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ALUMNO: GRUPO:                 DATA:                 

Nº exp. t /ºC p /hPa T /K p/T
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 2ª LEI DE CHARLES – GAY LUSSAC (coa consola VTT Jeulin)

OBXECTIVO
• Comprobar o grao de cumprimento no aire da 2ª

lei de Charles – Gay Lussac para un gas perfecto

[1]

sendo p a presión do gas e T a temperatura do
mesmo en Kelvin, a partir de datos de presión e
temperatura.

MATERIAL
• Consola VTT Jeulin con sensor de presión.
• Matraz Erlenmeyer
• Tapón con dous orificios.
• Termómetro (Non empregar o sensor

termométrico do equipo Jeulin porque presenta
fugas entre o sensor e o cable do mesmo).

• Tubo flexible de plástico e tubo de vidro.
• Vaso de precipitados.
• Quentador eléctrico.
• Papel milimetrado.

MONTAXE EXPERIMENTAL
Introducir o tubo de vidro nun dos orificios

do tapón. Unir o tubo de vidro co sensor de
presión mediante o tubo flexible de plástico
(mellor un tubo máis ríxido e de menor diámetro
que o do equipo, para evitar fugas). No outro
orificio do tapón introducir o termómetro.
Axustar o tapón no matraz Erlenmeyer.
Introducir o matraz nun vaso de precipitados con
auga e este poñelo encima do quentador
eléctrico. (Somerxendo tódalas conexións en
auga e inxectando aire mediante unha xiringa,
pódese comprobar que non existen fugas).

TOMA DE DATOS
Quentar lentamente a baño maría. Ir

anotando na táboa adxunta a temperatura (t, en
ºC) e a presión p, a intervalos de 5ºC.

TRATAMENTO DE DATOS E GRÁFICA
• Para cada medida, obter a temperatura en

Kelvin, T, poñendo o resultado na columna
correspondente.
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• Facer a representación gráfica da presión fronte á temperatura (en K) utilizando o papel milimetrado.
• Para cada medida, obter o cociente da presión entre a temperatura (en K).

CUESTIÓNS
1. ¿Que magnitudes permanecen constante na expresión [1]?

2. A expresión [1] pódese converter en
p = cte’AT [2]

¿Que relación existe entre p e T? Se representamos p fronte a T, que gráfica se debe obter?

3. Na gráfica desta práctica, trazar a recta que mellor se aproxime ós datos experimentais. Obter a
ecuación da recta, pendente e ordenada na orixe:

4. ¿Axústanse perfectamente os datos experimentais a unha recta? Extraer conclusións.

5. ¿Concorda o valor da ordenada na orixe da ecuación da recta obtida a partir dos datos experimentais
coa ordenada na orixe da expresión [2]? ¿Pódese extraer algunha conclusión?

6. Analizar os valores do cociente p/T. ¿Como terían que ser estos valores nun gas perfecto? ¿É o aire
un gas perfecto ás presións e temperaturas de traballo?

7. ¿Cales poden ser as razóns de que os valores dos cocientes non sexan iguais?

8. ¿Cales poden ser as posibles fontes de erros?


