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13-1 Teori atom Zat
• Gagasan bahwa zat terdiri dari atom-atom 

dimulai sejak masa Yunani kuno. 
• Menurut Filsuf Yunanai Democritus, jika zat

murni katakanlah, sepotong besi dipotong
menjadi lebih kecil dan lebih kecil, akhirnya
potongan terkecilnya dari zat tersebut tidak akan
dapat dipotong lagi. Potongan terkecil inilah
yang disebut atom, yang dalam bahasa Yunani
berarti “tidak dapat dibagi”.

• Alternatif lainnya selain teori atom mengenai zat
adalah gagasan bahwa zat bersifat kontinu dan
dapat di bagi sampai tak hingga.
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• Sekarang, teori atom umumnya diterima oleh
para ilmuwan. Bagaimanapun, bukti penelitian
yang cenderung setuju dengan teori tersebut
terutama didapat pada abad ke delapan belas, 
sembilan belas, dan dua puluh, dan banyak
diantaranya yang didapatkan dari analisis reaksi
kimia. 

• Bukti yang penting adalah hukum perbandingan
yang tetap, yang merupakan rangkuman dari
hasil percobaan yang dikumpulkan selama
setengan abad sebelum 1880. 
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• Hukum tersebut menyatakan bahwa ketika dua
atau lebih unsur bergabung untuk membentuk
senyawa, senyawa tersebut akan terbentuk
dengan perbandingan berat yang sama. 

• Sebagai contoh, garam meja selalu terbentuk
oleh 23 bagian natrium dan 35 bagian klor, dan
air terbentuk dari 1 bagian hydrogen dan 8 
bagian oksigen, menurut berat. 
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• Teori kontinu dari zat sebagaimanaditerangkan oleh
John Dalton(1766-1844), teori atom dapat
menjelaskannya: perbandingan berat setiap unsur yang 
dibutuhkan untuk membentuk senyawa berhubungan
dengan berat relative atom-atom pembentuknya. 

• Satu atom natrium(Na), misalnya, dapat bergabung
dengan satu atom Klor(Cl) untuk membentuk satu
molekul garam(NaCl), dan satu atom natrium
mempunyai berat 23/35 kali berat atom Klor. 

• Dengan mengukur jumlah tiap unsur yang diperlukan
untuk membentuk berbagai senyawa, para peneliti
menentukan berat relative tiap atom. 

• Hidrogen, atom paling ringan, diberi berat relatif 1. 
Dengan skal ini, berat karbon sekitar 12, oksigen 16, 
natrium 23, dan seterusnya.
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• Sekarang, kita membicarakan massa relatif atom dan 
molekul yang berturut-turut kita sebut sebagai massa 
atom dan massa molekul. 

• Hal ini didasarkan pemberian nilai yang tepat 12,0000 
satuan massa atom(u) kepada atom karbon yang 
melimpah, C-12. 

• Dalam kilogram 1 u = 1,66 x 10 pangkat minus 24 kg
• Massa atom hydrogen dengan demikian adalah 1,0078 

u, dan nilai untuk atom lainnya dimasukkan dalam tabel
periodik dibagian dalam sampul belakang buku Giancoli, 
dan juga pada Lampiran F. Massa molekul senyawa
adalah jumlah massa atom yang membangun molekul
tersebut.
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• Bagian lain dari teori atom yang penting adalah apa
yang disebut gerak brown, dinamai menurut ahli biologi
Robert Brown, yang dihargai penemuannya pada tahun
1827.

• Sementara sedang meneliti satu serbuk sari yang 
dimasukkan dalam air di mikroskopnya, Brown melihat
bahwa serbuk yang kecil tersebut bergerak dengan
lintasan berliku-liku, walaupun air tampaknya diam. Teori
atom dengan mudah menjelaskan gerak Brown jika
dibuat asumsi berikutnya yang masuk akal bahwa atom 
zat apapun bergerak secara kontinu. 

• Serbuk sari Brown didorong kesana kemari oleh molekul
air yang bergerak dengan cepat.
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• Padatahun 1905, Albert Einstein meneliti
gerak Brown dari sudut pandang teoritis
dan bisa menghitung dari data 
eksperimen, ukuran dan massa atom dan
molekul. Perhitungannya menunjukkan
bahwa diameter atom adalah sekitar 10 
pangkat minus 10 m.
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• Diawal bab 10, kita membedakan tiga keadaan zat
padat, cair, dan gas berdasarkan sifat makroskopik, atau
“skala besar”. 

• Sekarang mari kita lihat bagaimana ketiga fase ini
berbeda dari sudut pandang atomik, atau mikroskopik.

• Jelas, atom dan molekul harus saling memberikan gaya
tarik. Karena bagaimana lagi sebuah bata atau sepotong
aluminium tetap dalam, satu kesatuan? 

• Gaya tarik diantara molekul merupakan sifat elektris. 
Jika molekul terlalu dekat satu sama lain, gaya antara
mereka menjadi tolak menolak (penolakan elektron-
elektron bagian luar). Dengan demikian molekul
mempertahankan jarak minimum antara mereka. 
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• Pada benda padat, gaya tarik tersebut cukup kuat
sehingga atom atau molekul berada pada posisi yang 
kurang lebih tetap, seringkali pada matriks yang dikenal
dengan nama kisi Kristal. Atom dan molekul zat padat
bergerak mereka bergerak sekitar posisi mereka yang 
hampir tetap. 

• Pada zat cair, atom atau molekul bergerak dengan lebih
cepat, atau gaya antara mereka lebih lemah sehingga
mereka mampu berguling satu sama lain. 

• Dalam gas, gaya sedemikian lemahnya, atau laju
sedemikian cepatnya, sehingga molekul bahkan tidak
bersatu. Mereka bergerak dengan cepat kesana
kemari(memenuhi tempatnya dan sesekali bertubrukan). 
Rata-ratanya, laju pada gas cukup tinggi sehingga pada
waktu dua molekul bertumbukan, gaya tarik tidak cukup
kuat untuk menjaga mereka dalam satu kesatuan dan
mereka berterbangan dengan arah yang baru.
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Temperatur dan Termometer

• Pada kehidupan sehari-hari, temperatur
merupakan ukuran mengenai panas atau
dinginnnya benda. 

• Oven yang panas dikatakan bertemperatur 
tinggi, sedangkan es didanau dikatakan 
bertemperatur rendah.
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• Banyak sifat zat yang berubah temperatur. Sebagai contoh, 
sebagaian besar zat memuai ketika dipanaskan. Sebatang besi 
lebih panjang ketika panas daripada dingin. Jalan dan trotoar beton 
memuai dan menyusut sedikit terhadap temperatur, yang menjadi 
alasan ditempatkannya pemisah yang bisa ditekan atau titik-titik 
yang memuai pada jarak-jarak tertentu. Hambatan listrik materi zat 
juga berubah terhadap temperatur. 

• Demikian juga warna yang dipancarkan benda, paling tidak pada 
temperatur tinggi: mungkin anda memperhatikan bahwa elemen 
pemanas kompor listrik memancarkan warna merah ketika panas. 

• Pada temperatur yang lebih tinggi, zat padat seperti besi bersinar 
jingga atau bahkan putih. Cahaya putih dari bola lampu pijar berasal 
dari kawat tungsten yang sangat panas. 

• Temperatur permukaan matahari dan bintang-bintang lainnya dapat 
diukur terutama dari warna(lebih tepatnya, panjang gelombang) dari 
cahaya yang mereka pancarkan.
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• Alat-alat yang dirancang untuk mengukur temperature disebut 
thermometer. 

• Ada beberapa jenis thermometer, tetapi cara kerjanya selalu 
bergantung pada beberapa sifat materi yang berubah terhadap 
temperature. 

• Sebagian besar thermometer umum bergantung pada pemuaian 
materi terhadap naiknya temperature. 

• Gagasan pertama untuk termometer oleh Galileo menggunakan
pemuaian gas. 

• Thermometer umum saat ini terdiri dari tabung kaca dengan ruang
ditengahnya yang diisi dengan air raksa atau alcohol yang diberi
warna merah, seperti thermometer pertama yang dapat digunakan, 
menunjukkan thermometer klinis pertama dengan jenis yang 
berbeda, juga berdasarkan pada perubahan massa jenis terhadap
temperatur.
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• Pada thermometer cairan didalam gelas yang pertama, zat cair
memuai lebih banyak dari gelas ketika temperatur naik, sehingga
ketinggian zat cair naik dalam tabung. 

• Walaupun logam juga memuai terhadap temperature, perubahan
panjang batang logam, misalnya, umumnya terlalu kecil untuk
diukur dengan akurat untuk perubahab temperatur yang biasa. 

• Bagaimanapun, sebuah termometer yang berguna bisa dibuat
dengan menggabungkan dua logam yang tidak sama jenisnya dan
kecepatan pemuaiannya berbeda. 

• Ketika temperatur dinaikkan, besarnya pemuaian yang berbeda
menyebabkan keping bimetal tersebut melengkung. Seringkali
keeping bimetal berbentuk lingkaran, satu ujung tetap sementara
yang lainnya dipasangkan kesebuah penunjuk skala. 

• Termometer jenis ini digunakan sebagai thermometer udara biasa, 
thermometer oven, ketel kopi, yang bisa mati secara otomatis, dan
pada thermostat ruangan untuk menentukan kapan pendingin
ruangan hidup atau mati. 

• Thermometer yang sangat tepat menggunakan sifat elektris, seperti
thermometer hambatan, termokopel dan termistor.
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• Untuk mengukur temperature secara
kuantitatif, perlu semacam skala numeric. 
Skala yang paling banyak dipakai
sekarang adalah skala Celsius , kadang-
kadang disebut skala centigrade. 

• Di amerika serikat, skala Fahrenheit juga
umum. 

• Skala yang paling penting dalam sains
adalah skala absolut, atau Kelvin
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• Salah satu cara untuk mendefinisikan skala
temperature adalah dengan memberikan nilai
sembarang untuk dua temperature yang bisa
langsung dihasilkan. 

• Untuk skala Celsius dan Fahrenheit, kedua titik
tetap ini dipilih sebagai titik beku dan didih dari
air, keduanya diambil dari pada tekanan
atmosfir. 

• Pada skala Celsius, titik beku Dipilih 0 C (“nol
derajat Celsius”) dan titik didih 100 derajat C. 
Pada skala Fahrenheit, titik beku didefinisikan
32 derajat F dan titik didih 212 derajat F. 
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• Termometer praktis dikalibrasi dengan menempatkannya
dilingkungan yang telah diatur dengan teliti untuk
masing-masing dari kedua temperature tersebut dan
menandai posisi air raksa atau penunjuk skala. 

• Untuk skala Celsius, jarak antara kedua tanda tersebut
kemudian dibagi menjadi seratus selang yang sama
yang dipisahkan oleh tanda-tanda kecil yang 
menyatakan setiap derajat antara 0 C dan 100 C (itulah
sebabnya diberi nama skala”centigrade” yang berarti
“seratus langkah”). 

• Untuk skala Fahrenheit, kedua titik diberi angka F dan
212F dan jarak antaranya dibagi menjadi 180 selang
yang sama. Untuk temperature dibawah titik beku air 
dan di atas titik didih air, skala dapat dilanjutkan dengan
menggunakan selang yang berjarak sama. 
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• Bagaimanapun, thermometer biasa hanya dapat
digunakan pada jangkauan temperature yang 
terbatas karena keterbatasannya sendiri
sebagai contoh, air raksa di thermometer air 
raksa didalam gelas menjadi padat pada suatu
titik tertentu, dimana di bawah titik tersebut tidak
akan ada gunanya. 

• Termometer tersebut juga menjadi tidak
berguna diatas temperature dimana cairan
menguap. Untuk temperature yang sangat
rendah atau sangat tinggi, dibutuhkan
thermometer khusus.
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• Zat yang berbeda tidak berbeda dengan cara yang sama untuk 
jangkauan temperature yang besar. Dengan demikian, jika kita 
mengkalibrasi jenis termometeryang berbeda dengan tepat seperti 
yang dinyatakan diatas, biasanya thermometer tersebut tidak akan
persis sama. Dengan cara kita mengkalibrasi mereka, thermometer 
tersebut akan sama pada 0C dan 100C. 

• Tetapi karena sifat pemuaian yang berbeda, mereka mungkin tidak 
sama persis pada temperature dipertengahan (ingat bahwa kita 
membagi skala thermometer secara sembarang menjadi 100 bagian 
yang sama diantara 0C dan 100C). dengan demikian, thermometer 
air raksa dalam gelas yang dikalibrasi dengan baik bisa 
menunjukkan 52,0C, sementara untuk thermometer yang dikalibrasi 
dengan baik dari jenis yang lain mungkin menunjukkan 52,6C.



hogasaragih.wordpress.com

• Karena ketidaksesuaian ini, semacam jenis standar thermometer 
harus dipilih sehingga temperature pertengahan ini dapat 
didefinisikan dengan jelas. 

• Standar yang terpilih untuk tujuan ini adalah yang disebut dengan 
nama thermometer gas volume konstan. Thermometer ini terdiri dari 
bola yang di penuhi oleh gas cair yang dihubungkan dengan tabung
tipis ke manometer air raksa. 

• Volume gas dijaga konstan dengan menaikkan atau menurunkan 
tabung di sisi kanan manometer sehingga air raksa ditabung kiri 
mencapai tanda acuan. Naiknya temperature menyebabkan 
kenaikan yang proposional pada tekanan didalam bola. 

• Dengan demikian tabung harus diangkat lebih tinggi untuk menjaga
volume gas konstan. Ketinggian air raksa pada kolom disisi kanan
merupakan pengukuran temperature. Thermometer ini dapat 
dikalibrasi dan memberikan hasil yang sama untuk semua gas 
dalam batas memperkecil tekanan gas dibola menjadi nol. Skala 
yang dihasilkan didefinisikan sebagai skala temperature standar.
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Kesetimbangan Termal dan 
Hukum Termodinamika ke 0

• Kita semua mengetahui bahwa fakta bahwa jika dua benda pada
temperatur yang sama diletakkan dalam kontak termal(sehingga
energy dapat berpindah dari satu ke yang lainnya), kedua benda
tersebut pada akhirnya akan mencapai temperature yang sama. 

• Mereka kemudian dikatakan berada dalam kesetimbangan termal. 
Sebagai contoh, sepotong es batu yang dimasukkan dalam gelas
yang berisikan air panas akan meleleh menjadi air, yang secara
keseluruhan pada akhirnya mencapai temperature yang sama. 

• Jika anda memasukkan tangan ke air danau yang sedingin es, anda
akan dapat merasakan temperature tangan anda menurun, sewaktu
energi mengalir ke luar dari tangan anda ke air yang dingin. 
(Sebaiknya tarik tangan anda sebelum dicapai kesetimbangan
termal!) 

• Dua benda didefinisikan berada dalam kesetimbangan termal jika, 
ketika diletakkan dalam kontak termal, tidak ada energy yang 
mengalir dari satu ke yang lainnya, dan temperature mereka tidak
berubah.
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• Misalkan anda ingin menentukan bila dua system, A dan B, berada
dalam kesetimbangan termal, tetapi tanpa menyentuh keduanya. 
Anda dapat melakukan hal ini dengan menggunakan system 
ketiga,C(yang bisa dianggap merupakan thermometer). 

• Misalkan C dan A berada dalam kesetimbangan termal C dan B 
berada dalam kesetimbangan termal. Apakah ini berarti bahwa A 
dan B harus berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain? 

• Sebenarnya, tidak semudah itu. Bagaimanapun banyak percobaan
yang menunjukkan bahwa jika dua system berada dalam
kesetimbangan termal dengan system ketiga, maka berada dalam
kesetimbangan termal satu sama lain. 

• Dalil ini disebut hukum termodinamika ke-0. (Namanya agak aneh
karena setelah hukum termodinamika pertama dan kedua (pada
ditemukan, barulah para ilmuwan menyadari bahwa dalil yang nyata
ini harus dinyatakan terlebih dahulu.)
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• Temperatur merupakan sifat system yang menentukan apakah system 
berada dalam keadaan kesetimbangan dengan system yang lain. 

• Ketika dua system berada dalam kesetimbangan termal, temperature
mereka, per definisi, adalah sama. 

• Hal ini konsisten dengan pengertian kita mengenai temperature dalam 
kehidupan sehari-hari, karena ketika sebuah benda yang panas dan sebuah 
lagi yang dingin diletakkan sehingga terjadi kontak, keduanya akan 
mencapai temperature yang sama. 

• Dengan demikianhal penting dalam hukum ke-0 adalah bahwa hukum 
tersebut memungkinkan definisi yang berguna mengenai temperature. 

• Misalkan hukum pertama tidak valid yaitu, misalkan A dan C berada dalam 
kesetimbangan termal dan demikian juga dengan B dan C, tetapi A dan B 
tidak berada dalam kesetimbangan termal; hal ini akan menunjukkan bahwa  
Ta=Tc  dan Tb = Tc , tetapi Ta ≠Tb , yang jelas tidak akan konsisten, 
sehingga temperature akan merupakan variable yang tidak berguna.

• Tetapi tidak ada percobaan yang berlawanan dengan hukum ke-0, 
sehingga kita menganggap hukum tersebut valid, dan dengan demikian 
temperature merupakan besaran yang berguna.
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Pemuaian Termal

• Sebagian besar zat yang memuai ketika
dipanaskan dan menyusut ketika
didinginkan. 

• Bagaimanapun, besarnya pemuaian dan
penyusutan bervariasi, bergantung pada
materi itu sendiri.
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• Percobaan menunjukkan bahwa perubahan
Panjang delta L pada semua zat padat, dengan
pendekatan yang sangat baik, berbanding lurus
dengan perubahan temperature delta t. 

• Sebagaimana diharapkan, perubahan panjang
juga sebanding dengan panjang awal, Lo 
, yaitu, untuk perubahan temperature yang 
sama, batang besi 4m akan bertambah panjang
dua kali lipat dibandingkan batang besi 2m. kita
dapat menuliskan perbandingan ini dalam
sebuah persamaan:
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Perilaku Anomaly air dibawah 4 
derajat celcius

• Sebagian besar zat kurang lebih memuai secara
beraturan terhadap penembahan temperature(sepanjang
tidak ada perubahan fase yang terjadi). 

• Bagaimana, air tidak mengikuti pola yang biasa. Jika air 
pada 0 derajat C dipanaskan, volumenya menurun
sampai mencapai 4 derajat C. 

• diatas 4 derajat C air berperilaku dan memuai
volumenya terhadap bertambahnya temperature. Air 
dengan demikian memiliki massa jenis yang paling tinggi
pada 4 derajat C. 

• Perilaku air yang menyimpang ini sangat penting untuk
bertahannya kehidupan air selama musim dingin. Ketika
temperature air didanau atau sungai berada diatas 4 
derajat C dan mulai mendingin karena kontak dengan
udara yang dingin, air dipermukaan terbenam karena
massa jenisnya yang lebih besar dan digantikan oleh air 
yang lebih hangat dari bawah. 



hogasaragih.wordpress.com

• Campuran ini berlanjut sampai temperature mencapai 4 derajat C. 
Sementara permukaan air menjadi lebih dingin lagi, air tersebut
tetap dipermukaan karena massa jenisnya lebih kecil dari 4 derajat
C air disebelah bawahnya. 

• Air kemudian membeku pertama dibagian atas, dan es tetap di
permukaan karena es(gravitasi khusus=0,917) mempunyai massa
jenis lebih kecil dari air. 

• Air didasar tetap pada 4 derajat C sampai hampir semua bagian air 
menjadi beku. 

• Jika air sama dengan sebagian besar zat lainnya, massa jenis
menjadi lebih besar pada saat mendingin, air didasar akan beku
lebih dulu. Danau akan membeku hingga padat dengan lebih mudah
karena sirkulasi membawa air yang lebih hangat ke permukaan
untuk didinginkan dengan lebih efisien. 
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• Pembekuan total sebuah danau akan menyebabkan
kerusakan pada kehidupan tumbuhan hewan dan
tumbuhan. Karena perilaku tidak biasa dari air dibawah 4 
derajat C, jarang terjadi sebuah benda yang besar akan
membeku seluruhnya, dan hal ini dibantu oleh lapisan es
dipermukaan, yang berfungsi sebagai isolator unutk
memperkecil aliran panas keluar dari air keudara dingin
diatasnya. Tanpa adanya sifat yang aneh tapi
mengagumkan dari air ini, kehidupan diplanet kita ini
mungkin tidak bisa berjalan.

• Air tidak hanya memuai pada waktu mendingin dari 4 
derajat C sampai 0 derajat C, air juga memuai lebih
banyak lagi sementara mebeku menjadi es. Inilah
sebabnya mengapa es batu terapung di air dan pipa
pecah ketika air didalamnya membeku.
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Tegangan Termal
• Pada banyak situasi, seperti pada bangunan dan jalan, ujung

sebuah papan atau sepotong materi dipasang dengan tetap untuk
membatasi pemuaian atau penyusutan. 

• Jika terjadi perubahan temperature akan terjadi tegangan tekanan
atau regangan yang besar, disebut tegangan termal. 

• Besar tegangan seperti itu dapat dihitung dengan menggunakan
konsep modulus elastic yang dikembangkan dalam bab 9. 

• Untuk menghitung stress internal, kita bisa menganggap proses ini
terjadi dengan dua tahap. 

• Sebuah balok memuai(atau menyusut) sebesar yang dinyatakan
dengan persamaan sebelumnya, dan kemudian diberikan gaya
untuk menekan (atau meregangkan) materi kembalai ke panjangnya
semula. 

• Gaya F yang dibutuhkan dinyatakan dengan persamaan:
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Hukum-hukum gas dan
temperatur mutlak

• Persamaan mungkin tidak akan cukup untuk
mendeskripsikan pemuaian gas, sebagian karena
pemuaian tidak terlalu besar, dan sebagian karena gas 
umumnya untuk memenuhi tempatnya. 

• Dan memang, persamaan ada artinya ketika ada 
tekanan konstan. 

• Volume gas sangat bergantung pada tekanan disamping 
pada temperature. 

• Dengan demikian akan sangat bermanfaat untuk 
menentukan hubungan antara volume, tekanan, 
temperature, dan massa gas. 

• Hubungan seperti ini disebut persamaan keadaan 
(dengan kata keadaan yang dimaksud adalah kondisi 
fisik system.)
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• Jika keadaan system berubah, kita akan selalu 
menunggu sampai temperature dan tekanan mencapai 
nilai yang sama secara keseluruhan. 

• Dengan demikian kita hanya mempertimbangkan 
keadaan setimbang dari system ketika variabel yang 
mendeskripsikannya (seperti temperature dan tekanan) 
sama diseluruh bagian system dan tidak berubah 
terhadap waktu. 

• Kita juga memperhatikan bahwa hasil sub bab ini akurat 
hanya untuk gas yang tidak terlalu rapat (tekanan tidak 
terlalu tinggi, dalam orde sekitar satu atmosfir) dan tidak 
terlalu dekat ke titik cair (didih).
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• Untuk sejumlah gas tertentu, ditemukan 
secara eksperimen bahwa, sampai 
pendekatan yang cukup baik,  yaitu 
volume gas berbanding terbalik dengan 
tekanan yang diberikan padanya ketika 
temperature dijaga konstan. 

• Hubungan ini dikenal dengan hukum
Boyle, 
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• Robert Boyle (1627-1691) yang pertama
kali menyatakannya atas dasar percobaan
sendiri. 

• Hukum Boyle juga juga dapat dituliskan
• PV = Konstan [T konstan]
• Yaitu pada temperature konstan, jika

tekanan ataupun volume gas dibiarkan
berubah sehingga hasil kali PV tetap
konstan.
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• Temperatur juga mempengaruhi volume gas, tetapi
hubungan kuantitatif antara V dan T tidak ditemukan
sampai satu abad setelah karya Boyle. 

• Jacques Charles (1746-1823) dari Perancis menemukan
bahwa ketika tekanan tidak terlalu tinggi dan dijaga
konstan, volume gas bertambah pada temperature 
dengan kecepatan yang hampir konstan. 

• Bagaimanapun, semua gas mencair pada temperature 
rendah (sebagai contoh oksigen mencair pada -183 
derajat C) dan dengan demikian grafiknya tidak dapat
diperluas kebawah titik cair. 

• Namun grafik tersebut pada intinya merupakan garis
lurus dan jika digambarkan sampai temperature yang 
lebih rendah, dan akan memotong pada sumbu sekitar-
273 derajat C.
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• Grafik seperti ini dapat digambarkan untuk gas apapun, 
dan garis lurus selalu menuju kembali ke -273 derajat
C pada volume nol. 

• Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa jika gas dapat
didinginkan sampai -273 derajat C volumenya akan
nol, dan pada temperature yang lebih rendah lagi, 
volume akan negative, suatu hal yang tentu saja tidak
masuk akal. 

• Bisa dibuktikan bahwa -273 derajat C adalah
temperature terendah yang mungkin, dan banyak
penelitian akhir-akhir ini mengindikasikannya demikian. 

• Temperature inin disebut temperature nol mutlak. 
Nilainya ditentukan sebesar 273,15 derajat C.
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• Nol mutlak merupakan dasar untuk skala temperature 
yang dikenal dengan skala mutlak atau Kelvin, dan
digunakan secara luas pada bidang sains. 

• Pada skala ini temperature dinyatakan sebagai derajat
Kelvin atau dengan lebih mudahnya dengan hanya
menuliskan K tanpa tanda derajat. 

• Selang antar derajat sama pada skala celcius, tetapi nol 
untuk skala ini (0 K) dipilih sebagai nol mutlak itu sendiri. 

• Dengan demikian titik beku air (0) adalah 237,15 K dan 
titik didih air adalah 373,15 K. dan memang temperature 
pada skala Celsius dapat diubah menjadi Kelvin dengan 
menambahkan 273,15:
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• Volume gas dengan jumlah tertentu 
berbanding lurus dengan temperature 
mutlak ketika tekanan dijaga konstan. 
Pernyataan ini dikenal sebagai hukum 
Charles
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• Hukum gas ketiga dikenal sebagai hukum 
Gay-Lussac, dari Joseph Gay-Lussac 
(1778-1850), menyatakan bahwa pada 
volume konstan, tekanan gas berbanding 
lurus dengan temperature mutlak:
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• Hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac sebenarnya
bukan merupakan hukum dalam pengertian
penggunaannya saat ini (Validitasyang tepat, dengan
jangkauan yang dalam dan luas). 

• Hukum-hukum ini sebenarnya hanya merupakan
pendekatan yang akurat untuk gas riil sepanjang
tekanan dan massa jenis (kerapatan) gas tidak terlalu
tinggi, dan gas tidak mendekati kondenasi. 

• Bagaimanapun, istilah hukum untuk ketiga hubungan ini
lebih bersifat tradisional, sehingga kita tetap
memakainya sampai sekarang.
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• Hukum-hukum gas dari Boyle, Charles dan Gay-
Lussac didapat dengan bantuan tehnik yang 
sangat berguna disains; yaitu, menjaga satu
atau lebih variabel tetap konstan untuk melihat
akibat dari perubahan satu variabel saja. 

• Hukum-hukum ini sekarang dapat digabungkan
menjadi satu hubungan yang lebih umum antara
tekanan, volume, dan temperature dari gas 
dengan jumlah tertentu:
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• Hubungan ini akan menunjukkan bagaimana besaran P, 
V atau T akan berubah ketika yang lainnya diubah. 

• Hubungan ini mengecil menjadi hukum Boyle, Charles, 
atau Gay-Lussac ketika temperature, tekanan, atau
volume berturut-turut, tetap dijaga konstan.

• Akhirnya kita harus memasukkan efek jumlah gas yang 
ada. Siapapun yang pernah meniup balon tahu bahwa
makin banyak udara yang dipaksa masuk kedalam balon
tersebut, maka balon tersebut akan semakin besar.

• Dan memang, percobaan yang teliti menunjukkan bahwa
temperature dan tekanan konstan, volume, V dari
sebuah gas ditempat tertutup bertambah dengan
perbandingan lurus dengan massa m dari gas yang ada. 
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• Perbandingan ini dapat dibuat menjadi persamaan 
dengan memasukkan konstanta perbandingan. 
Penelitian menunjukkan bahwa konstanta ini memiliki 
nilai yang berbeda untuk gas yang berbeda. 

• Bagaimanapun, konstanta pembanding tersebut ternyata 
sama untuk semua gas jika, kita tidak menggunakan 
massa m, melainkan kita gunakan angka mol. 

• Satu mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang berisi 
atom atu molekul sebanyak yang ada di 12,00 gram 
karbon (yang massa atom tepat 12u). definisi yang lebih 
sederhana tapi ekivalen adalah: 1 mol adalah jumlah 
gram sebuah zat yang secara numeric sama dengan 
massa molekul dari zat tersebut. 
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• hukum gas ideal, atau persamaan keadaan 
untuk gas ideal. Kita gunakan istilah “ideal”
karena gas riil tidak mengikuti persamaan diatas 
dengan tepat, terutama pada tekanan (dan 
massa jenis) tinggi atau ketika gas dekat 
dengan titik cair (= titik didih). Bagaimanapun, 
pada tekanan yang lebih kecil dari sekitar satu 
atmosfir, dan ketika T tidak dekat dengan titik 
cair gas, persamaan diatas cukup akurat dan 
berguna untuk gas riil.
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Hukum Gas Ideal dalam Bentuk
Molekul: Bilangan Avogadro

• Kenyataan bahwa konstanta gas, R, memiliki nilai yang sama untuk
semua gas merupakan penggambaran yang menakjubkan
mengenai kesederhanaan alam. 

• Hal ini pertama kali ditemukan, walaupun dengan bentuk yang 
sedikit berbeda oleh ilmuwan itali Amedeo Avogrado (1776-1856). 

• Avogrado menyatakan bahwa volume gas yang sama pada tekanan
dan temperature yang sama berisi molekul yang jumlahnya sama. 

• Pernyataan ini kadangkala disebut sebagai Hipotesa Avogrado. 
• Bahwa hipotesa ini konsisten dengan kenyataan bahwa R sama

untuk semua gas dapat dilihat dalam hal berikut.
• Pertama, dari persamaannya bahwa untuk jumlah mol yang sama, 

n, dan tekanan dan temperature yang sama, volume akan sama
untuk semua gas selama R sama. 

• Kedua, jumlah molekul dalam 1 mol sama untuk semua gas (hal ini
mengikuti langsung dari definisi mol). Dengan demikian hipotesis
avogrado ekivalen dengan pernyataan bahwa R sama untuk semua
gas.
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Teori Konetik dan Interpretasi
Molekular dari Temperatur

• Konsep bahwa zat terdiri dari atom yang 
bergerak acak terus-menerus disebut
teori kinetik. 

• Kita sekarang menyelidiki sifat gas dari 
sudut pandang teori sifat molekulnya. 

• Kita juga akan sampai pada satu 
hubungan yang penting antara energi 
kinetik rata-rata molekul dalam gas dan 
temperatur mutlak.
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• Kita membuat asumsi berikut ini mengenai 
molekul di dalam gas. Asumsi-asumsi ini 
menggambarkan pandangan yang sederhana 
mengenai gas, tetapi bagaimanapun cukup 
sesuai dengan sifat-sifat penting gas riil yang 
berada pada tekanan rendah dan jauh dari titik 
cair. 

• Dengan kondisi ini, sifat-sifat akan cukup sesuai 
dengan hukum gas ideal, dan memang kita akan 
menyebut gas seperti itu sebagai gas ideal. 
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• Asumsi-asumsi ini, yang menyatakan dalil-dalil dasar teori kinetik, 
adalah:

• Ada sejumlah besar molekul, N, yang masing-masing dengan 
massa m, yang bergerak denga arah yang acak dengan berbagai 
laju. Asumsi ini sesuai dengan penelitian kita bahwa gas 
memenuhi tempatnya dan, dalam kasus udara di bumi, dijaga 
untuk tidak keluar hanya oleh gaya gravitasi.

• Rata-rata molekul-molekul berada jauh satu dari yang lainnya. 
Yaitu, jarak rata-rata mereka jauh lebih besar dari diameter setiap 
molekul.

• Molekul-molekul dianggap mengikuti hukum mekanika listrik, dan 
dianggap berinteraksi satu sama lain hanya ketika bertumbukan. 
Walaupun molekul-molekul saling memberikan gaya tarik yang 
lemah di antara tumbukan, energi potensial yang dihubungkan 
dengan gaya ini lebih kecil jika dibandingkan dengan energi 
kinetik, dan kita mengabaikannya sekarang.

• Tumbukan dengan molekul yang lain atau dinding bejana 
dianggap lenting sempurna, seperti tumbukan bola biliar yang 
lenting sempurna (Bab 7).
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• Kita bisa langsung melihat bagaimana 
pandangan kinetik mengenai gas ini 
menjelaskan hukum Boyle (Subbab 13-7). 
Tekanan yang diberikan pada dinding bejana 
gas disebabkan oleh tumbukan molekul yang 
terus-menerus. Jika volume dikurangi 
(katakanlah) setengahnya, molekul-molekul 
akan lebih dekat satu sama lain dan dua kali 
lipat akan menumbuk diding bejana per detik. 
Berarti kita mengharapkan tekanan akan dua 
kali lipat lebih besar, yang merupakan hukum 
Boyle.
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• Sekarang, mari kita hitung secara kuantitatif tekanan dalam gas 
berdasarkan teori kinetik. Untuk tujuan argumentatif, kita bayangkan bahwa 
molekul-molekul berada dalam kotak persegi panjang yang sisi-sisinya 
mempunya luas A dan pangjang l, sebagaimana yang ditunjukan pada Gb. 
13-14a.

• Tekanan yang diberikan oleh gas pada diding-dinding tempatnya, menurut 
model kita, disebabkan oleh tumbukan molekul dengan diding. Mari kita 
pusatkan perhatian pada dinding, dengan luas A, di sebelah kiri kotak dan 
melihat apa yang terjadi ketika satu molekul menumbuk diding ini, 
sebagaimana ditunjukan Gb. 13-14b. 

• Molekul ini memberikan gaya pada dinding, dan dinding memberikan gaya 
balik yang sama tetapi berlawanan arah terhadap molekul. Besar gaya ini, 
menurut hukum Newton kedua, sama dengan kecepatan perubahan 
momentum molekul (Subbab 7-1). 

• Dengan menganggap tumbukan lenting, hanya komponen x dari 
momentum molekul yang berubah, dan berubah dari –mvx (bergerak 
dengan arak x negatif) ke +mvx. Dengan demikian, perubahan momentum, 
∆(mv), yang merupakan momentum akhir dikurangi momentum awal, 
adalah  ∆(mv) =  mvx – ( -- mvx) = 2 mvx
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• Untuk satu tumbukan. Molekul ini akan melakukan 
banyak tumbukan dengan dinding, masing-masing 
dipisahkan oleh waktu ∆t yang merupakan waktu yang 
dibutuhkan molekul untuk melintasi kotak tersebut dan 
kembali lagi, jarak yang sama dengan 2l.

• Berarti 2l = Vx ∆t atau ∆t = 2l/Vx. Waktu t antara 
tumbukan sangat kecil, sehingga jumlah tumbukan per 
detik sangat besar. 

• Dengan demikian gaya rata-rata – dirata-ratakan dari 
banyak tumbukan – akan sama dengan gaya yang 
diberikan selama satu tumbukan dibagi waktu antara 
tumbukan (hukum Newton kedua):
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• energi kinetik translasi rata-rata dari 
molekul dalam gas berbanding lurus 
dengan temperatur mutlak.
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Distribusi Laju Molekul
• Molekul dalam gas dianggap bergerak acak, yang berarti bahwa

banyak molekul yang mempunyai laju lebih kecil dari laju rms dan 
yang lainnya memiliki laju yang lebih besar. 

• Pada tahun 1859, James Clerk Maxwell (1831-1879) menurunkan, 
dengan dasar teori kinetik, bahwa laju molekul dalam gas 
terdistribusi menurut grafik yang ditunjukkan pada Gb. 13-15. 

• Grafik ini dikenal sebagai distribusi laju Maxwell. (Secara 
matematis, distribusi dengan ∆N = Cv2 expt(-1/2 mv2/kT) ∆di mana 
∆N adalah jumlah molekul dengan laju antara v dan v + ∆v konstan, 
dan expt berarti persamaan dalam tanda kurung merupakan
eksponen dari bilangan natural e = 2,178...)). 

• Laju bervariasi dari nol sampai beberapa kali lipat laju rms, tetapi
sebagaimana dilihat dari grafik, sebagian besar molekul mempunyai
laju yang tidak jauh dari rata-rata. Kurang dari satu persen molekul
melebihi empat kali vrms.
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• Percobaan untuk menentukan gas riil, 
dimulai dari tahun 1920, meyakinkan
dengan ketepatan yang baik kebenaran
distribusi Maxwell dan perbandingan lurus
antara energi kinetik rata-rata dan 
temperatur mutlak, Persamaan 13-8.
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• Gambar 13-16 menunjukan distribusi untuk dua temperatur yang berbeda; 
karena vrms bertambah terhadap temperatur, kurva distribusi secara 
keseluruhan bergeser ke kanan pada temperatur yang lebih tinggi. 

• Gambar ini menunjukan bagaimana teori kinetik dapat digunakan untuk
menjelaskan mengapa banyak reaksi kimia, termasuk yang terjadi di sel-sel
biologi, terjadi dengan lebih cepat dengan bertambahnya temperatur. 

• Sebagian besar reaksi kimia terjadi dalam larutan zat cair, dan molekul
pada zat cair mempunyai distribusi laju yang mendekati distribusi Maxwell. 
Dua molekul secara kimia mungkin hanya bereaksi jika energi kinetiknya
cukup besar sehingga ketika bertumbukan, molekul-molekul dengan satu
cara sedikit masuk ke yang lainnya. Energi minimum yang dibutuhkan
disebut energi aktivasi, EA, dan nilainya spesifik untuk setiap reaksi kimia. 

• Laju molekul yang berhubungan dengan energi kinetik EA untuk suatu
reaksi tertentu ditunjukan pada Gb. 13-6. 

• Jumlah molekul relatif dengan energi yang lebih besar dari nilai ini
dinyatakan dengan luasan di bawah kurva sesudah EA. Pada Gb. 13-16, 
luasan yang berurutan untuk dua temperatur yang berbeda ditunjukan oleh
dua arsiran yang berbeda pada gambar. Jelas bahwa jumlah molekul yang
mempunyai energi kinetik lebih dari EA bertambah cukup besar hanya
untuk penambahan kecil temperatur. 
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Gas Riil dan Perubahan Fase

• Hukum gas ideal merupakan deskripsi 
yang akurat mengenai perilaku gas riil 
selama tekanan tidak terlalu tinggi 
dan selama tenperatur jauh dari titik 
cair. Tetapi apa yang terjadi ketika 
kedua kriteria ini tidak dipenuhi?
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• Mari kita melihat grafik tekanan yang digambarkan terhadap volume gas 
dengan jumlah tertentu. 

• Pada “diagram PV” seperti itu, Gb. 13-17, setiap titik menyatakan keadaan 
kesetimbangan untuk zat tertentu. 

• Berbagai kurva (diberi label A, B, C, dan D) menunjukan bagaimana 
tekanan bervariasi terhadap perubahan volume pada temperatur konstan 
untuk beberapa nilai temperatur yang berbeda. 

• kurva terputus-putus A’ menyatakan perilaku gas sebagaimana diramalkan 
oleh hukum gas ideal; yaitu, PV = konstan. 

• Kurva A menggambarkan perilaku gas riil pada temperatur yang sama. 
Perhatikan bahwa pada tekanan tinggi, volume gas riil lebih dari yang 
diramalkan oleh hukum gas ideal. 

• Kurva B dan C pada Gb. 13-17 menunjukan gas pada temperatur lebih 
rendah yang berurutan, dan kita lihat bahwa perilakunya menyimpang lebih 
jauh lagi dari kurva yang diramalkan oleh hukum gas ideal (misalnya, B’), 
dan peyimpangan tersebut lebih besar jika makin mendekati titik cair gas.
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• Untuk menjelaskan hal ini, kita perhatikan bahwa pada 
tekanan yang lebih tinggi kita mengharapkan molekul 
lebih dekat satu sama lain. 

• Dan, terutama pada temperatur yang lebih rendah, 
energi potensial yang berhubungan dengan gaya tarik-
menarik antara molekul (yang sebelumnya kita abaikan) 
tidak lagi bisa diabaikan jika dibandingkan dengan 
energi kinetik molekul yang sekarang berkurang. 

• Gaya tarik-menarik ini cenderung menarik molekul lebih 
dekat satu sama lain sehingga pada suatu tekanan 
tertentu, volume lebih kecil dari yang diharapkan dari 
hukum gas ideal. 

• Pada temperatur yang lebih kecil, gaya-gaya ini 
menyebabkan pencairan, dan molekul-molekul menjadi 
sangat dekat.
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• Kurva D menggambarkan situasi di mana pencairan 
terjadi. Pada tekanan rendah sepanjang kurva D (di 
kanan Gb. 13-17), zat tersebut dalam bentuk gas dan 
memenuhi volume yang besar. 

• Sementara tekanan ditambah, volume berkurang sampai 
mencapai titik b. Setelah b, volume berkurang tanpa 
adanya perubahan tekanan; zat tersebut sedikit demi 
sedikit berubah dari fase gas ke cair. 

• Pada titik a, semua zat telah berubah menjadi cair. 
Penambahan selanjutnya pada tekanan hanya 
memperkecil volume sedikit saja-zat cair hampir tidak 
bisa ditekan-sehingga kurva sangat curam seperti 
digambarkan. 

• Luasan di dalam garis terputus yang berbentuk lidah 
menggambarkan daerah di mana fase gas dan cair 
keduanya berada dalam kesetimbangan.
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• Kurva C pada Gb. 13-17 menunjukan perilaku zat pada temperatur 
kritisnya; titik c (satu titik di mana kurva ini horizontal) disebut titik 
kritis. 

• Pada temperatur yang lebih kecil dari temperatur kritis (dan ini
merupakan definisi istilah tersebut), gas akan berubah ke fase cair 
jika diberikan tekanan yang cukup. 

• Di atas temperatur kritis, tekanan sebesar apapun tidak akan 
merubah fase gas menjadi cair. Yang terjadi adalah gas menjadi 
lebih rapat dan lebih rapat sementara tekanan naik dan sedikit demi 
sedikit memiliki sifat yang sama dengan zat cair, tetapi tidak 
terbentuk permukaan cair. 

• Temperatur untuk berbagai gas diberikan pada Tabel 13-12. Para 
ilmuwan telah mencoba selama bertahun-tahun untuk mencairkan 
oksigen namun tanpa hasil. Hanya setelah penemuan perilaku zat 
yang dihubungkan dengan titik kritis baru disadari bahwa oksigen
dapat dicairkan hanya jika didinginkan terlebih dahulu di bawah 
temperatur kritisnya -1180C.
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• Seringkali dibuat perbedaan antara istilah 
”gas” dan ”uap”; suatu zat di bawah 
temperatur kritisnya pada keadaan gas 
disebut uap; ketika berada di atas 
temperatur kritis, ia disebut gas. Hal ini 
ditunjukan pada Gb. 13-17.
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• Perilaku zat dapat digambarkan tidak hanya pada diagran PV tetapi juga pada 
diagranm PT. 

• Sebuah diagram PT, seringkali disebut diagram fase, terutama berguna untuk 
membandingkan fase zat yang berbeda. 

• Gambar 13-18 adalan diagram fase untuk air. Kurva yang diberi label l-v menunjukan 
titik-titik di mana fase cair dan uap berada dalam kesetimbangan—dengan demikian 
merupakan grafik titik didih terhadap tekanan. 

• Perhatikan bahwa kurva dengan baik menunjukan bahwa pada tekanan 1 atm, titik 
didih adalah 1000C dan titik didih mengecil untuk berkurangnya tekanan. Kurva l-s
menunjukan titik-titik di mana cair dan padat berada dalam kesetimbangan dan 
dengan demikian merupakan grafik titik beku terhadap tekanan. 

• Pada 1 atm, titik beku air, tentu saja, sebesar 00C, seperti digambarkan. Perhatikan 
juga pada Gb. 13-18 bahwa tekanan 1 atm, zat berada pada fase cair jika temperatur 
berada antara 00C dan 1000C, tetapi berada pada fase padat atau uap jika 
temperatur di bawah 00C atau di atas 1000C. Kurva yang diberi label s-v adalah titik 
sublimasi terhadap kurva tekanan. 

• Sublimasi menyatakan proses di mana pada tekanan rendah suatu zat padat 
berubah langsung menjadi uap tanpa melewati fase cair. Unutk air, hal ini terjadi 
pada tekanan yang lebih kecil dari 0,0060 atm. Karbon dioksida, yang pada fase 
padat disebut es kering, menyublim bahkan pada tekanan atmosfir.
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• Perpotongan ketiga kurva ini (Gb. 13-18) disebut titik 
tripel, dan hanya pada titik inilah ketiga fase bisa ada 
bersama dalam kesetimbangan. Karena titik tripel 
berhubungan dengan nilai temperatur dan tekanan yang 
unik, titik ini bisa dihasilkan dan sering digunakan 
sebagai titik acuan. Sebagai contoh, temperatur standar 
biasa dinyatakan tepat 273,16 K pada titik tripel air (lihat 
Tabel 13-13), dan bukan 275,15 K pada titik beku air 1 
atm.

• Perhatikan bahwa kurva s-l untuk air miring ke atas ke 
sebelah kiri. Hal ini hanya berlaku unutk zat-zat yang 
memuai pada waktu membeku; karena pada tekanan 
yang lebih tinggi, diperlukan temperatur yang lebih 
rendah untuk mengakibatkan zat cair membeku. Lebih 
umum lagi, zat menyusut pada waktu membeku dan 
kurva s-l naik ke atas b ke sebelah kanan, sebagaimana 
ditunjukan untuk CO2 pada Gb. 13-19.
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Tekanan Uap dan Kelembaman

• Jika segelas air diletakan di luar 
semalaman, ketinggian air akan turun 
pada waktu pagi. Kita katakan air telah 
menguap, yang berarti air berubah 
menjadi fase uap atau gas.
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• Proses penguapan ini dapat dijelaskan dengan dasar teori kinetik. Molekul 
pada zat cair bergerak satu sama lain dengan berbagai laju yang kira-kira 
mengikuti distribusi Maxwell. 

• Ada gaya tarik-menarik yang kuat antara molekul-molekul ini, yang 
menahan mereka berekatan satu sama lain. 

• Pada fase cair. Sebuah molekul di bagian atas zat cair, karena laju ini, bisa 
meninggalkan cairan tersebut sesaat. Tetapi sama seperti batu yang 
dilemparkan ke udara akan kembali ke bumi, demikian juga dengan gaya 
terik-menarik molekul yang terpisah kembali ke permukaan cairan—yaitu, 
jika kecepatannya tidak terlalu besar. 

• Bagaimana pun, molekul dengan kecepatan yang cukup tinggi akan keluar 
sama sekali dari zat cair, seperti roket lepas dari bumi, dan menjadi bagian 
dari fase gas. Hanya molekul yang mempunyai energi kinetik di atas nilai 
tertentu yang dapat melarikan diri ke fase gas. Kita telah melihat bahwa 
teori kinetik meramalkan bahwa jumlah relatif molekul dengan energi kinetik 
di atas nilai tertentu (seperti EA pada Gb. 13-16) naik terhadap temperatur. 
Hal ini sesuai dengan penelitian yang terkenal bahwa kecepatan 
penguapan lebih besar pada temperatur yang lebih tinggi.
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• Karena molekul yang paling cepatlah yang ke luar dari 
permuakaan, laju rata-rata yang tertinggal lebih kecil. 

• Ketika laju rata-rata lebih kecil, temperatur lebih kecil. 
Berarti teori kinetik meramalkan bahwa penguapan 
merupakan proses pendinginan. 

• Anda tentunya telah memperhatikan efek ini ketika Anda 
keluar dari mandi yang hangat dan merasa dingin 
sementara air di tubuh anda mulai menguap; dan 
setelah berkeringat pada hari yang panas, bahkan 
sedikit angin akan membuat anda sejuk karena adanya 
penguapan.
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• Udara biasanya mengandung uap air (air dalam fase gas) terutama 
dihasilkan dari penguapan. 

• Untuk melihat proses ini lebih rinci, perhatikan bejana tertutup yang 
diisi sebagian dengan air (bisa juga zat cair yang lain) dan di mana 
udara telah dikeluarkan (Gb. 13-20). 

• Molekul yang paling cepat bergerak akan menguap dengan cepat 
ke ruang atasnya. Sementara molekul-molekul tersebut bergerak, 
beberapa diantaranya menumbuk permukaan cairan dan kembali 
menjadi bagian dari fase cair; peristiwa ini disebut kondensasi. 

• Jumlah molekul uap bertambah selama beberapa waktu, sampai 
dicapai satu titik di mana jumlah yang meninggalkannya pada waktu 
yang sama. Terjadilah kesetimbangan, dan ruang tersebut 
dikatakan jenuh. Tekanan uap ketika jenuh disebut tekanan uap 
jenuh (atau kadang-kadang dinamakan tekanan uap saja). 
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• Tekanan uap jenuh tidak bergantung pada 
volume bejana. Jika volume di atas cairan tiba-
tiba dikurangi, kerapatan molekul pada fase uap 
juga akan naik sementara. 

• Lebih banyak molekul kemudian akan 
menumbuk permukaan ciran per detik. Akan ada 
aliran total molekul yang kembali ke fase cair 
sampai kesetimbangan dicapai kembali, dan hal 
ini akan terjadi pada nilai yang sama dengan 
tekanan uap jenuh.
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• Tekanan uap jenuh semua zat bergantung pada 
temperatur. Pada temperatur yang lebih tinggi, 
lebih banyak molekul yang mempunyai energi 
kinetik yang cukup untuk melepaskan diri dari 
permukaan cairan dan memasuki fase uap. 

• Berarti kesetimbangan akan dicapai pada 
tekanan yang lebih tinggi. Tekanan uap jenuh 
pada beberapa temperatur diberikan pada Tabel 
13-4. Perhatikan bahwa zat padat—misalnya, 
es—mempunyai tekanan uap jenuh yang bisa 
diukur.



hogasaragih.wordpress.com

• Pada situasi sehari-hari, penguapan dari zat cair terjadi 
ke udara di atasnya dan bukan ke hampa udara. Hal ini 
secara materi tidak mengubah pembahasan di atas yang 
berhubungan dengan Gb. 13-20. 

• Kesetimbangan akan tetap dicapai ketika ada cukup 
molekul pada fase gas sehingga jumlah yang kembali ke 
cairan sama dengan jumlah yang meninggalkannya. 

• Konsentrasi molekul pada fase gas tidak dipengaruhi 
oleh adanya udara, walaupun tumbukan dengan molekul 
udara bisa memperpanjang waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai kesetimbangan. Dengan demikian 
kesetimbangan terjadi pada nilai tekanan uap jenuh 
yang sama dengan pada waktu tidak ada udara.
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• Tentu saja, jika bejana tidak besar atau 
tidak tertutup, semua cairan bisa menguap 
sebelum dicapai keadaan jenuh. Dan jika 
bejana tidak ditutup—seperti, misalnya, 
sebuah kamar di rumah anda—tidak 
mungkin udara akan menjadi jenuh 
dengan uap air; tentu saja kecuali di luar 
hujan.
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• Tekanan uap jenuh cair bertambah terhadap temperatur. Ketika 
temperatur dinaikan sampai titik tertentu di mana tekanan uap jenuh 
pada temperatur tersebut sama dengan tekanan luar, terjadilah
pendidihan (Gb. 13-21). 

• Sementara mendekati titik didih, gelembung-gelembung kecil 
cenderung terbentuk pada cairan, yang menunjukan perubahan dari 
fase cair ke gas. 

• Bagaimanapun, jika tekanan uap di dalam gelembung lebih kecil 
dari tekanan luar, gelembung langsung hancur. Sementara 
temperatur naik, tekanan uap jenuh di dalam gelembung pada 
akhirnya menjadi sama dengan atau melebihi tekanan udara luar. 
Gelembung kemudian tidak akan jatuh tetapi bertambah besar dan 
naik ke permukaan. 

• Pendidihan telah dimulai. Zat air mendidih ketika tekanan uap 
jenuhnya sama dengan tekanan luar. Hal ini terjadi pada tekanan 1 
atm (760 torr) pada 1000C, sebagaimana bisa dilihat dari Tabel 13-
4.
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• Titik didih zat cair jelas bergantung pada tekanan luar. 
Pada ketinggian yang tinggi, titik didih air sedikit lebih 
kecil daripada ketinggian permukaan laut karena 
tekanan udara lebih kecil. 

• Sebagai contoh, di puncak Mt. Everest (8850 m) tekanan 
udara sekitar sepertiga dari tekanan di permukaan laut, 
dan dari tabel 13-4 kita bisa melihat bahwa air mendidih 
akan pada sekitar 700C. 

• Memasak dengan mendidihkan akan makan waktu lebih 
lama pada ketinggian yang tinggi, karena temperatur 
lebih kecil. Bagaimanapun, pressure cooker 
mempersingkat waktu karena alat tersebut menaikan 
tekanan sampai 2 atm, memungkinkan temperatur yang 
lebih tinggi bisa dicapai.
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• Ketika kita membicarakan cuaca kering atau lembab, kita membicarakan 
banyaknya uap air di udara. 

• Pada gas seperti udara, yang merupakan campuran dari beberapa jenis 
gas, tekanan total adalah jumlah dari tekanan parsial setiap gas yang ada 
(Sebagai contoh, 78 persen (volume) molekul udara adalah nitrogen dan 21 
persen oksigen, dengan jumlah uap air, argon, dan gas-gas lainnya yang 
jauh lebih kecil. 

• Pada tekanan udara 1 atm, oksigen memberikan tekanan parsial sebesar 
0,21 atm dan nitrogen 0,78 atm.). Dengan istilah tekanan parsial, yang kita 
maksudkan adalah tekanan yang akan diberikan setiap gas jika ia sendiri 
mengisi volume tersebut secara keseluruhan. 

• Tekanan parsial air di udara bisa mencapai nol dan dapat bervariasi sampai 
maksimum yang sama dengan tekanan uap jenuh air pada temperatur 
tertentu. Dengan demikian, pada 200C, tekanan parsial air tidak bisa 
melebihi 17,5 torr (lihat Tabel 13-4). Kelembaban relatif didefinisikan 
sebagai perbandingan tekanan parsial terhadap tekanan uap jenuh pada 
temperatur tertentu. 
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Difusi
• Jika anda dengan hati-hati memasukan beberapa tetes pewarna

makanan ke dalam bejana yang berisi air seperti pada Gb. 13-22, 
Anda akan melihat bahwa warna akan menyebar ke seluruh air. 

• Proses ini mungkin memerlukan beberapa jam (dengan
menganggap anda tidak menggosok gelas tersebut), tetapi pada
akhirnya warna akan merata. 

• Pencampuran ini, dikenal sebagai difusi, terjadi karena gesekan
molekul yang acak. 

• Difusi terjadi juga pada gas. Contoh yang umum termasuk parfum
atau asap (atau bau masakan di kompor) yang berdifusi di udara, 
walaupun konveksi (arus udara yang bergerak) seringkali
memainkan peranan yang lebih besar dalam menyebarkan bau
daripada difusi. 

• Difusi bergantung pada konsentrasi, yang kami meksudkan sebagai
jumlah molekul atau mol per satuan volume. Pada umunya, zat yang 
berdifusi bergerak dari daerah di mana konsentrasinya tinggi ke
daerah yang konsentrasinya rendah.
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• Difusi dapat dipahami langsung dengan dasar teori kinetik dan
gerak acak molekul. 

• Perhatikan sebuah tabung dengan luas penampang lintang A yang 
berisi molekul dengan konsentrasi yang lebih tinggi di kiri dari di
kanan, Gb 13-23. 

• Kita anggap molekul bergerak acak. Bagaimanapun akan ada aliran
total molekul ke kanan. Untuk melihat hal ini benar, mari kita liha
tsebagian kecil tabung dengan panjang ∆x sebagaimana
digambarkan. 

• Molekul dari kedua daerah, makin banyak yang akan menumbuk
suatu area atau menyeberangi batas. Karena ada konsentrasi
molekul di daearah 1 lebih tinggi daripada daerah 2, lebih banyak
molekul menyeberang bagian tengah dari daerah 1 daripada daerah
2. Maka, akan ada aliran total molekul dari kiri ke kanan, dari
konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Aliran berhenti ketika
konsentrasi menjadi sama. 
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• Anda mungkin mengharapkan makin besar
perbedaan konsentrasi, makin besar kecepatan
aliran. 

• Hal ini memang benar. Pada tahun 1855, ahli
fisiologi Adolf Fick (1829-1901) menentukan
secara eksperimental bahwa kecepatan difusi
(J) berbanding lurus dengan perubahan
konsentrasi persatuan jarak (C1 – C2)/∆x (yang 
disebut gradien konsentrasi), dan dengan luas
penampang lintang A (lihat Gb. 13-23).
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