
HUKUM BOYLE
Robert Boyle merupakan seorang filsuf dan kimiawan, yang juga berkontribusi besar di bidang

alkemi, fisika, dan masih banyak lagi. Boyle lahir di County Waterford, Irlandia, pada 25 Januari

1627 dan wafat di London, Inggris, pada 32 Desember 1691.

Pada tahun 1662, Boyle dan rekannya, Robert Hooke, mempublikasikan hasil penemuan

mereka mengenai hubungan keterbalikan antara volume gas dan tekanan, yang kemudian kita 

 kenal dengan sebutan “Hukum Boyle”. Tidak hanya berhenti sampai di situ, pada tahun 1660 Boyle juga menjadi salah

satu pendiri Royal Society of London. Kemudian pada 1680, ia mendapatkan tawaran untuk melanjutkan presidensi klub

tersebut, namun sayangnya tidak ia terima.

Bunyi dan Rumus Hukum Boyle

P V = k
dengan 

= tekanan gas mula-mula (atm atau cmHg)

= tekanan gas setelah diubah (atm atau cmHg)

= volume gas mula-mula 

= volume gas setelah diubah 

k = konstanta

Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari

Selama respirasi, paru-paru kita memanfaatkan hukum Boyle. Saat

menghirup, paru-paru dipenuhi udara, oleh karena itu mereka

berkembang. Volume meningkat karenanya, level tekanan turun.

Demikian pula, ketika paru-paru mengeluarkan udara, paru-paru

mengecil, oleh karena itu, volume berkurang dan tekanan meningkat.

Perubahan tekanan dan volume bersifat sesaat dan berkala.

Pernapasan

Hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas di dalam ruang tertutup adalah tetap, asalkan

suhunya tetap.

Mengembangnya Ban

Ban kempes tidak memiliki bentuk dan kekuatan yang tepat, sehingga

menyulitkan kendaraan untuk bergerak dengan benar. Ketika udara 
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Cat semprot bekerja berdasarkan hukum Boyle. Sejumlah besar tekanan

diberikan oleh molekul cat pada badan kaleng tempat zat itu berada.

Saat bagian atas kaleng ditekan, volume di dalam kaleng berkurang dan

cat dibuang dengan tekanan besar. Karena tekanan memiliki hubungan

terbalik dengan volume, hukum Boyle dapat diamati dalam hal ini.

ditekan ke yang ban kempes dengan bantuan pompa udara, molekul udara menjadi padat. Semakin banyak molekul

udara yang ada di ban, semakin besar tekanan yang diberikan pada dinding ban. Karenanya, menggembungkan ban

kempes adalah contoh lain dari hukum Boyle dalam kehidupan nyata.

Jarum Suntik

Jarum suntik adalah peralatan medis yang digunakan untuk memasukkan atau

mengeluarkan cairan. Ini terdiri dari silinder untuk menampung fluida dan

pendorong untuk memvariasikan tekanan. Saat plunger ditekan, volume fluida

berkurang. Dengan demikian, tekanan akan meningkat. Begitu pula saat menarik

plunger, volume dinaikkan dan tekanan dikurangi. Oleh karena itu, cara kerja jarum

suntik bergantung pada hukum Boyle.

Cat Semprot

Contoh Soal & Pembahasan

Diketahui tekanan gas dalam suatu wadah tertutup adalah 4 atm, sementara volumenya adalah 1

liter. Beberapa saat kemudian, tekanan gas berubah menjadi 6 atm. Hitunglah berapa volume gas

tersebut sekarang?

penyelesaian:

Diketahui:

Ditanyakan:
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Jawab:

Sejumlah gas ideal pada mulanya mempunyai tekanan P dan volume V. Jika gas tersebut mengalami

proses isotermal sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula maka volume gas berubah

menjadi…

penyelesaian:

Diketahui:

Ditanyakan:

Jawab:

Jadi, volume gas berubah menjadi 1/4 x volume awal
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