
Lucrarea II 
 
 

 
VERIFICAREA LEGILOR GAZELOR 

 
 

Consideraţii teoretice 
 
O substanţă este caracterizată, după cum ştim, de variabilele de stare: presiune, 

volum, temperatură etc. La o anumită cantitate de substanţă, aceste trei variabile se 
găsesc într-o interdependenţă bine determinată de ecuaţia termică de stare: 

                                                f(p, V, T) = 0                                           (1) 
Din ecuaţia (1) se poate extrage oricare dintre variabilele de stare în funcţie de 

celelalte două, de exemplu: 
                                                  p = f(V, T)                       (2) 
Starea gazoasă a substanţei se caracterizează prin forţe slabe de interacţie 

moleculară (se spune că gazele  sunt expansibile, deci nu au volum propriu). 
Pentru uşurarea studiului substanţelor în stare gazoasă s-au făcut unele consideraţii 

care conduc la un model relativ simplu de studiu. Este vorba de aşa numitul gaz ideal, în 
care moleculele se consideră puncte materiale, iar forţele de interacţie dintre molecule 
sunt nule. Este evident că acest caz nu poate fi întâlnit în practică, însă consideraţiile 
făcute pe acest sistem se pot extinde, cu anumite corecţii şi între anumite limite, la gazul 
real. 

Considerând ecuaţia termică de stare (1) şi păstrând pe rând câte una din variabilele 
de stare constantă, vom putea găsi dependenţa ei de celelalte două variabile de stare. 
Reunind într-o singură ecuaţie cele trei legi obţinute (cunoscute sub numele de legile 
gazelor perfecte), vom obţine o dependenţă între toate variabilele de stare, cunoscută sub 
numele de legea generală a gazelor perfecte. 

                                                PV = νRT                                                      (3) 
 
2.1. Legea Boyle-Mariotte 
 

La temperatură constantă, volumul unei mase determinată de gaz, este invers 
proporţional cu presiunea sa. Matematic, legea se scrie astfel: 
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Deci, la o temperatură constantă, pentru o 
masă dată de gaz, produsul dintre presiune şi 
volum este constant.  

Reprezentarea grafică a legii Boyle-
Mariotte, respectiv ecuaţiile (4) sau (5) este un arc 
de  hiperbolă echilaterală (fig. 1). 

Legea Boyle-Mariotte are valabilitate în 
domeniul presiunilor joase până la 100 atm. De 
asemenea, abaterile de la această lege sunt mici, 
dacă temperatura la care se lucrează este depărtată 
de temperatura de lichefiere a gazului considerat. 

 
2.2. Legea lui Charles 
 

Fiind dată o masă de gaz ideal la volum constant, presiunea gazului liniar cu 
temperatura, adică: 

                                              P = Po(1+ βt)                                                  (6) 
în care Po este presiunea gazului la 0oC, iar  β coeficientul termic al presiunii. Pentru 
gazele ideale: 

                                          1

15,273
1 −= grdβ                                                (7) 

Considerând relaţia (6) pentru temperaturi diferite, se observă că putem scrie o 
relaţie analoagă relaţiei (5): 
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Deci la volum constant, presiunea unei mase date de gaz variază proporţional cu 
temperatura. 

În coordonate (p, T) legea  lui Charles 
repezintă o dreaptă (izocoră) fig. 2. Ca şi legea lui 
Boyle-Mariotte, legea lui Charles este verificată în 
domeniul presiunilor joase. 
 

2.3. Legea lui Gay-Lussac 
      

Această lege descrie dilatarea isobară (la 
presiune constantă a unei mase date de gaz). Ea se 
enunţă astfel: 

La presiunea constantă, volumul unei mase determinate de gaz variază linear cu 
temperatura, adică: 

                                             ),1(0 tVV α+=                         (10) 
în care Vo este volumul ocupat de gaz la 00C, iar  α  =1/273,15  se numeşte coeficient de 
dilatare termică al gazelor ideale. 

Apare evident posibilitatea de a scrie o relaţie analoagă cu relaţia (9). 
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Fig. 1 

 
Fig. 2 



Grafic, legea lui Gay-Lussac, reprezintă, într-o 
diagramă (V, T), o dreaptă (izobară), Fig. 3. 
 

Ca şi celelalte două legi, legea lui Gay-Lussac 
are valabilitate în domeniul presiunilor joase. 

Pentru presiuni înalte, abaterea de la această 
lege se poate reda printr-o uşoară dependenţă a 
coeficientului de dilatare termică de natura gazului 
şi temperatură. 

 
Descrierea aparatului 
 

Aparatul folosit la studiul legilor gazelor perfecte, fig. 4, se compune dintr-o 
eprubetă de sticlă calibrată al cărei volum poate varia prin deplasarea unui piston 2 
riguros etanş. La partea superioară, tija pistonului 3 este prevăzută cu un şurub de fixare 

4. În momentul manevrării pistonului, 
acesta va fi susţinut, iar în momentul 
stabilirii volumului, fixat cu ajutorul 
şurubului pentru a evita deteriorarea 
aparatului datorată presiunilor înalte care 
creşte în eprubetă. Eprubeta este situată 
într-o manta de sticlă 5. Pe la partea 
superioară a eprubetei ies legăturile unui 
termocuplu 6 care măsoară temperatura 
în interiorul eprubetei. El este conectat 
la un minivoltmetru 7 .Curba de 
etalonare a termocuplului se află lângă 
aparat. 

 
La partea inferioară eprubeta are 

un reper ce indică nivelul 0 al aparatului. 
Tubul este în legătură prin intermediul unui furtun din material plastic cu un manometru 
8 . 

Modul de lucru 
 
Verificarea legii Boyle-Mariotte 
 

Se alege un anumit volum V de gaz în eprubetă şi, se măsoară presiunea cu 
manometrul 8 (fig. 4). 

Se fac cel puţin 10 măsurători pentru diferite valori ale volumului şi presiunii şi se 
calculează produsul pV. 

Se trasează graficul dependenţei volumului de presiune, la temperatură constantă. 
 
Verificarea legii lui Charles 
 

Se determină coeficientul termic al presiunii sub volum constant. Pe baza relaţiei 
(6) se observă că pentru două valori ale presiunii putem obţine uşor valoarea acestui 
coeficient. 

 
Fig. 3 

 
Fig. 4 
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Se izolează un anumit volum de gaz în eprubetă. Se încălzeşte apoi coloana de aer 1 
cu ajutorul unui termostat. Când temperatura sistemului creşte, pe pereţii eprubetei are 
loc o condensare, care îngreunează citirea. Nu se va acţiona în nici un fel asupra 
aparatului, deoarece la un moment dat această condensare va dispare (când vaporii se 
“usucă” ies din tubulatură). 

După ce temperatura variază cu cca. 20-30ºC, se citeşte din nou, exact temperatura t 
şi presiunea p. Se introduc datele experimentale în relaţia (12) şi se calculează 
coeficientul termic β. Se compară rezultatul obţinut cu valoarea teoretică din relaţia (7).  

 
Verificarea legii lui Gay-Lussac 
 

Se verifică experimental relaţia (10) presupunându-se cunoscut coeficientul α . 
Pentru două temperaturi diferite, din relaţia (10) rezultă că: 
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Se încălzeşte cu ajutorul termostatului şi se aşteaptă 1-2 min. Se citeşte temperatura 
t2, după care se citeşte volumul V2, menţinându-se însă temperatura iniţială, constantă. 
Pentru aceasta se desface şurubul 4 şi se variază volumul până când presiunea devine 
egală cu presiunea iniţială. După o scădere a temperaturii de 20-30ºC se citeşte 
temperatura t1 şi volumul corespunzător V1, cu menţinerea presiunii constante. 

Se calculează diferenţa de temperatură  12 ttt −=∆ , din relaţia (13) şi se compară 
cu diferenţa de temperatură citită de pe graficul de etalonare. 

Se va aplica calculul erorilor relaţiilor (12) şi (13). 
Se va răspunde la următoarele întrebări: 
1. Ce semnificaţie fizică şi ce  valori au constantele βα ,  pentru gazul ideal? 
2. Cum explicaţi erorile care apar în verificarea legii Boyle-Mariotte? 
3. Consideraţi  că un sistem gaz ideal trece dintr-o stare iniţială într-o stare finală 

prin două tipuri de transformări: i1-transformare izocoră, 1f-transformare izobară şi i1’-

transformare izobară, 1’f-transformare izocoră. Să se demonstreze că const
T
pV

= . 

 


