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COMPROVACIÓ EXPERIMENTAL DE LA LLEI
DE LAVOISIER

Objectiu
Comprovar experimentalment que la llei de Lavoisier es compleix en les reaccions
on es produeix un gas.

Informació : 
La llei experimental de Lavoisier estableix que, en una reacció química la massa
total es conserva. La matèria present en una reacció no es pot crear ni destruir i
aquesta únicament es transforma donant substàncies químiques diferents.
Aquesta llei aparentment no es compleix en les reaccions on intervenen gasos. Per
exemple, quan cremen alcohol, sembla que no quedi res desprès de la combustió. 

Material
 Balança electrònica
 Proveta de 100 ml
 Matràs aforat de 250 ml
 Espàtula
 Embut
 Globus

Productes
 Vinagre comercial
 Bicarbonat de sodi

Pla De Treball
1. Mesura aproximadament 40 ml de vinagre amb la proveta. Posa'ls dins el

matràs aforat i pesa el conjunt. Anota el pes

2. Pesa aproximadament 3'5 g d 'hidrogencarbonat de sodi (bicarbonat) en un
paper amb canaleta. Amb l'ajut de l'embut, introdueix -los dins el globus.
Pesa el globus amb el bicarbonat i anota el pes.

3. Col·loca el globus a la boca del matràs aforat procurant que el bicarbonat de
sodi quedi en un racó del globus i no caigui. 

4. Aixeca el globus, deixant que caigui el bicarbonat dins el vinagre. Anota el
que succeeixi.

5.  Quan observis que la reacció s'ha acabat pesa el conjunt i anota el pes.

6.  La reacció que s'ha produït és :

vinagre + hidrogencarbonat de sodi → gas + altra cosa



CH3COOH (aq) + NaHCO3(s) → CO2(g) + CH3COONa(aq) + H2O(l)

Comprovem ara la llei de Lavoisier :

pes( matràs+ vinagre) + pes (globus+ bicarbonat) = pes (matràs + globus +
reactius)

Es compleix la llei?. Si observes petites variacions de pes, pensa a que són
degudes

7. Lliga el globus i deixa'l lliure. Observa si cau o bé s'enlaira. Quin gas creus
que conté el globus?. Aquest gas pesa més o menys que l'aire ?
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