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•
•
•
•
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•

kapalná tělesa nemají svůj tvar, ale jejich tvar odpovídá tvaru nádoby
kapalná tělesa mají vlastní objem
kapalná tělesa mají volný povrch označovaný obvykle jako hladina
kapaliny tvoří kapky (díky přitažlivým silám mezi částicemi)
kapaliny jsou těžko stlačitelné
vodičem elektrického proudu ve vodivých kapalinách jsou ionty t
teplo se v kapalinách může šířit prouděním
změna polohy částice je u kapalin pomalejší než u plynu, což vysvětluje např. pomalou difuzi kapalin ve srovnání s plyny
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Přitažlivé molekulové síly mají poměrně krátký dosah,
a proto na vybranou molekulu kapaliny působí pouze molekuly z jejího blízkého okolí.
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Hydrostatický tlak je tlak, který vzniká v kapalině její tíhou.
Značení, jednotky, významné hodnoty
• Doporučené značení: p, ph, pg
• Hlavní jednotka SI: pascal, značkaPa
• Normální tlak , značka pn: pn = 101 325 Pa

Hydrostatická tlaková síla je síla,
kterou tlačí kapalina nacházející se v gravitačním poli na tělesa do ní ponořená nebo na stěny nádoby.
Hydrostatická tlaková síla je způsobena hydrostatickým tlakem.
Hydrostatická tlaková síla se vypočítá podle vzorce pro tlakovou sílu jako

Tato konstanta byla původně stanovena jako střední atmosférický tlak na hladině moře
na 45° severní zeměpisné šířky (tj. v tíhovém poli s normálním tíhovým zrychlením) při teplotě 15 °C.

Výpočet:

Tlaková síla v nádobě s průřezem S a s kapalinou o hustotě ró v hloubce h pod povrchem kapaliny je rovna

Hydrostatický tlak je přímo úměrný hloubce pod povrchem kapaliny
(tj. výšce kapalinového sloupce nad daným místem, bez ohledu na jeho tvar),
na hustotě kapaliny a na tíhovém zrychlení.
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