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PEMUAIANPEMUAIANPEMUAIANPEMUAIAN ZATZATZATZATCAIRCAIRCAIRCAIR

Zat Cair hanya dapat mengalami pemuaian volume atau ruang saja, sehingga rumus-rumus yang digunakan

sama seperti pemuaian volume zat padat di atas. Tetapi perlu diingat, zat cair hanya mempunyai koefesien

muai volume saja, tidak mempunya koefesien muai panjang.

Dari hasil percobaan diperoleh :

∆V = vo.γ. ∆t

Vt = Vo + ∆V

Vt = Vo [1 + γ.∆T ]

∆T = T2 – T1

Keterangan :

Vo = volume mula-mula benda ( m3 atau cm3 )

Vt = volume akhir benda ( m3 atau cm3 )

∆V = pertambahan volume benda ( m3 atau cm3 )

∆t = perubahan suhu benda ( °C )

t1 = suhu mula-mula benda ( °C )

t2 = suhu akhir benda ( °C )

γ = koefesiemmuai volume benda ( /°C )

Sifat pemuaian air yang menyimpang dari sifat zat umumnya disebut dengan ANOMALI AIR. Sifat-sifat

khusus pemuaian air :

• Volume air terkecil pada suhu 4°C

• Air bila dipanaskan dari suhu 4°C volumenya akan memuai (bertambah besar)

• Air bila didinginkan dari suhu 4°C volumenya akanmemuai (bertambah besar)

• Massa jenis air dalam wujud padat lebih kecil daripada dalam wujud cair

PEMUAIANPEMUAIANPEMUAIANPEMUAIAN GASGASGASGAS

1.1.1.1. PemuaianPemuaianPemuaianPemuaian GasGasGasGas padapadapadapada SuhuSuhuSuhuSuhu TetapTetapTetapTetap (Isotermal)(Isotermal)(Isotermal)(Isotermal)

Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga

tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Dirumuskan sebagai:

Keterangan:

P = tekanan gas (atm)

V = volume gas (L)

2.2.2.2. PemuaianPemuaianPemuaianPemuaian GasGasGasGas padapadapadapada TekananTekananTekananTekanan TetapTetapTetapTetap (Isobar)(Isobar)(Isobar)(Isobar)

Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan

tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Dalam bentuk persamaan dapat

dituliskan sebagai:



Keterangan:

T = temperatur gas (K)

V = volume gas (L)

3.3.3.3. PemuaianPemuaianPemuaianPemuaian GasGasGasGas PadaPadaPadaPada VolumeVolumeVolumeVolume TetapTetapTetapTetap (Isokhorik)(Isokhorik)(Isokhorik)(Isokhorik)

Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruang

tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Hukum Boyle-Gay Lussac

dirumuskan sebagai :

Keterangan:

P = tekanan gas (atm)

T = temperatur gas (K)

4.4.4.4. ProsesProsesProsesProses AdiabatisAdiabatisAdiabatisAdiabatis

Dengan menggabungkan hukum boyle dan hukum Gay Lussac diperoleh persamaan

Keterangan:

P = tekanan gas (atm)

V = volume gas (L)

T = temperatur gas (K)

SOALSOALSOALSOAL

1. Suatu gas suhunya 27ºC dipanaskan pada tekanan tetap. Berapa suhu gas tersebut saat volume gas

menjadi 3 kali volume semula?

2. Gas di dalam ruang tertutup pada suhu 27ºC dan tekanan 2 atm memiliki volume 2,4 L. Berapa volume

gas tersebut pada suhu 227ºC dan tekanan 3 atm?

3. Sejumlah gas dengan volume 4 L pada tekanan 1,5 atm dan suhunya 27ºC. Kemudian gas tersebut

dipanaskan hingga suhunya 47ºC dan volumenya 3,2 L. Berapakah tekanan gas setelah dipanaskan?

4. Sejumlah gas dengan volume 2 ml pada tekanan 5 atm dan suhunya 127ºC. Kemudian gas tersebut

dipanaskan hingga suhunya 527ºC dan volumenya 3,2 L. Berapakah tekanan gas setelah dipanaskan?
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