
ZAJĘCIA3.  

Na lekcji: 

Zad. 3.1. Oblicz ile wynosi różnica poziomów zwierciadeł wody w zbiornikach, jeżeli h1 = 1.5 m; 
h2 = 0,25 m; h3 = 0,50 m, h4 = 0,1 m; h5 = 0,35 m. ρOLEJ = 0,7 ρH20;  ρHg = 13,6 ρH20.. Wloty rurociągów do 
zbiorników znajdują się odpowiednio 1 i  2 m nad poziomem posadowienia.  Przyjąć gęstość gazu równą 
0. 

 

Zad. 3.2. Narysuj wykres parcia hydrostatycznego oraz parcia całkowitego na pionową ścianę zbiornika 
wypełnionego wodą oraz oblicz jakie wartości przyjmują na głębokości 10 m wiedząc, że ciśnienie 
atmosferyczne wynosi 1020 hPa.  

Zad. 3.3. W zbiorniku o wysokości h = 5 m, całkowicie wypełnionym wodą znajdują się dwie 
prostokątne klapy, każda o wymiarach a x b = 2 x 3 m. Oblicz wartości parcia hydrostatycznego 
działające na każdą klapę wiedząc, że pierwsza klapa jest usytuowana pionowo, zaś druga klapa 
poziomo względem lustra wody. Górne krawędzie klap znajdują się 1.5 m pod zwierciadłem wody.  

Do domu: 

Zad. 3.4. Na podstawie wskazań manometrów cieczowych, podłączonych szeregowo do zbiornika 
wypełnionego olejem napędowym określić różnicę ciśnień p-pa dla danych: ρ0 = 860 kg/m3 = 0,86 ρw 

ρw = 1000 kg/m3, ρHg = 13600 kg/m3 =13,3 ρw ;h1 = 5.0 m, h2 = 2.0 m, h3 = 2.5 m, h4 = 0.5 m, h5 = 3.0 m, 
h6 = 1.0 m, h7 = 2.5m, 

 



Zad. 3.5. Otwarty zbiornik o masie m = 16 kg, złożony jest z dwóch wycinków walcowych o średnicach 
d = 0.3 m, D = 0.5 m, spoczywa na nieruchomym tłoku. Ile wody trzeba nalać do górnej części zbiornika, 
aby ten uniósł się nad tłokiem? Należy uwzględnić tarcie cylindra o tłok, przy czym siła tarcia równa się 
połowie ciężaru zbiornika.  

 

Zad. 3.6. W zbiorniku wypełnionym wodą umieszczono kwadratową klapę o boku 4. W środku klapy 
wycięto kwadratowy otwór o boku 1 m. Oblicz parcie na tą klapę wiedząc, że górna krawędź klapy jest 
na poziomie lustra wody. 



 



 

 



 

 



 



 

 

 

 


