
2. PLYNNÝ STAV A ZÁKONY PRE PLYNY 
 
 Za určitých podmienok tlaku a teploty sa hmota vyskytuje v jednom z troch 
skupenských stavov: pevnom, kvapalnom alebo plynnom. Napr. voda sa v pevnom 
skupenstve nachádza vo forme ľadu, v kvapalnom skupenstve ako voda a v plynnom stave v 
podobe vodnej pary. Fyzikálne vlastnosti nejakej látky veľmi často závisia od jej skupenského 
stavu. Plyny sú v mnohých smeroch oveľa jednoduchšie ako kvapaliny alebo pevné látky. 
Pohyb molekúl v plyne je náhodný a príťažlivé sily medzi molekulami sú tak slabé, že každá 
molekula sa voľne pohybuje nezávisle od ostatných molekúl. Plyn sa riadi oveľa 
jednoduchšími zákonmi ako kvapalina alebo pevná látka. 
 V geologických sústavách za vysokých teplôt a tlakov sú plyny menej dôležité ako 
pevné látky, roztoky elektrolytov alebo kvapalné taveniny. Napriek tomu, mnohé vlastnosti 
pevných a kvapalných látok sa dajú vyvodiť z vlastností plynnej fázy, s ktorou sú 
v rovnováhe. Táto skutočnosť má veľký význam, pretože vlastnosti plynov sú ľahšie 
merateľné ako vlastnosti pevných a kvapalných látok. Z tohto dôvodu zohráva štúdium 
plynov základnú úlohu v rozvoji a aplikácii termodynamickej teórie. 
 Na začiatok je vhodné povedať, že vlastnosti akejkoľvek látky sa rozdeľujú na 
extenzívne a intenzívne. Extenzívne sú tie vlastnosti látok, ktoré závisia od množstva a patria 
k nim napr. hmotnosť, objem, látkové množstvo, energia. Hodnoty rovnakej extenzívnej 
vlastnosti sa dajú sčítavať. Napr. ak máme v jednej miske 1 g NaCl a v druhej 3 g NaCl, 
potom spolu budú mať hmotnosť danú súčtom hmotností NaCl v obidvoch miskách, teda 4 g. 
Intenzívne vlastnosti závisia od povahy látok, ale nie od ich množstva. Teplota, tlak, hustota, 
viskozita, elektrická vodivosť, mólová koncentrácia sú typické intenzívne vlastnosti, ktoré sa 
nedajú sčítavať. Predpokladajme napr., že máme dve nádobky naplnené vodou s rovnakou 
teplotou, povedzme 25 °C. Keď vodu z nádobiek prelejeme do jednej nádobky, teplota 
väčšieho množstva vody nebude 50 °C, ale zostane nezmenená, t.j. 25 °C. Pomer dvoch 
ľubovoľných extenzívnych vlastností udáva intenzívnu vlastnosť. Napr. ide o hustotu ρ (ρ = 
hmotnosť/objem), mólovú koncentráciu C (C = látkové množstvo/objem) alebo mólový 
objem Vm (Vm = objem/látkové množstvo). 
 
2.1. Tlak plynu 
 
 Jednou z ľahko merateľných vlastností plynu je jeho tlak. Plyny vyvolávajú tlak na 
akúkoľvek plochu, s ktorou prichádzajú do styku, pretože molekuly plynu sú v neustálom 
pohybe a narážajú na túto plochu. 
 Na meranie atmosférického tlaku sa používa jednoduchý prístroj, barometer. 
Jednoduchý barometer pozostáva z dlhej sklenenej trubice, ktorá je na jednom konci uzavretá, 
vyplnená ortuťou a opatrne vložená do nádobky s ortuťou. Časť ortute v trubici vytečie do 
nádobky, pričom sa vo vrchnej časti trubice vytvorí vákuum. Výška ortuťového stĺpca sa 
potom mení podľa meniaceho sa atmosférického tlaku. Štandardný atmosférický tlak        
(1 atm) sa rovná tlaku, ktorý udržuje ortuťový stĺpec vo výške 760 mm pri teplote 0 °C pri 
hladine mora. Výška ortuťového stĺpca sa tiež udávala v jednotkách torr, podľa vynálezcu 
ortuťového barometra Evangelistu Torricelliho (1643). Prepočet medzi jednotlivými 
jednotkami tlaku je nasledujúci: 
 1 torr = 1 mmHg 
 1 atm = 760 mmHg = 760 torr 
 1 atm = 101 325 Pa 
Ďalšou často používanou jednotkou tlaku v termodynamických výpočtoch aplikovaných na 
reálne sústavy je bar (= 105 N.m-2 = 105 Pa), ktorá predstavuje silu na 1 cm2, ktorú by 
v zemskom gravitačnom poli vyvinulo teleso s hmotnosťou 1,01972 kg. 
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