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FIZIKA, 8. razred

3. DEL
GOSTOTA, TLAK, VZGON

PLOŠČINA, PROSTORNINA
Znak za ploščino je velika črka S.

Pri fiziki se bomo največkrat srečevali z izrazom stična ploskev. To je
velikost ploskve, kjer se dve telesi med seboj dotikata.
Na sliki vidimo tri kocke (A, B, C), ki so položene ena na drugo. Velikost
stična ploskve med kocko A in B je enaka ploščini ploskve kocke B,
velikost stične ploskve med kocko B in C pa je enaka ploščini ploskve
kocke C.
Snovi, ki nas obdajajo, zavzemajo prostornino ali volumen. Znak za prostornino je velika
črka V. Osnovna enota za prostornino je 1m3.

DOLOČANJE PROSTORNINE TELES NEGEOMETRIJSKIH OBLIK
Različnim trdnim telesom, ki nimajo geometrijske oblike, prostornino določimo z merilnimi
posodami. Vsak delec snovi, ki nas obdaja ali sestavlja ima neko maso. Iz več snov je
sestavljeno neko telo, večjo maso ima.

Prostornin različnih snovi ne moremo zmeraj preprosto sešteti. To je posledica različnih
velikosti delcev snovi, ki se med seboj pomešajo.
Masa teles se ohranja, če jim ne odvzemamo ali dodajamo snovi. Zato ima večina
kuharskih receptov količino živil zapisano z enotami mase.

GOSTOTA

Snovi lahko imajo zelo različne gostote. Plini imajo najmanjše vrednosti gostot, kar 1000-krat
manjše od kapljevin. Gostota vode je 1000 kg/m3.
Telesa so lahko homogena, zgrajena iz enakih delcev, ali pa imajo delce različnih snovi
enakomerno razporejene med seboj, npr. mleko. Veliko snovi pa ni enakomerno gostih, npr.
luknjast sir, ki je nehomogeno telo. V tem primeru govorimo o povprečni gostoti snovi.

SPECIFIČNA TEŽA
Specifična teža je sorazmerna z gostoto, saj je tudi teža sorazmerna z maso telesa.

Iz gostote določiš specifično težo tako, da gostoto pomnožimo z 10 in kg zamenjamo v N.

TLAK

Tekočine delimo na kapljevine in pline, ki lahko imajo različna agregatna stanja in
obliko. Lahko jih pretakamo pod vplivom tlačne razlike. Pline shranjujemo v zaprte posode,
saj zavzamejo ves prostor, ki jim je na voljo. Tako jih lahko še dodatno stiskamo.
Kadar se tlak v tekočini spremeni, se spremenijo tudi sile, ki delujejo pravokotno na
stene posode. Delovanje zunanje sile na steno posode s tekočino povzroči povečanje tlaka
v tekočini, ki se prenese po vsej tekočini enakomerno. To lahko pokažemo z
napihovanjem balona, saj opazimo enakomerno napenjanje v vseh smereh.
S pritiskom na manjši bat povzročimo povečanje tlaka pod njim, ki se prenese po vsej tekočini.
Enakost tlakov narekuje, da deluje na večji bat večja sila. Sila se poveča v razmerju presekov
batov:

Tlak v določeni tekočini je na isti globini zmeraj enak in ni odvisen od oblike posode, v
kateri se tekočina nahaja.
Zemlja z gravitacijsko silo zadržuje plast zraka okoli sebe, ta pa zato povzroča tlak na njeno
površino.
Zračni tlak se z nadmorsko višino zmanjšuje in se na višini 50km približa vrednosti 0. S
spreminjanjem tlaka se spreminja tudi gostota zraka. Pri normalnem zračnem tlaku in sobni
temperaturi je ta okoli 1,2 kg/m3.Gostota zraka se lahko spreminja tudi s temperaturo. Segret
zrak se razpne in postane redkejši.
Podobno se dogaja tudi v naravi. Na območjih, kjer se zrak bolj segreje, se zaradi manjše
gostote od okoliškega zraka prične dvigati.

MERJENJE TLAKA
Naprava za merjenje tlaka se imenuje barometer. Običajno pa nas v tekočinah zanimajo
razlike tlakov, kar izmerimo z manometri. Na sliki je prikazan manometer, ki lahko
izmeri tlačno razliko do 6 barov.

TLAK

TLAK V TEKOČINAH

ZRAČNI TLAK

Je fizikalna količina, ki pove
kolikšna sila pritiska
pravokotno na površino.

V mirujočih tekočinah ga
imenujemo hidrostatični tlak
odvisen je od globine in
specifične teže tekočine.

Zemljo obdaja plast zraka
– atmosfera. Največji
ob morski gladini, z višino
zmanjšuje. Odvisen od
vremena. Merimo z
barometrom.

Oznaka za tlak je p.
Enota se imenuje pascal:
Pa=N/m2
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𝑭
𝒕𝒍𝒂𝒌 =
𝒑=
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𝒉𝒊𝒅𝒓. 𝒕𝒍𝒂𝒌 = 𝒔𝒑𝒆𝒄. 𝒕𝒆ž𝒂 ∙ 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒊𝒏𝒂

𝒑=𝝈∙𝒉
Na gladino tekočine deluje
zračni tlak p0=1 bar= 100kPa
Tlak v vodi vsaki 10 m naraste za 1
bar.

1 bar= 100kPa

VZGON
V vodi imamo prav posebne občutke, zdi se nam, da postanemo lažji. Če stojimo v dovolj
globoki vodi, imamo občutek, kot bi lebdeli. Čutimo silo, ki nas potiska navzgor. To silo
imenujemo vzgon.
Vzgon nasprotuje teži, vzgon je po velikosti enak teži izpodrinjene tekočine. Teža
tekočine pa je odvisna od njene gostote oziroma specifične teže.

Telesu, pripetem na silomer, odčitamo težo na zraku in v tekočini. Razlika med izmerjenima
vrednostma je enaka vzgonu ali teži izpodrinjene tekočine.

Vzgon lahko zapišemo kot:

Vzgon omogoča plavanje v tekočinah in je odvisen od gostote oziroma specifične teže
tekočine. Zato je lažje plavati v morju kot v sladkovodnem bazenu.

Večina teles, ki jih spremljamo pri plavanju, je nehomogenih, saj po celoti nimajo enake
gostote.
Ribe kostnice imajo ribji mehur, ki mu lahko spreminjajo prostornino. S tem spreminjajo vzgon,
kar jim omogoča, da v vodi lebdijo, se dvigajo ali spuščajo.
Ladje, jadrnice, čolni ... plavajo na vodi, zato je njihova povprečna gostota ves čas približno
enaka in manjša od vode. Podmornice zaradi spremembe globine svojega položaja
spreminjajo svojo povprečno gostoto. Za potop morajo imeti večjo povprečno gostoto kot voda.
To naredijo s polnjenjem prekatov z vodo. Ko se želijo znova dvigniti na gladino, pa vodo iz
njih izčrpajo.
Čeprav ima zrak zelo majhno specifično težo, lahko v zraku plava zelo velik balon. V
toplozračnem balonu je treba segrevati zrak, da se zrak v njem razširja. Povprečna gostota
celega balona tako postane manjša od gostote okoliškega zraka, zato se balon v zraku dviga.
Telo plava: 𝝆𝒕𝒆𝒍𝒐 < 𝝆𝒕𝒆𝒌𝒐č𝒊𝒏𝒆
Telo lebdi: 𝝆𝒕𝒆𝒍𝒐 = 𝝆𝒕𝒆𝒌𝒐č𝒊𝒏𝒆
Telo potone: 𝝆𝒕𝒆𝒍𝒐 > 𝝆𝒕𝒆𝒌𝒐č𝒊𝒏𝒆

NALOGE
1. Na sliki se delno prekrivata dva trikotnika. Kolikšna je stična ploščina, če je ploščina
kvadratka mreže 1 cm2?

2. Specifična teža svinca je 114 N/dm3. Izračunaj kolikšna je teža svinčene kocke z
robom 30 cm. Ali jo lahko dvigneš?

3. Medved tehta 200 kg. Kolikšen je tlak pod njegovimi šapami, če stoji na vseh štirih in
je površina ene šape 2 dm2? Medved se vzpne na zadnji dve šapi. Kolikšen je tlak in
zakaj?

4. Rekord pri globinskem potapljanju na dah je 244 m. Kolikšen tlak čuti potapljač, če je
gostota slane vode 1030kg/m3?

5. Za koliko se spremeni zračni tlak, če se povzpnemo iz Pirana na Triglav (2864m)?
Gostota zraka je 1,3kg/m3.

6. Riba z maso 450 g tehta v vodi 3 N. Kolikšna sila vzgona deluje na ribo? Koliko vode
izpodrine riba?

7. Telo z maso 2 kg in prostornino 1 dm3 potopimo v tekočino. Navidezna teža telesa v
tekočini je 12 N. Določi gostoto te tekočine.

8. Med naštetimi snovmi podčrtaj:

9. Obkroži DA ali NE.
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