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1. Równanie Clapeyrona 
2. Przemiana izotermiczna (prawo Boyle'a-Mariotte'a) 
3. Przemiana izobaryczna (prawo Charlesa)  
4. Przemiana izochoryczna (prawo Gay-Lussaca) 
5. Przemiana adiabatyczna 

 
Równanie Claperona 

... opisuje gaz doskonały. Z dobrym przybliżeniem opisuje także gazy rzeczywiste rozrzedzone. 
p V = n R T 

p - ciśnienie;   V - objętość;   n - ilość gazu (ilość moli);   R - stała gazowa;   T - temperatura w skali bezwzględnej 
Z równania Clapeyrona wynika prawo Boyle'a-Mariotte'a, prawo Charlesa i prawo Gay-Lussaca 
Jeden mol to ilość substancji, która w postaci ilości sztuk wyrażona jest przez stałą Avogadro 

Jeden mol posiada masę (w gramach) równą masie (cząsteczkowej) - np. 1 mol helu posiada masę 4 g, 1 gram wodoru atomowego - 1 g, 1 g 
wodoru cząsteczkowego - 2 g, 1 mol wody - 18 g. 

Przemiana izotermiczna – Prawo Boyle’a 

Jeżeli T=const i zbiornik jest szczelny (n=const), wówczas z równania Clapeyrona wynika, że pV=const  
W przemianie izotermicznej pomiędzy ciśnieniem a objętością powstaje zależność: 

p(V) = nRT V
-1

 
Przemiana izobaryczna – Prawo Gay-Lussaca 

Jeżeli p=const, wówczas z równania Clapeyrona wynika, że V/T=const  
W przemianie izotermicznej pomiędzy objętością a temperaturą powstaje zależność: 

V(T)=nR/p T 
Przemiana izochoryczna – Prawo Charlesa 

Jeżeli V=const, wówczas z równania Clapeyrona wynika, że p/T=const  
W przemianie izotermicznej pomiędzy objętością a temperaturą powstaje zależność: 

p(T)=nR/V T 
Przemiana adiabatyczna  

Chodzi w niej o zależność pomiędzy ciśnieniem a objętością (podobnie jak w przemianie izotermicznej), ale w 
sytuacji, gdy zbiornik jest termicznie izolowany, czyli nie ma możliwości przenikania energii przez jego ściany. 

 Wówczas pV
 = const        

  = cp/cv   
     cp - ciepło właściwe danego gazu przy stałym ciśnieniu;  

cv - ... przy stałej objętości 
W sprężaniu/rozprężaniu adiabatycznym rośnie/maleje temperatura 

 
---------------- 

W przypadku gazu rzeczywistego stan gazu może być z dobrym przybliżeniem opisane 
 tzw. równaniem stanu van der Waalsa 

 
 

 
Clapeyron Benoit Pierre Emile (1799-1864), francuski fizyk, inżynier i konstruktor (maszyn parowych i 
konstrukcji stalowych).  
Van der Waals Johannes Diderik (1837-1923), fizyk holenderski, profesor uniwersytetu w Amsterdamie (1877-
1908). Badał własności materii w stanie ciekłym i gazowym.  
Boyle Robert (1627-1691), uczony angielski, wprowadził pojęcie pierwiastka chemicznego jako substancji, której 
nie można rozłożyć na substancje prostsze. Zajmował się analizą chemiczną. Odkrył zmianę barwy lakmusu pod 
wpływem kwasów i zasad. Badał własności gazów. 
Mariotte Edmé (1629-1684), fizyk francuski. Założyciel i jeden z pierwszych członków francuskiej Akademii Nauk. 
Prowadził badania właściwości gazów i cieczy. 1676 niezależnie od R. Boyle'a sformułował tzw. prawo Boyle'a-
Mariotte'a Ponadto autor prac z zakresu optyki - 1666 wykrył istnienie ślepej plamki w oku. Zapoczątkował też 
regularne pomiary meteorologiczne. 
Gay-Lussac Ludwik (1778-1850), chemik i fizyk francuski, profesor Jardin des Plantes i École Polytechnique. 
Odkrył prawa gazowe. Kilkakrotnie odbył podróże balonem na wysokości kilku km, celem pobrania próbek 
powietrza do analizy. 
Charles Jacques Alexandre César (1746-1823), fizyk francuski, twórca pierwszego balonu wodorowego (VIII 
1783), w którym osiągnął wysokość 2000 m i przeleciał odległość 50 km w czasie 2 godzin. Określił zależność 
ciśnienia gazu (przy stałej objętości) od zmiany temperatury. 


