
Gas Ideal dan Gas Nyata 

a. Persamaan keadaan van der Waals 

Gas yang mengikuti hukum Boyle dan hukum Charles, yakni hukum gas ideal, disebut gas 

ideal. Namun, gas yang kita jumpai, yakni gas nyata, tidak secara ketat mengikuti hukum gas 

ideal. Semakin rendah tekanan gas pada temperatur tetap, semakin kecil deviasinya dari 

perilaku ideal. Semakin tinggi tekanan gas, semakin kecil jarak intermolekulnya, semakin besar 

deviasinya. 

Ada dua alasan yang menjelaskan hal ini. Peratama, definisi temperatur absolut didasarkan 

asumsi bahwa volume gas real sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Molekul gas pasti memiliki 

volume nyata walaupun mungkin sangat kecil. Selain itu, ketika jarak antarmolekul semakin 

kecil, beberapa jenis interaksi antarmolekul akan muncul. 

Fisikawan Belanda Johannes Diderik van der Waals (1837-1923) mengusulkan persamaan 

keadaan gas nyata, yang dinyatakan sebagai persamaan keadaan van der 

Waals atau persamaan van der Waals. Ia memodifikasi persamaan gas ideal dengan cara 

sebagai berikut: dengan menambahkan koreksi pada P untuk mengkompensasi interaksi 

antarmolekul; mengurangi dari suku V yang menjelaskan volume real molekul gas. Sehingga 

didapat: 

[P + (n2a/V2)] (V – nb) = nRT (6.12) 

a dan b adalah nilai yang ditentukan secara eksperimen untuk setiap gas dan disebut 

dengan tetapan van der Waals. Semakin kecil nilai a dan b menunjukkan bahwa perilaku gas 

semakin mendekati perilaku gas ideal. Besarnya nilai tetapan ini juga berhubungan dengan 

kemudahan gas tersebut dicairkan. 

 

Nilai tetapan gas yang umum kita jumpai sehari-hari. 

gas 
a 

(atm dm6 mol-2) 

b 

(atm dm6 mol-2) 

He 0,0341 0,0237 

Ne 0,2107 0,0171 

H2 0,244 0,0266 

NH3 4,17 0,0371 

N2 1,39 0,0391 



C2H 4,47 0,0571 

CO2 3,59 0,0427 

H2O 5,46 0,0305 

CO 1,49 0,0399 

Hg 8,09 0,0170 

O2 1,36 0,0318 

 

b. Temperatur dan tekanan kritis 

Telah lama diharapkan bahwa semua gas dapat dicairkan bila didinginkan dan tekanan 

diberikan. Namun, ternyata bahwa ada gas yang tidak dapat dicairkan berapa besar tekanan 

diberikan bila gas berada di atas temperatur tertentu yang disebut temperatur kritis. Tekanan 

yang diperlukan untuk mencairkan gas pada temperatur kritis disebut dengan tekanan kritis, 

dan wujud materi pada temperatur dan tekanan kritis disebut dengankeadaan kritis. 

Temperatur kritis ditentukan oleh atraksi intermolekul antar molekul-molekul gas. Akibatnya 

temperatur kritis gas nonpolar biasanya rendah. Di atas nilai temperatur kritis, energi kinetik 

molekul gas jauh lebih besar dari atraksi intermolekular dan dengan demikian pencairan dapat 

terjadi. 

Temperatur dan tekanan kritis beberapa gas yang umum dijumpai. 

Gas Temperatur 

kritis (K) 

Tekanan 

kritis (K) 

Gas Temperatur 

kritis (K) 

Tekanan kritis (atm) 

H2O 647,2 217,7 N2 126,1 33,5 

HCl 224,4 81,6 NH3 405,6 111,5 

O2 153,4 49,7 H2 33,3 12,8 

Cl2 417 76,1 He 5,3 2,26 

 

c. Pencairan gas 

Di antara nilai-nilai koreksi tekanan dalam tetapan van der Waals, H2O, amonia dan karbon 

dioksida memiliki nilai yang sangat besar, sementara oksigen dan nitrogen dan gas lain memiliki 

nilai pertengahan. Nilai untuk helium sangat rendah. 

Telah dikenali bahwa pencairan nitrogen dan oksigen sangat sukar. Di abad 19, ditemukan 

bahwa gas-gas yang baru ditemukan semacam amonia dicairkan dengan cukup mudah. 



Penemuan ini merangsang orang untuk berusaha mencairkan gas lain. Pencairan oksigen atau 

nitrogen dengan pendinginan pada tekanan tidak berhasil dilakukan. Gas semacam ini 

dianggap sebagai “gas permanen” yang tidak pernah dapat dicairkan. 

Baru kemudian ditemukan adanya tekanan dan temperatur kritis. Hal ini berarti bahwa 

seharusnya tidak ada gas permanen. Beberapa gas mudah dicairkan sementara yang lain tidak. 

Dalam proses pencairan gas dalam skala industri, digunakan efek Joule-Thomson. Bila suatu 

gas dimasukkan dalam wadah yang terisolasi dengan cepat diberi tekan dengan menekan 

piston, energi kinetik piston yang bergerak akan meningkatkan energi kinetik molekul gas, 

menaikkan temperaturnya. Proses ini disebut dengan kompresi adiabatik. Bila gas kemudian 

dikembangkan dengan cepat melalui lubang kecil, temperatur gas akan menurun. Proses ini 

adalah pengembangan adiabatik. Dimungkinkan untuk mendinginkan gas dengan secara 

bergantian melakukan pengembangan dan penekanan adiabatik cepat sampai pencairan. 

Dalam laboratorium, es, atau campuran es dan garam, campuran es kring (padatan CO2) dan 

aseton biasa digunakan sebagai pendingin. Bila temperatur yang lebih rendah diinginkan, 

nitrogen cair lebih cocok karena lebih stabil dan relatif murah. 


