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INLEIDING 

Een bekend experiment uit de thermodynamica is de « proef van 
Joule » over de uitzetting van lucht, zonder dat daarbij door het gas 
arbeid wordt verricht. De proef wordt in 1845 beschreven in een 
artikel: « On the changes of temperature produced by the rarefaction 
and condensation of air » (1). Joule bepaalt de hoeveelheid warmte, 
die vrijkomt (resp. verbruikt wordt) als een bepaalde hoeveelheid 
lucht wordt samengeperst (resp. geexpandeerd) en vindt daarbij dat 
« the equivalent of a degree of heat per lb. of water... is 795 lb. raised 
to the height of one foot » (2). Hij merkt op dat deze waarde van 
dezelfde orde van grootte is als die verkregen bij zijn experimenten 
met inductiestromen uit 1843 (3), toen hij voor het mechanisch warm-
te-equivalent de waarde 838 lb./foot vond. Bij de laatste procven is 
geen sprake van latente warmte (warmte, die niet dient voor tem-
peratuursverhoging). dus ook in het eerste geval niet. De ontwik-
kelde warmte « was simply the manifestation, in another form, of the 

ID Joule, J. P. Phil. Mag. 26, 369-383 (1845). Zie The Scientific Papers of James 
Prescott Joule. 1887. Reprint London. 1963. png. 172-189. 

(2) Ref. 1. pag. 180. 
(3) Joule, J. P. Phil. Mag. 23, 263, 347, 435 (1843). Zie The Scientific Papers 

etc., pag. 123-159. 
* Instituut voor Geschiedeni.s der Natuurwctenschappen. Vrije Universiteit, Am

sterdam. 
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mechanical power expended in the act of condensation ». Om dit aan 
te tonen neemt Joule twee koperen vaten, ieder met een inhoud van 
2.2 liter. In het ene vat bevindt zich droge lucht van 22 atmosfeer 
druk, het andere is geevacueerd. De beide vaten worden verbonden 
door een buis met kraan en het geheel in een vat geplaatst waarin 
zich 7,5 liter water bevindt. Joule meet de temperatuur van het water, 
opent de kraan tussen beide vaten en meet de temperatuur van het 
water opnieuw nadat het evenwicht zich heeft ingesteld. De tempe
ratuur leest hij af met een kwikthermometer op 0,003° C. nauwkeu-
rig. In zes experimenten vindt Joule geen temperatuusverandering van 
het water, waaruit hij concludeert dat « no change of temperature 
occujrs when air is allowed to expand in such a manner as not to de
velop mechanical power » (4). 

Joule doet vervolgens dezelfde proef nogmaals, maar nu plaatst hij 
de beide koperen vaten, alsmede de verbindingsbuis met kraan, in 
afzonderlijke bakken met water. In een der vaten bevindt zich 46 liter 
droge lucht. Het water waarin dit vat zich bevindt, blij'kt na open-
draaien van de kraan een temperatuurdaling te vertonen van 0,595" 
C. per kg water ; het v.'ater waarin het lege vat zich bevindt, krijgt 
een temperatuurstijging van 0,606" C. en het water met de verbin
dingsbuis eveneens een stijging (0.078"). De totale temperatuusver
andering is dus praktisch nul (in werkelijkheid 0,089" C., hetgeen 
Joule verklaart uit het feit dat een deel van de verbindingsbuis niet 
in het water is geplaatst, waardoor de daar vrijkomende warmte niet 
wordt gemeten (5). 

Uit deze proef leidt de thermodynamica de bekende wet van Joule 
af, welke zegt dat de inwendige energie van een ideaal gas onafhan-
kelijk is van het volume en alleen afhankelijk van de temperatuur. De 
conclusie, die Joule uit zijn experiment trekt. is echter onjuist ; hij 
werkt immers niet met een ideaal gas. Uit zijn experimentele gegevens 
blijkt, dat de warmtecapaciteit van de watercalorimeter groot is in 
vergelijking tot die van het onderzochte gas. Het is met zijn uitvoe-
ring niet mogclijk zeer kleine temperatuursveranderingen te vinden ; 
een verfijnde uitvoering van het experiment zal dan ook een ander 
resultaat moeten geven. Later wordt, met de klassieke smoorproeven 

(4) Ref. 1. pag. 182. 
(5) Ref, 1, pag. 183. 
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van Joule en Thomson (1854), inderdaad gevonden dat er een kleine 
temperatuursverandering optreedt bij de adiabatische expansie van 
een gas (6). De reden is duidelijk: alleen voor ideale gassen is de 
inwendige energie onafhankelijk van het volume. Bij niet ideale gas
sen zal, bij uitzetting zonder uitwendige arbeid, toch een kleine tem
peratuursverandering moeten optreden wegens de toename van de po-
tentiele energie van de moleculen ten opzichte van elkaar, waarvoor 
een zekere hoeveelheid warmte nodig is. 

Het experiment van Joule uit 1845 is niet door hem als eerste uit-
gevoerd. Gay Lussac deed een soortgelijke proefneming al in 1807. 
Zoals we zullen zien, speelt deze proef van Gay-Lussac een belang-
rijke rol in de ontwikkeling van de thermodynamica in de eerste helft 
van de negentiende eeuw, met name voor de bepaling van het mecha
nisch warrate-equivalent. Alvorens dit laatste wordt besproken, zullen 
we eerst de conclusies van Gay Lussac nagaan, die hij uit zijn expe
rimenten over de adiabatische uitzetting en samendrukking van gassen 
heeft getrokken. 

DE EXPERIMENTEN EN OPVATTINGEN VAN GAY-
LUSSAC OVER DE SOORTELIJKE WARMTE VAN GASSEN 

Op 15 September 1806 biedt Gay-Lussac aan het Institut de France 
een artikel aan. getiteld ; « Premier essai pour determiner Ics varia
tions de temperature qu'eprouvent les gaz en changeant de densite, 
et considerations sur kur capacite pour le calorique » (7). In dit ar
tikel wordt de vraag gesteld of alle gassen dezelfde capaciteit voor 
de warmtestof (dus dezelfde soortelijke warmte) hebben. Waarom 
stelt Gay-Lussac zich deze vraag ? 

Lavoisier, die de warmtestof met het licht aan het hoofd van zijn 

(6) Joule, J. P. en W . Thomson. Phil. Trans. 144, 321 (1854). Zie Joint Scien
tific Papers of James Prescott Joule. 1887. Reprint London. 1963. pag. 247-
299 (vgl. pag, 216, 231, 342). 

(7) Gay-Lussac, J. L. Mem. de la Soc. d'Arceuil 1, 180-203 (1807). Een duitse 
vertaling van dit artikel verscheen in Gilbert's Annalen der Physik 30, 249-
267 (1808) en in Gehlens Journal fiir die Chemie, Physik und Mineralogie 
6, 392-408 (1808), 
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elemententabel had geplaatst, geeft de volgende omschrijving van de 

warmtestof (8) : 

« Cet te substance, quelle que l l e soit, etant la cause de la chaleur, 

ou en d 'autres termes. la sensation que nous appelons chaleur, etant 

I'effet de I'accumuilation de cette substance, on ne pent pas, dans un 

langage rigoureux, la designer par le nom de chaleur ; parcc que la 

meme denomination ne peut pas exprimer la cause et I'effet ». 

Voor Lavoisier is de warmtestof (calorique) de oorzaak van warm

te ; het is een echte stof (une matiere reelle). welke afstotend werkt 

en de materiedeeltjes uit elkaar dringt (qui ecarte les molecules de 

la matiere) ( 9 ) . Deze warmtestoftheorie (die vooral in Frankri jk veel 

aanhangers krijgt) wordt onder andere uitgewerkt door Berthollet, 

de leermeester van Gay-Lussac, en dit leidt de laatste tot zijn onder-

zoekingen over de warmteleer. 

Nu is in die tijd algemeen bekend dat uitzetting en samendrukking 

van lucht plaats vindt onder afkoeling respectieveilijk verwarming. Al 

in 1755 heeft CuUen opgcmerkt, dat een thermometer, in de ontvan-

ger van een luchtpomp geplaatst, een paar graden stijgt wanneer de 

lucht in de ontvanger komt en een paar graden daalt wanneer de 

lucht de ontvanger verlaat. Dit adiabatisch (10) verschijnsel wordt 

in de achtt iende eeuw door verschillende onderzoekers beschreven 

(Arnold, 1757 ; Lambert. 1779 : de Saussure, 1783, E, Darwin, 1788 ; 

Pictet, 1798 ; von Armin, 1799) (11) , maar de eerste die dit syste-

matisch onderzoekt is Dal ton,die het resultaat van zijn proefnemingen 

op 27 juni 1800 bekend maakt aan de Literary and PhiJosophical So

ciety van Manches ter (12 ) . W a n n e e r lucht in een vat (waar in een 

thermometer is geplaatst) plotseling wordt samengeperst dan stijgt de 

temperatuur een paar graden. wordt de lucht uit het vat gezogen, dan 

daalt de temperatuur. Na enige tijd komt de temperatuur weer op de 

beginwaarde. 

(8) Lavoisier, A. L. Traite elemcntaire de chimie. Seconde edition. Tome pre
mier. Paris. 1793. pag. 4-5. 

(9) Ref. 8, pag. 6. 
(10) De naam adiabatische verandering is het eerst door W. J. M. Rankine ge-

bruikt: Phil. Trans. 160, 277 (1870). 
(11) Cf. Kuhn, Th. S. Isis 49, 132-140 (1958). 
(12) Dalton, J. Mem. of the literary and philosophical Society of Manchester 5, 

515-526 (1802). Ook verschenen in Nicholson's Journal 3, 160-166 (1802). 
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Dalton vindt dat de warmtecapaciteit van een bepaalde ruimtc (de 
hoeveelheid warmtestof, welke die ruimte kan bevatten) regelmatig 
toeneemt met afnemende gasdruk en concludeert hieruit, dat vacuum 
de grootste warmtecapaciteit bezit. Neemt de hoeveelheid gas in een 
ruimte af, dan stijgt de warmtecapaciteit van ihet vat en omdat de 
hoeveelheid warmtestof constant is, zal de temperatuur dalen, 

Na het artikel van Dalton vinden we bij verschillende onderzoekers 
een belangstelling voor dit verschijnsel. Dalton zelf beperkt zich tot 
de opmerking, dat zijn theorie een mogelijkheid biedt tot de bepaling 
van de soortelijke warmte van gassen : 

« If this theory be right, and I think there is little doubt of it, we 
may hence be led into a train of experiments, by which the absolute 
capacity of a vacuum for heat may be determined ; and likewise the 
capacities of the different gases for heat, by a method wholly new: 
... but this must be left for future investigation » (13). 

Leslie vindt in 1804 dat waterstof en zuurstof een gelijke tempera
tuursverandering vertonen als ze in een ruimte komen waar een druk 
van 0,1 atmosfeer heerst en concludeert hieruit dat de soortelijke 
warmte van beide gassen gelijk is (14). De eerste, die zich uitvoerig 
met dit onderwerp bezig houdt, is Gay-Lussac die van Dalton's op-
vattingen kennis had genomen door een vertaling van diens artikel 
in het Journal des Mines (15), Gay-Lussac probeert in 1806 de op-
vattingen van Dalton experimenteel te verifieren (7) en gaat daarbij 
uit van zijn proeven met A. von Humboldt uit 1805 (16). Beide on
derzoekers gingen toen de toepassing na van de eudiometer voor de 
bepaling van het gehalte aan zuurstof in lucht en vinden daarbij dat 
zuurstof en waterstof zich met elkaar verbinden in de volumeverhou-
ding van 1 op 2. Ze vinden vcrder dat niet alle mengverhoudingen 
van beide gassen door een electrische vonk zijn te ontvlammen : bij 
een tienvoudige overmaat van zuurstof of waterstof blijkt de verbran-
ding onvolledig te zijn. Merkwaardig is dat dezelfde resultaten wor
den verkregen bij vervanging van de overmaat zuurstof door stikstof. 

( 1 3 ) Ref. 12. pag. 526. 
(14) Leslie, J. An experimental enquiry info the nature and propagation of heat. 

London. 1804. pag. 533-534. 
(15) Dalton, J. J. des Mines 13, 257-260 (1803). 
(16) Humboldt, A, von en ). L. Gay-Lussac. J. de Phys, 60, 129 158 (1805). 
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Gay-Lussac zoekt de verklaring van dit verschijnsel in de soortelijke 
warmte van beide gassen : bij de verbranding komt warmtestof vrij, 
welke door de niet aan de reactie deelnemende gassen wordt geab-
sorbeerd. Het gevolg is dat de temperatuur van het gasmengsel zoveel 
lager wordt dat het verbranden ophoudt. Hebben alle gassen dezelfde 
soortelijke warmte. dan moet de invloed van een overmaat gas op de 
ontbranding van een waterstof-zuurstofmengsel steeds dezelfde zijn. 

Stikstof en zuurstof hebben blijkbaar dezelfde soortelijke warmte 
en het moet zo mogelijk zijn experimenteel te vinden of alle gassen 
dezelfde soortelijke warmte hebben of niet. Gay-Lussac meent dat 
het eerste inderdaad het geval is ; typisch is dat hij tot deze conclusie 
komt door een natuurlijke neiging tot generaliseren, zoals hij ook tot 
zijn chemische gaswet in 1808 komt door een generalisering van de 
met von Humboldt gevonden eenvoudige verhouding waarin water
stof en zuurstof zich met elkaar verbinden (17) : « Nous n'avions pu 
alors verifier nos soupgons sur les autres gaz : mais comme on est 
naturellement porte a generaliser. nous avions conserve I'opinion, moi 
en particulier, qu'il etait tres possible que tous le gaz eussent la 
meme capacite pour le calorique » (18). 

Na zijn reis met von Humboldt door Italic, Zwitserland en Duits-
land (1805-1806) experimenteert Gay-Lussac over dit onderwerp 
in het laboratorium van Berthollet te Arceuil in diens aanwezigheid en 
in die van Laplace (7). Hij probeert de soortelijke warmte van gassen 
te bepalen uit de warmtchocveelhcden die door uitzetting of samen
drukking van het gas gcbonden worden respectievelijk vrij komen. 
Hij laat daartoe met CaCl- gedroogd gas uit een ballon met een in
houd van 12 liter stromen in een even grote geevacuccrde ballon en 
vindt daarbij dat de temperatuur van het gas in de voile ballon even-
veel afneemt als het in de lege ballon toeneemt. In totaal is er geen 
temperatuursverandering waar te nemen : de afwijkingen wijt Gay-
Lussac aan onnauwkeurighcid in zijn proeven. Uit zijn waarnemingen 
trekt hij een aantal conclusies. Uit experimenten met lucht blijkt dat 
« lorsqu'on fait passer un volume donne d'air d'un recipient dans un 
autre qui soit vide et de meme capacite, les variations de temperatures 

(17) Gay-Lussac, J, L. Mem. de la Soc. d Arceuil 2, 207-234 en 252-253 (1809). 
(18) ref. 7. pag. 181. 
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sont egales de part et d'autre dans chaque recipient* (19) : verder 
« qu'il est probable que lorsqu'on condense ou dilate lair, les varia
tions de temperature qu'il eprouve sont proportionnelles a ses varia
tions de densite » (20). 

Beschouwen we alle resultaten, dan blijkt dat dit voor ieder van de 
onderzochte gassen (lucht, waterstof, kooldioxide en zuurstof) geldt. 
Verder is de temperatuursverandering door een volumeverandering 
des te groter. naarmate het soortelijk gewicht van het gas kleiner is : 
de veranderingen nemen toe in de volgorde kooldioxide, zuurstof, 
lucht, waterstof en hiervan neemt het soortelijk gewicht in deze volg
orde af. Gay-Lussac besluit hieruit dat de soortelijke warmte van 
gassen omgekeerd evenredig is met het soortelijk gewicht: 

« Les capacites des gaz pour le calorique, sous des volumes egaux, 
sont d'autant plus grandes, que leurs pesanteurs specifiques sont plus 
petites » (21). 

Waterstof heeft dan ook de grootste « capacite pour le calorique » ; 
zuurstof en stikstof schelen weinig in soortelijk gewicht en moeten 
cenzelfde soortelijke warmte hebben. Dit klopt met de in 1805 met 
von Humboldt gevonden resultaten (zie boven). 

De conclusies van Gay-Lussac zijn echter in tegenspraak met de 
opvatting van Dalton. Gay-Lussac verwacht zelf dan ook dat er een 
afkoeling moet optrcden (of zoals hij het uitdrukt : dat er warmtestof 
moet worden geabsorbeerd door de lucht) en hij wil uit de grootte 
ervan de soortelijke warmte van gassen bepalen. Omdat er geen tem
peratuursverandering optreedt, moet dus de soortelijke warmte van 
een gas onafhankelijk zijn van het volume. 

Ook de mening van Dalton dat vacuum de grootste warmtecapa
citeit bezit, klopt niet. Een plotselinge volumeverandering moet dan 
immers een temperatuursverandering geven. Gay-Lussac controleert 
dit met een barometervacuum en vindt dat bij plotseling vergroten of 
verkleinen ervan, de temperatuur niet verandert. Hij besluit zijn ar
tikel als volgt: 

« Je crois devoir rappeler encore que je ne presente ces consequen
ces qu'avec la plus grande reserve, sentant moi-meme combien j'ai 

(19) ref. 7. pag. 189. 
(20) ref. 7. pag. 190. 
(21) ref. 7. pag. 202. 



encore besoin de varier mes experiences, et combien il est facile de 
s'egarer dans I'interpretation des resultats : mais quoique les nouvelles 
recherches dans lesquelles elles m'ont engage soient immenses, je ne 
me laisserai point rebuter par leur difficulte » (22). 

Vijf jaar later, op 20 januari 1812, biedt Gay-Lussac een vervolg 
van zijn experimenten aan het Instituut (23). De conclusies uit zijn 
eerste artikel waren met « beaucoup de reserve » (24) gegeven en 
hij beschouwt zijn artikel uit 1807 als een eerste verhandeling over 
onderzoekingen welke mcer uitgebreid moeten worden. Sedert onge-
veer 18 maanden hebben nieuwe experimenten Gay-Lussac echter 
versterkt in zijn opvattingen over de soortelijke warmte van gassen. 

Bij verbranding van knalgas. gemengd met gelijke hoeveelheden 
overmaat waterstof respectievelijk zuurstof, in een eudiometer vindt 
hij dat de overmaat waterstof minder uitgezet wordt dan de zuurstof 
en, omdat er bij beide proeven evenveel warmte wordt ontwikkeld, 
moet dus de soortelijke warmte van waterstof groter zijn dan van 
zuurstof. Met andere woorden, de soortelijke warmten van gassen (bij 
constante druk) zijn niet aan elkaar gelijk. Deze (juiste) conclusie 
wil Gay-Lussac nu verifieren en hij mengt daartoe twee gassen, van 
ieder 8 liter, waarvan de een op een temperatuur wordt gcbracht even
veel beneden 0" C. als de andere er boven. Zijn de soortelijke warm-
ten inderdaad ongehjk, dan moet er een mengtemperatuur worden ver
kregen ongelijk aan nul. zijn de soortelijke warmten gelijk, dan een 
mengtemperatuur gelijk aan nul. Gay-Lussac vindt het laatste en 
concludeert hicr. omdat deze experimenten nauwkeuriger waren dan 
de voorgaande. voorzichtig uit dat alle gassen bij gelijk volume cen
zelfde soortelijke warmte hebben : « II parait suivre de ces experien
ces que les gaz precedens (namelijk luoht. waterstof, kooldioxide, 
zuurstof en stikstof), et probablement tous les fluides elastiques, ont. 
sous le meme volume, et des pressions semblables, la meme capacite 
pour le calorique ; resultat qui, relativemcnt aux poids, est d'accord 
avec celui que j'avais annonce il y a cinq ans ; savoir, que plus les gaz 
ont de legerete specifique, plus ils ont de capacite pour le calorique » 
(25)^ 

(22) ref. 7. pag. 202-203. 
(23) Gay-Lussac, J. L. Ann. dc Chimie 81, 98-108 (1812). "' 
(24) ref. 23, pag. 99. 
(25) ref, 23, pag. 103. 
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Gay-Lussac ziet in dat het nodig is procven te docn bij mecr uit-
cenliggende temperaturen. Het inrichten van een nieuw laboratorium 
belet hem echter dit voornemen uit te voercn. Toch verschijnt er 
spoedig een nieuwe publikatie (26). waarin hij mededeelt dat voort-
gezette experimenten hem tot de conclusie hebben gcbracht, dat de 
algemenc gevolgtrekking uit zijn vorig artikel onjuist is ; gassen heb
ben niet alien dezelfde soortelijke warmte, maar daarentcgen een zeer 
verschillende : 

« . . . les gaz, au lieu d'avoir tous la meme capacite pour le calo
rique, en ont chacun une tres-differente » (27). 

Gay-Lussac was van plan een uitvoerig overzicht hiervan samen te 
stclJen, doch beperkt zich hicr tot de bepaling van de soortelijke warm
te van lucht, waterstof en kooldioxide. Hij mengt nu grotcre hoeveel
heden gas (80 liter) en vindt dat bij tocnemcnde temperatuur de 
soortelijke warmte groter wordt, zonder dat een bepaald wetmatig 
vcrband wordt gevonden. Vcrdere experimenten worden niet vcrmeld. 

In 1820 komt Gay-Lussac terug op de vraag op welke wijze het 
vacuum warmtestof bevat (28). Hij herhaalt het experiment met het 
barometervacuum, en vindt evcnals vroeger (7) dat er geen tempera
tuursverandering optreedt bij plotseling vergroten of verkleinen van 
het vacuum. Indien men echter wat lucht in het vacuum toelaat, waar
door de kwikkolom daalt. neemt men wel een verandering van de tem
peratuur waar. 

Het vacuum kan blijkbaar geen warmtestof bevatten zoals een vaste 
stof, een vloeistof of een gas. Toch moet er in vacuum warmtestof 
zijn, immers men kan er een stof in verwarmen of afkoclcn. Hoe is dit 
te vcrklaren ? Het kwik en het glas zijn niet direct doorlaatbaar voor 
de warmtestof. Deze blijft aan het oppervlak en verbreidt zich in het 
inwendige door overdracht via de moleculen (par voic dc transmis
sion de molecule a molecule) (29). Gay-Lussac maakt nu een ondcr-
scheid tussen de warmtestof in een weegbare stof en die in een lege 

(26) Gay-Lussac, J. L. Ann. dc Chimie 8?, 106-108 (1812). 
(27) ref. 26, pag. 106. 
(28) Gay-Lussac, J. L. Ann. dc Chimie ct Phys. 13, 304-308 (1820). 
(29) ref. 28, pag. 307. 
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ruimte. In het eerste geval is de hoeveelheid warmtestof te meten 
(soit que Ion considere le calorique comme un corps, soit qu'on con-
sidere comme du mouvement), maar in een lege ruimte is alleen aan 
te nemen dat de warmtestof als « beweging » aanwezig is (que du 
calorique que les corps s'envoient mutuellcment ; tout comme un cs-
pace vide edaire par une bougie, on ne congoit d'autre lumiere que 
celle qui le traverse instantanement). Het vacuum heeft slechts een 
oncindig kleine hoeveelheid warmte nodig om met een warmte-uit-
stralend lichaam in evenwicht te komen en bevat alleen die warmte 
« qui le traverse instantanement sous la forme de chaleur rayonnan-
te », een hoeveelheid die oncindig klein is en met de ter beschikking 
staande instrumenten niet is te meten. Het is overigens duidelijk, dat 
deze conclusie niet noodzakelijkerwijs uit de expansieproef met de 
voile en lege ruimte behoeft te voigen. 

Op verzoek van Laplace bepaalt Gay-iLussac met Welter de ver
houding Cp/Cv, welke Laplace nodig heeft voor de bepaling van de 
snclheid van het geluid. De onderzoekers vinden tussen —20" C. en 
+ 40" C. en drukken tussen 0,142 en 2,300 meter kwik een waarde 
van 1,3748. Zelf publiceren zij hun resultaten niet, maar delen deze 
prive mee aan Laplace (30). Wel geven zij in een kort berioht aan 
het Institut, gedateerd 29 april 1822 (31), kennis van het feit dat 
ze deze experimenten hebben verricht. In deze publikatie merken beide 
onderzoekers op, dat « I'air qui s'echappe dun vase en soufflant par 
une ouverture, sous une pression quelconque, ne change pas de tem
perature, quoiqu'il se dilate en sortant du vase ». Hoe komt het, dat 
cr slechts een onmerkbaar kleine temperatuursverandering wordt ver
kregen, wanneer lucht uit een blaasbalg tegen een thermometer 
stroomt ? Dit is immers in strijd met het bekende feit, dat door sa-

(30) Laplace, P. S. dc. Ann. dc Chim. ct Phys. 20, 266-268 (1822) ; Traite dc 
Mccanique Celeste. Paris. 1823. Livre XII (CEuvres Completes de Laplace. 
Paris. Tome V. 1882. pag. 97-160, i.h.b. pag. 109-110). Zie ook: (Arago). 
Resultats des experiences faites, par ordre du Bureau des Longitudes, pour 
la determination dc la vitesse du son dans 1 atmcsphcre. Ann. de Chim. et 
Phys. 20, 210-223 (1822) ; Finn, B. S. Isis 55, 7-19 (1964). 

(31) Gay-Lussac, J. L. en J. J. "Welter. Ann. de Chim. ct Phys. 19, 436-437 (1821) ; 
merkwaardig is de datcring van de mcdedeling van Gay-Lussac en Welter : 
29 april 1822. 
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mcndrukking van lucht warmte wordt verkregen. Blijkbaar is dc ont-
stane hoeveelheid warmte bij het samendrukken van de lucht juist ge
lijk aan de afkoeling die door de verdunning van de lucht wordt ver
kregen. 

Muncke (32) geeft hicrvoor de volgende verklaring : Wordt de 
uitwendige druk van een gas verminderd, dan verwijdercn de mole
culen zich van elkaar en wordt hun onderlingc aantrekkingskracht 
zwakker. Nu kunnen dc warmtestofatomen gemakkelijker binnen drin-
gen en om een stabiel evenwicht te krijgen, moet de hoeveelheid 
warmtestof toenemen. Daarom onttrekken aldus verdunde gassen 
warmte aan hun omgeving. Wordt daarcntegen de kracht van de 
afstotende, in de gassen aanwezige warmtestof door een mechanische 
werking overwonnen, dan zal door het dichter bij elkaar komen van 
de moleculen. er warmte moeten worden afgescheiden. 

De conclusie van Gay-Lussac uit 1807, dat bij het vullcn van een 
lege ruimte met een gas uit een even grote ruimte, dc temperatuurs
veranderingen in beide vaten aan elkaar gelijk zijn, is in feitc het 
meest belangrijke van het werk van Gay-Lussac op het gebied van 
de thermodynamica. omdat deze gevolgtrekking door Carnot, Mayer 
en Joule is gcbruikt bij de opstelling van de eerste hoofdwet van de 
thermodynamica. Daarbij is te realiseren dat de conclusie van Gay-
Lussac in strijd is met de in zijn tijd heersende opvattingen ; terwijl 
verder zijn artikel weinig bekend was. Men handhaafde dan ook al
gemeen de vroegere opvattingen dat adiabatische volumevergroting 
absorptie van warmte en volumeverklcining afgiftc van warmte tot 
gevolg heeft. W e hebben verder gezien dat Gay-Lussac uit zijn ex
periment alleen de conclusie trekt dat volumevergroting geen tempe
ratuursverandering geeft ; later (als eerste Carnot en daarna Mayer) 
ziet men in dat daarvoor nodig is dat er geen arbeid wordt verricht. 

CARNOT EN DE PROEF VAN GAY-LUSSAC 

De conclusies die Carnot uit de door Gay-Lussac in 1807 beschre-

(32) Muncke, G. W. Artikel «Warme » in J.S.T. Gehler's Physikalisches 'Wor-
terbuch. Zehnter Band. Erste Abtheilung. Leipzig. 1841. pag. 234-235. 
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ven proef trekt, hebben geen invloed gehad op de toenmalige stand 
van de natuurkunde. Ze zijn namelijk niet te vinden in zijn in 1824 
uitgegeven « Reflexions », maar in een aantal aantekeningen die af-
komstig zijn na de verschijning van dit bock en Carnot's dood in 
1832. Deze aantekeningen werden pas in 1878 door de broer van 
Carnot aan dc franse Academic bekend gemaakt en bevatten een aan
tal bezwaren tegen de warmtestoftheorie, die Carnot in zijn « Re
flexions » als uitgangspunt van zijn besahouwingen gcbruikt (33). 
Uit deze aantekeningen blijkt, dat Carnot is overgegaan op de op
vatting dat « la chaleur est... le resultat d'un mouvement » (34). Hij 
komt tot deze aanvaarding van de dynamische warmtetheorie, omdat 
hij met de warmtestoftheorie verwarming door botsing niet kan vcr
klaren. Carnot geeft dan een aantal experimentele feiten die tegen de 
warmtestoftheorie pleiten. Wanneer men lucht in een vat samenperst 
en tegclijkertijd door een kleine opening laat ontsnappen, dan ont-
staat er door de compressic een temperatuursstijging, terwijl, volgens 
Gay-Lussac en Welter (31), bij de kleine opening de temperatuur 
niet daalt. De lucht komt dus met een hogere temperatuur uit het 
vat en dit is alleen te vcrklaren door aan te nemen dat warmte bewe
ging is. Is namelijk warmte materie, dan zou er immers materie door 
beweging zijn geschapen ! Carnot wijst dan op de proef van Gay-
Lussac, die hij van horen zeggen kent (35), en verklaart de tempera
tuursstijging van de lucht, wanneer deze in het lege vat stroomt, door 
de beweging ervan. Het is overigens duidelijk, dat uit deze notitie 
niet blijkt of Carnot het bclang van het experiment van Gay-Lussac 
voor de bepaling van het mechanisch warmte-equivalent heeft inge-
zien. 

(33) Carnot, S. Reflexions sur la puissance motricc du feu ct .sur les machines 
propres a developper cette puissance. Paris. 1824. In 1953 in faksimile uit
gegeven door A. Blanchard te Parijs met « notes sur les mathematiqucs, la 
physique et autres sujets ». 

134) ref. 33. pag. 130. 
(35) ref. 33, pag, 129. 
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DE TOEPASSING VAN DE PROEF VAN GAY-LUSSAC 
81} DE BEPALING VAN HET MECHANISCH "WARMTE-
EQUIVALENT 

Van mecr belang is dan ook het gebruik van de proef van Gay-
Lussac door Mayer en Joule. W e hebben gezien, dat Joule in 1845 
bij dc bepaling van het mechanisch warmte-equivalent gebruik maakt 
van een experiment dat Gay-Lussac in 1807 al had beschreven. Joule 
noemt daarbij Gay-Lussac niet en kent blijkbaar de publikatie van 
de franse chemicus niet. Op 23 augustus 1847 wordt een mcdedeling 
van Joule aan het Institut voorgclczen, waarin hij een overzicht geeft 
van zijn proeven voor de bepaling van het mechanisch warmte-equi
valent (36). Mayer, die een jaar eerder zijn inzichten over deze ma
terie aan het Instituut had toegezonden, welke echter niet in de Comp-
tes Rendus waren opgenomen (37), antwoordt Joule, dat hij reeds 
voor hem het mechanisch warmte-equivalent heeft bepaald (16 okto-
ber 1848) (38). Hij cist dan ook de prioritcit voor de ontdekking 
van de omzetting van « levende kracht » in warmte en omgekeerd 
voor zich op. Voor ons is het antwoord van Joule van 22 januari 1849 
van belang (39). Hij stelt hicrin namelijk, dat Mayer deze prioritcit 
niet kan opeisen, omdat hij bij zijn berekeningen is uitgegaan van de 
onafhankelijkheid van de soortelijke warmte van lucht van de druk. 
Dit is in zijn tijd een niet algemeen aanvaard gegeven en pas door 

(.56) Joule, J. P. Comptcs Rendus 25, 309-311 (1847). 

(37) Zie Comptes Rendus 23, 220, 544 (1846) : vcrslag van dc bijccnkomst van 
het Institut op 27 juli respectievelijk 14 September 1846. 

(38) Mayer, J. R. Comptcs Rendus 27, 385-387 (1848). 

(39) Joule, J. P. Comptcs Rendus 28, 132-135 (1849). Ook Helmholtz mccnt dat 
Joule als ccrstc hccft bcwczcn dat hicrbij alle arbeid wordt omgezet in 
warmte. Zie Helmholtz, H. Die Fortschrittc der Physik im Jahre 1849 (ver
schenen in 1853) ; Weyranck, J. J. Klcincre Schriften und Briefe von Robert 
Mayer. Stuttgart. 1893, pag, 318-319. H. Helmholtz noemt in 1847 (Uebcr 
die Erhaltung der Kraft. Berlin. 1847) wel het werk van Joule, maar noemt 
Mayer niet. 
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hem (Joule) experimenteel bewezen. Uit het feit, dat er warmte wordt 
ontwikkeld bij de compressic van een gas mag niet geconcludeerd 
worden, dat de aldus ontwikkelde warmte equivalent is met de ge-
bruikte arbeid ; immers, men kan een gas beschouwen als te bestaan 
uit deeltjes die elkaar afstoten, en dan kan een deel van de gebruikte 
arbeid nodig zijn geweest om die deeltjes elkaar te laten naderen en 
niet om warmte te producercn. Mayer wijst er in zijn antwoord op 
(40), dat Gay-Lussac deze proef al veel eerder heeft gedaan en dat 
Mayer er in 1845 (41) uitvoerig naar verwijst. Joule geeft hicr geen 
antwoord op, doch handhaaft zijn mening en herhaalt hem later meer-
dere malen (42). 

Dat Mayer reeds voor 1845 gebruik maakt van de proef van Gay-
Lussac, blijkt duidehjk uit de briefwisseling die hij met zijn vriend 
Baur in de jaren 1841-1844 heeft gevocrd. Blijkbaar kent Mayer het 
oorspronkeltjke werk van Gay-Lussac niet, ondanks het feit dat er 
twee duitse vertalingcn van waren verschenen (7), maar hij verwijst 
naar het bock van Lame (43), waarin de proef van Gay-Lussac wordt 
beschreven. Uit de brieven tussen Mayer en Baur zien we duidelijk 
de ontwikkeling van de pogingen van eerstgcnoemde om uit de warm-
teverschijnselcn bij gassen de betrekking tussen « Kraft » (energie) 

(40) Mayer, J. R. Comptcs Rendus 29, 534 (1849). 
(41) Mayer, J, R. Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhange mit dem 

Stoffwechsel, Ein Beitrag zur Naturkunde. Heilbronn. 1845. Zie J. J. Wey-
rauch. Die Mechanik der Warme in gcsammelten Schriften von Robert Mayer. 
Stuttgart. Dritte Auflage. 1893. pag. 45-128: Uit de proef van Gay-Lussac 
volgt « dass zur Ausdehnung des Gases an und fiir sich kein Warmeaufwand 
erforderlich sei » (pag. 53). Zie ook J. R. Mayer. Bemerkungen iiber das 
mechanische Aequivalent der Warme. Heilbronn. 1851 (Weyrauch. pag. 235-
276). Hierin zegt Mayer over de proef van Gay-Lussac. dat daaruit volgt 
«dass ein gasformiger Korper dem Auseinanderreissen seiner Massenteile 
keinen wahrnehmbaren Widerstand entgegensetzt, und dass bei der Verdiin-
nung eines Gases an und fiir sich. d.h. wenn dieselbe ohne Kraftentwicke-
lung vor sich geht. keine Warme latent wird. Es ist also die ganze, bei der 
Ausdehnung eines Gases latent werdende Warmemenge des Aequivalent fiir 
die erzeugte lebendige Kraft » (pag. 269). 

(42) Joule, J. P. Comptes Rendus 40, 310 (1855) ; Phil Mag. 24, 121-123 (1862) ; 
28, 150-152 (1864). Zie ook ref. 39. 

(43) Lame, G. Cours de Physique de I'Ecole polytechnique, Paris. 1840. Seconde 
edition. Tome I. pag. 489. 
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en warmte te berekenen. In zijn eerste publikatie (1842) geeft hij 
alleen maar het eindresultaat (44). in 1845 pas wordt de berckening 
van het mechanisch warmte-equivalent uitvoerig beschreven (41). 

Mayer ziet daarbij in dat hij zijn doel kan bereiken door gebruik te 
maken van de proef van Gay-Lussac over de warmteontwikkeling bij 
samendrukken en uitzetten van lucht. In een brief aan Baur van 12 
September 1841 (45) gcbruikt hij daartoe op originele wijze het re
sultaat van Gay-Lussac en stelt nadrukkelijk dat diens resultaat wc-

zenlijk is voor dc afleiding van het mechanisch warmte-
equivalent. Mayer beschouwt een verticale glazen buis 
ACB (Figuur I), die overal dezelfde diameter bezit. In het 
midden van dc buis bevindt zich een kraan C. Boven deze 
(gesloten) kraan zit kwik, er beneden gas. De hoogte van 
de kwikkolom is daarbij zodanig, dat bij openen van 
kraan C het gas in de ruimte CB wat samengedrukt wordt. 
Opent men nu C. dan zakt het kwik naar beneden en wan
neer men de hoeveelheid door het gas hicrbij afgcgeven 
hoeveelheid warmte bepaalt, is uit deze gedachtenproef 
het mechanisch warmte-equivalent te berekenen. Nodig is 
daarbij echter dat bewezen wordt dat « die Senkung der 
Quecksilbersaulc und die erhaltenc absolute Warme. . . 
einander gleich (sind) » (46). Dat dit inderdaad zo is, 
bewijst Mayer door een cirkelvormig gebogen gesloten 

glazen buis ACBD te beschouwen (Figuur II), 
waarin bij A en B een kraan is aangebracht. In 
het deel ADB bevindt zich kwik, in ACB gas. 
Opent men nu kraan B, dan daalt het kwik van 
ADB naar DBC, het gas in BCA wordt samen
gedrukt en zal warmte afstaan. In de ruimte AD 
ontstaat echter geen temperatuursverlaging. Heeft 
het evenwicht zich ingesteld. dan sluit men kraan 
B en opent A. Het gas zet zich nu uit tot het de 
ruimtc DAC heeft gevuld. waarbij in CA de tem
peratuur zal dalen en in AD stijgen. Mayer stelt 
nu, dat uit de proef van Gay-Lussac volgt, dat de 
tempcratuursdaling even groot is als de tempera-

Fig. I 

a 

3 

'Sb 

Fig. II 

(44) Mayer, J. R. Ann. der Chemie und Pharmacie 42, 233-240 (1842). 
(45) Weyrauch, J. J. Kleinere Schriften. u.s.w., pag. 128-133 : zie ook de brief 
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tuursstijging. zodat de totale temperatuur-sverandcring in DAC nul 
is. Uit dit resultaat volgt dat na het openen van B de daJende kwik
kolom het gas in AC samendrukt, waarbij warmte vrijkomt, terwijl, 
na openen van A, dc compressic wordt opgeheven, terwijl geen warm
te wordt geabsorbeerd. De vrijgekomen hoeveelheid warmte moet 
dus gelijk zijn aan dc arbeid die bij daling van de kwikkolom vrij
komt. Op deze wijze is het in principe mogelijk het mechanisch 
warmte-equivalent te berekenen. Mayer heeft echter mathematische 
mocilijkhcden bij dc berckening en vraagt Baur hierover advies. In de 
winter van 1842-1843 is Baur tijdclijk docent aan het gymnasium te 
Heilbronn, de woonplaats van Mayer, en dit geeft de laatste de gc-
legenhcid zijn wiskundige kennis aan te vullcn. In 1845 (41) geeft 
Mayer dan zijn klassieke afleiding van het mechanisch warmte-equi
valent, waarbij hij gebruik maakt van de door Delaroche en Berard 
bepaalde soortelijke warmte van atmosferische lucht bij constante 
druk en van de verhouding Cp/Cv, door Dulong bepaald. Mayer on-
derscheidt bij zijn berckening de hoeveelheid warmte. nodig voor dc 
verwarming van een bepaalde gasmassa bij constante druk en de hoe
veelheid die nodig is voor verwarming van eenzelfde massa gas bij 
constant volume. In het eerste geval kan het gas zich tijdens de ver
warming gelijkmatig uitzetten, waardoor er echter extra arbeid moet 
worden verricht om dc druk van de uitwendige atmosfeer te ovcrwin-
nen. Er moet in dat geval dus een daarmee equivalcntc hoeveelheid 
warmte extra v.'ordcn toegevoerd, en het is deze hoeveelheid warmte 
die equivalent is aan de mechanische energie bij de uitzetting van het 
gas gcbruikt, Mayer gcbruikt ook hicr weer de proef van Gay-Lussac, 
wanneer hij aanneemt dat uitzetting van een gas, zonder dat er arbeid 
wordt verricht tegen een uitwendige druk in, geen temperatuursver
andering tot gevolg heeft. 

van 31 juli 1844 (pag. 142): « Das Gay-Lussacschc Experiment beweist 
nun. dass zur blossen Volumenvermehrung ohne Hervorbringung eines me-
chanischen Effeks klein W^'armeaufwand erforderlich ist». 

(46) ref. 45. pag. 130. 
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SUMMARY 

In 1845 Joule described his well-known experiment about the expansion of air 
without work. However, the first who carried out this experiment, which played 
an important role in the history of early thermodynamics, was Gay-Lussac (1807). 
In this article a survey is given of the experiments and ideas of Gay-Lussac about 
the specific heat of gases, as well as a summary of the siginificance of his expe
riment in the determination of the mechanical euivalent of heat. Gay-Lussac based 
himself on the assumption of Dalton (1800), that by measuring the heat effects 
by the adiabatic expansion of gases it is possible to determine the specific heat of 
gases. From his experiments. Gay-Lu.ssac concluded that the specific heat of gases 
is inversely proportional to their specific gravities. Later he stated that the specific 
heat of all gases has the same value (1812), but afterwards he came to the right 
conclusion that this is untrue. 

The conclusion of Gay-Lussac in the year 1807 that, when air rushes from one 
globe into a vacuous globe, the decreaiie in temperature in the first globe was equal 
to the increase in the second, is the greater part of Gay-Lussac's work in the 
area of thermodynamics. Carnot used this conclusion against the caloric theory of 
heat and Mayer used it for his classic calculation of the mechanical equivalent of 
heat. In the priority quarrel between Joule en Mayer, the experiment of Gay-
Lus.sac decides for the former. 

32 


