TLAK
V učbeniku si preberi poglavje o tlaku, ki ga najdeš na straneh 111, 112 in 113. Nato si naredi
izpiske, ki morajo vsebovati odgovore na spodaj zapisana vprašanja. Pomagaj si tudi s
priloženo literaturo. V kolikor smo z obravnavo tlaka začeli že v šoli, obstoječe zapiske samo
dopolni.
Vprašanja:








Kako tlak označimo?
Kaj je enota za tlak?
Kako ga izračunamo?
Od česa je tlak odvisen?
Kolikšen je normalni zračni tlak?
Kakšna je pretvorba med enotama?
Kako imenujemo napravo za merjenje tlaka?

Zapiši tudi sorazmerji in prepoznaj ali gre za premo ali obratno.
Čim večja je stična ploskev, tem ________ je tlak.
Čim večja je sila, tem _______ je tlak.
Podaj primer iz vsakdanjega življenja, ko želimo, da je tlak velik/majhen in pojasni zakaj je
tako. Pomagaj si s slikami.

V zvezek reši nalogi, označeni z eno in dvema zvezdicama iz učbenika na strani 113 (okvirček
ponovimo).

Navodila naslednjih treh nalog prepiši v zvezek in jih reši.
1. Ustrezno pretvori enote za tlak.
1 N/cm2=

=N/m2=

kN/m2

4 kN/dm2=

N/cm2 =

N/mm2

3 bar=

N/m2

2. Dolžina omare je 1 m, širina je 0,5 m in višina 1,8 m. Teža omare je 500 N.
a) Kolikšna je stična površina med omaro in tlemi? S=
b) S kolikšnim tlakom pritiska omara na tla?
N/m2=

p=

m2

bar

c) Za koliko se poveča tlak pod omaro, če vanjo damo 20 kg oblek? Δp=
č) Kolikšen bi bil tlak pod omaro, če bi omaro prevrnili na bok? Tlak bi
se

Pa

(povečal ali zmanjšal).

3. Iz grozdja želimo s pomočjo stiskalnice iztisniti sok. V določenem trenutku plošča na
grozdje pritiska s silo 1000 N, površina plošče pa je 0,3 m2. Kolikšen je tlak pod ploščo
stiskalnice?
Povezava do interaktivnih nalog: https://interaktivne-vaje.si/fizika/tlak.html
Literatura za pomoč:

REŠITVE:
1.

2.

3. p=F/S= 1000 N/0,3 m2= 3,3kPa

