
Lucrarea III 
 
 

 
VERIFICAREA  LEGII  LUI  DALTON 

 
 

Generalităţi 
 
Fie un sistem format din r componenţi în stare gazoasă, aflat la temperatura 

T. Fiecare component va avea o presiune parţială în sistem. Se numeşte presiune 
parţială a componentului i, presiunea componentului i care ar ocupa întreg 
volumul sistemului în aceleaşi condiţii de temperatură. Conform teoriei cinetice, 
presiunea parţială a componentului i este: 

                                                 pi = ni k T                                                     (1) 
în care ni este numărul de molecule din unitatea de volum a componentului i, 

iar k este constanta lui Boltzmann. Presiunea totală a amestecului este: 
                                                p = n k T                                                       (2) 
Deoarece numărul total de molecule din unitatea de volum este egal cu suma 

numerelor de molecule din unitatea de volum a fiecărui component, putem scrie: 
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Introducând relaţia (3) în relaţia (2), obţinem: 
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şi ţinând seama de relaţia (1), vom avea: 
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ceea ce reprezintă expresia matematică a legii lui Dalton, care afirmă: presiunea 
unui amestec de gaze este egală cu suma presiunilor parţiale. 

 
Principiul metodei 
 
Scopul lucrării constă în verificarea legii lui Dalton (relaţia 5) pentru doi 

componenţi (r = 2), amestecul de gaze fiind format din aer şi gaz metan. (Se pot 
folosi şi alte gaze, alegerea fiind dictată de uşurinţa obţinerii acestor gaze). 



Dacă dintr-un vas cu volumul V1 (fig. 1), 
conţinând aer, se trece o cantitate oarecare de aer ∆m 
în alt vas cu volumul V2, în care se găseşte gaz metan 
la presiunea 4CHp ,  este evident că presiunea parţială 

a gazului metan rămâne 4CHp , iar presiunea parţială a 

aerului va fi paer = (V1/V2)∆p. Această relaţie s-a 
obţinut conform legii Boyle-Mariotte, căci dacă masa 
de aer ∆m exercită în vasul V1 presiunea ∆p, trecând 
aceeaşi masă de aer ∆m, la temperatura constantă, în vasul V2, va exercita presiunea 
paer şi deci, V1∆p = V2paer, sau paer = (V1/V2)∆p, unde ∆p este scăderea de presiune 
din vasul V1 datorită trecerii cantităţii de aer ∆m în vasul cu gaz metan V2. 

Conform legii lui Dalton (5), presiunea amestecului de gaze este: 
                             p = paer +  4CHp   + (V1/V2)∆p                                         (6) 

relaţie care va fi folosită la verificarea legii lui Dalton. 
În lucrarea de faţă, V1 = V2 prin construcţie. 
 
Descrierea instalaţiei  
 

Două vase de sticlă 1 şi 2 
comunică între ele prin robinetul 3 
şi sunt fixate pe un stativ metalic. 
Recipientul 1 comunică cu 
exteriorul prin tuburile 4 şi 5, iar 
vasul 2 are de asemeni două ieşiri 
prin tuburile 6 şi 7. Tubul de sticlă 
5 face legătura dintre vasul 1 şi 
exterior prin robinetul de sticlă 8, 
iar tubul 7 cu ajutorul robinetului 
de sticlă cu trei căi 9, face legătura 
dintre vasul 2, sursa de gaz metan 
şi pompa de vid preliminar. 
Robinetul 12 este folosit pentru a 
se introduce aer în pompa de 
previd. 

 
Tubul de sticlă 4 este legat prin furtun de cauciuc la manometrul în formă de 

U, 10, fixat pe un suport de plexiglas. 
Acesta este un manometru cu apă, iar presiunea se citeşte pe rigla gradată 

aşezată în dreptul său. 

 
Fig. 1 

 
Fig. 2 



Tubul de sticlă 6 este legat prin furtun de sticlă la manometrul metalic 11, 
care măsoară presiunea în torr. 

 
 
Modul de lucru 
 
1. Se închid robinetele 3 şi 8 izolând în vasul de sticlă 1 o cantitate de aer 

la o presiune egală cu presiunea atmosferică; apa în manometrul 10 se află în 
ambele ramuri la acelaşi nivel. 

2. Se închide robinetul 12. 
Se deschide robinetul 13 care face legătura cu manometrul metalic 11. 
Robinetul 9 se trece în poziţia I (fig. 3) în care deschide toate căile: spre 

vasul 2, spre gazul metan şi spre pompa de vid. 

 
Fig. 3 

 
Se pune în funcţie pompa de previd. 
Vidarea vasului 2 se face până când manometrul 11 indică presiunea de 1 

torr, după care se închide robinetul 9, aşezând toate orificiile pe sticlă (fig. 3 - 
poziţia II). 

Se opreşte pompa de previd. 
Se deschide robinetul 12 pentru a introduce aer în pompă. 
Se închide robinetul 12. 
3.  Se deschide robinetul de gaz metan de la conductă. 
Se roteşte robinetul 9 în poziţia III (fig. 3) şi se lasă ca o cantitate de gaz 

metan să intre în vasul 2 până când manometrul 11 indică o presiune de 7-8 torr 
( 4CHp ). În acest moment, robinetul 9 se trece în poziţia II (fig. 3). 

În tot acest timp, robinetul 13 a rămas deschis. 
Am realizat, în felul acesta, ca în vasul 1 să avem aer la presiunea 

atmosferică, iar în vasul 2, gaz metan la presiunea 4CHp  mai mică decât 
presiunea atmosferică. 



4.  Se deschide robinetul 3 foarte puţin, astfel încât o mică cantitate de aer 
din vasul 1 să treacă în vasul 2 (aerul trece din vasul 1 în vasul 2, presiunea din 
vasul 1 fiind mai mare decât cea din vasul 2). Presiunea din vasul 1 va scădea, iar 
manometrul 10 va indica o variaţie de presiune h1 datorată trecerii unei cantităţi de 
aer din vasul 1 în vasul 2. Variaţia de presiune h1 va fi egală cu numărul de 
milimetri m1 care măsoară denivelarea apei din manometrul 10; această variaţie de 
presiune, exprimată în torr, este: 

                                               11 hp
Hgρ
ρ

=∆                                                 (7) 

unde ρ este densitatea apei, iar ρHg este densitatea mercurului. 
Trecerea cantităţii de aer din vasul 1 în vasul 2 va duce la mărirea presiunii 

în vasul 2, iar manometrul 11 va indica presiunea ap1  (în torr) a amestecului din 
vasul 2. 

5.  Se deschide din nou robinetul 3, astfel încât o nouă cantitate de aer să 
treacă din vasul 1 în vasul 2. Se notează variaţia de presiune din vasul 1: 

                                                 h2 = n2 – n1                                                   (8) 
(unde n2 reprezintă noua diviziune a apei în manometrul 10 exprimată în 
milimetri), precum şi presiunea ap2  (torr) din vasul 2. 

6.  Se vor continua determinările atâta timp cât denivelările coloanei de apă 
mai sunt cuprinse în scala manometrului 10.  

Conform legii lui Dalton, presiunea totală a amestecului de gaze este egală 
cu suma presiunilor parţiale ale componentelor, adică: 

                                            4CHi
a
i ppp +∆=                                              (9) 

Deoarece toate mărimile din relaţia (9) se determină experimental, se va 
verifica această identitate. 

7.  Se vor face cinci grupuri de determinări. 
8.  După fiecare grup de determinări, se va spăla vasul 2 de gaz metan, 

deoarece după fiecare măsurătoare s-a introdus aer şi astfel vasul 2, pe lângă gaz 
metan, mai cuprinde şi aer. Spălarea se face în felul următor: se face vid (după 
cum s-a arătat mai înainte), se opreşte pompa de previd, se introduce aer în pompă 
(pentru a nu se ridica uleiul din pompă în instalaţie datorită diferenţei de presiune) 
şi se deschide robinetul de gaz metan. Se roteşte robinetul 9 în poziţia I, se dă 
drumul la pompa de previd, se introduce din nou gaz metan etc. 

Rezultatele se vor trece în următorul tabel: 
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