? 
-Tření mezi podrážkou bot a zemí umožňuje chůzi 
- bez tření by se žádné vozidlo nerozjelo ani nezastavilo 
- brzdy využívají tření 
- uzle by se rozvázaly, oděvy by se rozpadly na vlákna 
- tření umožňuje psát tužkou na papír, křídou na tabuli 
- při náledí je nutné zvýšit tření posypem, zimními     
  pneumatikami  
- hřebíky by nedržely ve zdi, nábytek by klouzal 
 



Kde vadí? 
- brzdí pohyb vozidel, motor musí neustále dodávat energii 
- pohyblivé části strojů se třením opotřebovávají a zahřívají 
 
Tření se dá snížit 
- mazáním třecích ploch mazivy ( olej ) – vytvoří se tenkou   
  kluzná vrstva 
- převedením tření smykového na valivé - ložiska 
 



http://www.youtube.com/watch?v=KKxoXoM8uEk 
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