
Równanie gazu doskonałego 

Gaz doskonały to abstrakcyjny model gazu, 
który zakłada, że gaz jest zbiorem sprężyście 
zderzających się kulek. Wiele gazów w 
warunkach normalnych zachowuje się jak gaz 
doskonały. 	

 PV = nRT
Równanie	gazu	doskonałego:	

 P
 V
 T

  R ≈ 8.3 J K

 n

-	ciśnienie	

-	objętość	

-	temperatura	

-	stała	gazowa	

-	liczba	moli	

Jeden	mol	to	NA	=	6.023×1023	cząstek	(liczba	Avogadro)	



Jeden	mol	gazu	waży	liczbowo	tyle	gramów,	ile	wynosi	masa	atomowa	
pojedynczej		cząsteczki.	
	
Na	przykład:																	1	mol	12C	waży	12	gramów	
																																								1	mol		16O2	waży	32	gramy	
																																								1	mol			4He	waży	4	gramy	



Równanie gazu doskonałego 
- alternatywny zapis 

 PV = NkT
Równanie	gazu	doskonałego:	

 P
 V
 T

  k ≈1.38 ⋅10−23  J K

 N-	ciśnienie	

-	objętość	

-	temperatura	

-	stała	Boltzmanna	

-	liczba	cząstek	gazu	

 
k = R

N A



Zakładając, że podczas przemiany stanu gazu masa gazu 
pozostaje stała (m1 = m2) to pV/T =const. Możemy wówczas 

rozważać trzy szczególne przemiany: 
 

  pV = const

•  przemiana izotermiczna, T= const (prawo Boyle’a –Mariotte’a) 

  p1V1 = p2V2

•  przemiana izobaryczna, p= const (prawo Gay-Lussaca) 
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•  przemiana izochoryczna, V= const (prawo Charlesa) 
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PRZEMIANY STANU GAZU DOSKONAŁEGO 
PRAWA GAZOWE 



Test równania gazu doskonałego 

Zmiana	temperatury	powoduje	zmianę	ciśnienia	przy	stałej	
objętości	(i	ilości	cząstek).	
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przemiana	izochoryczna	
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https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/gas-properties	

Właściwości gazu - symulacja 



Związek temperatury z energią 
kinetyczną cząstek 

http://www.dynamicscience.com.au/tester/solutions1/chemistry/particletheory1a.htm	

ciała	stałe	 ciecze	 gazy	

Temperatura	ciała	wiąże	się	ściśle	ze	średnią	energią	kinetyczną	cząstek	tworzących	ciało.	
Im	większa	średnia	energia	kinetyczna	(związana	z	ruchem	translacyjnym)	cząstek	tym	
wyższa	jest	temperatura	ciała.		



Zmiany stanu skupienia z mikroskopowego 
punktu widzenia 

https://www.youtube.com/watch?v=dHJmOH38agY	

Film	przedstawia	schematycznie	zmiany	stanu	skupienia	wody	wraz	ze	wzrostem	temperatury.	



Zmiany stanu skupienia 



Parowanie 
Pozostawiając	naczynie	z	wodą	na	noc,	rankiem	zauważymy,	że	poziom	wody	zmniejszył	się.	
Odpowiedzialne	za	to	jest	parowanie.		
Parowanie	polega	na	ucieczce	z	cieczy	cząstek	przypowierzchniowych,	które	zyskują		
odpowiednią	energię	do	ucieczki	kosztem	energii	cząsteczek	położonych	w	głębszych	
warstwach.	W	konsekwencji	w	wyniku	parowania	w	cieczy	pozostają	cząsteczki	o	mniejszej	
energii	i	jej	temperatura	maleje.	Parowanie	jest	procesem	chłodzącym	–	dlatego	pocimy	się	
podczas	intensywnego	wysiłku	lub	jest	nam	zimno	po	wyjściu	spod	prysznica.	

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas 



Skraplanie 
W	procesie	skraplania	gaz	zmienia	się	w	ciecz.		Gdy	cząsteczki	gazu	znajdą	się	w	pobliżu	
powierzchni	cieczy	są	przez	nią	wciągane	i		wpadają	w	nią	ze	zwiększoną	energią,	stając	się	jej	
częścią.	Zderzając	się	z	wolniejszymi	cząsteczkami	cieczy,	przekazują	im	nadwyżkę	energii	
kinetycznej	i	w	ten	sposób	zwiększają	temperaturę	cieczy.	Skraplanie	jest	procesem	podczas	
którego	wydziela	się	energia!	

Jest	Ci	zimno?	–	wróć	pod	
prysznic,	gdzie	wysoka	ilość	
pary	wodnej	sprzyja	procesowy	
skraplania,	który	dominuje	nad	
parowaniem.	Cząsteczki	pary	
zderzają	się	i	łączą	w	krople	
wody,	oddając	energię	do	
otoczenia.	

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas 



Para nasycona 
Parę	w	stanie	równowagi	między	procesem	skraplania	i	parowania	nazywamy	parą	nasyconą,	
a	jej	ciśnienie	ciśnieniem	pary	nasyconej.	Para	nasycona	to	maksymalna	ilość	pary	w	
powietrzu.		Cieśninie	pary	nasyconej	nie	zależy	od	objętości	naczynia,	ale	zależy	od	
temperatury.	Im	wyższa	temperatura	tym	proces	parowania	i	skraplania	są	intensywniejsze,	
ciśnienie	par	nasyconych	rośnie.	

ciśnienie	pary	nasyconej	wody	w	funkcji	temperatury	

Jeśli	pojemnik	jest	duży	lub	nie	jest	zamknięty,	cała	ciecz	może	odparować	przed	osiągnięciem	
nasycenia.	Im	większa	objętość	ty	więcej	cząsteczek	musi	odparować,	aby	osiągnąć	ciśnienie	pary	
nasyconej.	



Wrzenie 
Wrzenie	to	parowanie	całą	objętością.	Pęcherzyki	
pary	wodnej	wędrują	w	górę	dzięki	siłom	wyporu.	
	
Jeżeli	ciśnienie	zewnętrzne	jest	większe	niż	ciśnienie	
par	nasyconych,	to	bąbelki	pary	cieczy	nie	mogą	
rozwinąć	się	wewnątrz	cieczy.		
	
Ciśnienie	pary	nasyconej	rośnie	wraz	z	temperaturą,	w	
momencie	gdy	zrówna	się	ono	z	ciśnieniem	otoczenia	
występuje	wrzenie	–	wewnątrz	cieczy	tworzą	się	
bąbelki	pary.	

ciśnienie	pary	nasyconej	wody	w	funkcji	temperatury	



Topnienie i krzepnięcie 

Podczas	topnienia	pochłaniana	jest	energia	z	
otoczenia	przez	cząsteczki,	które	zmieniają	stan	
skupienia	(tak	jak	w	przypadku	parowania).		
	
Podczas	krzepnięcia	oddawana	jest	energia	do	
otoczenia	przez	cząsteczki,	które	zmieniają	stan	
skupienia	(tak	jak	podczas	skraplania).	



*Przemiany fazowe – temperatura krytyczna 

W	stałej	temperaturze	
zwiększamy	ciśnienie	gazu	
zmniejszając	jego	objętość	

gaz	doskonały	

gaz	rzeczywisty	

D. C. Giancoli, Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, 4th edition 

punkt		
krytyczny	
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*Przemiany fazowe – temperatura krytyczna 

Temperatura	krytyczna	to	temperatura	powyżej,	której	żadna	zmiana	ciśnienia	nie	jest	w	
stanie	zamienić	gazu	w	ciecz.	

Gazem	nazywamy	substancję	
występująca	w	stanie	gazowym	
powyżej	temperatury	krytycznej	
	
Parą	nazywamy	substancję	
występującą	w	stanie	gazowym	
poniżej	temperatury	krytycznej		



*Stan nadkrytyczny 
Substancja	znajduje	się	w	stanie	nadkrytycznym,	gdy	jego	temperatura	i	ciśnienie	są	wyższe	
niż	punkt	krytyczny.	W	stanie	nadkrytycznym	nie	jesteśmy	w	stanie	odróżnić	cieczy	od	gazu!	

https://www.youtube.com/watch?v=Y6S7bZbx4-s	

Przejście	chloru	w	stan	nadkrytyczny	(76	atm,	-144OC)	



*Przemiany fazowe – diagramy fazowe 

Woda	

Supercritical fluid 
(stan nadkrytyczny) Liquid	



*Przemiany fazowe – diagramy fazowe 

Dwutlenek	węgla	CO2	

Sublimacja	CO2	przy	ciśnieniu	atmosferycznym	w	temperaturze	-78.5°C		



Sublimacja suchego lodu 

https://www.youtube.com/watch?v=JoH7sdCaa4g	



Wrzenie wody w temperaturze pokojowej 
Jednoczesne wrzenie i krzepnięcie 

0.023	
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Podczas	wrzenia	szybkie		cząsteczki	uciekają,	pozostawiając	wolniejsze,	ciecz	staje	się	coraz	
chłodniejsza.	Przy	wystarczająco	długim	wrzeniu	na	powierzchni	izolowanej	termicznie	i	
wrzącej	cieczy	utworzyłby	się	lód!	



https://www.youtube.com/watch?v=MP6MVLWuNZQ	

Punkt potrójny cykloheksanu 



36	

Zjawisko	polegające	na	stopieniu	lodu	pod	wpływem	zwiększonego	ciśnienia	i	powtórnym	
zamarznięciu	powstałej	wody	przy	obniżeniu	ciśnienia	do	pierwotnej	wartości.	

Przymarzanie lodu (regelacja) 

P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas 
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Przymarzanie lodu (regelacja) 

https://www.youtube.com/watch?v=qQCVnjGUv24	


