
LLEIS PONDERALS DE LA QUÍMICA
Ponderal: relatiu o pertanyent al pes.
Són lleis que es refereixen a la massa dels elements que es combinen per a formar 
compostos. Van ser enunciades a finals del segle XVIII i principis del segle XIX.
Es justifiquen amb la teoria atòmica de Dalton:
- Els elements estan formats per partícules discretes, diminutes, i indivisibles anomenades 
àtoms, que romanen inalterables en qualsevol procés químic.
- Els àtoms d'un mateix element són tots iguals entre sí en massa, mida i en qualsevol 
altra propietat física o química.
- A les reaccions químiques, els àtoms ni es creen ni es destrueixen, només canvien la 
seva distribució.
- Els compostos químics estan formats per "àtoms de compost" (molècules), tots iguals 
entre sí, és a dir, quan dos o més àtoms de diferents elements es combinen per formar un 
mateix compost ho fan sempre en proporcions de massa definides i constants.
LLEI DE LAVOISIER (LLEI DE LA CONSERVACIÓ DE LA MASSA): la massa dels 
productes d'una reacció química és igual a la massa dels reactius de la reacció.
Exemple pràctic:     FERRO + OXÍGEN -------------- ÒXID DE FERRO (II)
     10 g           2,93 g                            12,93 g
EXPLICACIÓ AMB LA TEORIA ATÒMICA DE DALTON (VEURE ANIMACIÓ): si el nombre 
i el tipus d'àtoms no canvia en una reacció química, tenim el mateix nombre i tipus d'àtom 
en els reactius i en els productes, per tant la massa no canviarà al produir-se la reacció.
EXERCICIS D'APLICACIÓ DE LA LLEI:
1. L'òxid de mercuri (II) es descomposa pel calor originant oxigen i mercuri. Si partim de 

25,62 g d'òxid i s'obtenen 23,73 g de mercuri, quant oxigen s'ha originat?
2. En una reacció química 12 g de carboni reaccionen completament amb 32 g d'oxigen 

formant l'òxid corresponent. Quina massa d'òxid s'origina.
3. En un segon experiment s'obté el mateix òxid. Ara disposem de 20 g de carboni però 

la quantitat d'oxigen present és la mateixa que en el exercici anterior. Quina massa 
d'òxid s'origina? Quin serà el reactiu limitant?

4. En una reacció química es descomposa una substància alliberant un gas.  
L'experimentador mesura la massa inicial de la substància i la massa final, i comprova 
que la mostra ha perdut pes, de forma que pensa que s'incumpleix la llei de Lavoisier. 
Opines el mateix que ell?


"Reactiu limitant": en aquest "exemple" el formatge 
limita la quantitat de entrepans (producte) que podem 
preparar.   




LLEI DE PROUST (LLEI DE LES PROPORCIONS DEFINIDES): si dos o més elements 
es combinen per formar un determinat compost ho fan en una relació de masses 
invariable (en la mateixa proporció).
Exemple pràctic: fem tres experiments amb diferents masses de ferro i oxigen:
                                FERRO + OXÍGEN -------------- ÒXID DE FERRO (II)
     10 g           2,93 g                            12,93 g
                                   20 g          5,86 g                        25,86 g
    
     54,56 g        16 g                             70,56 g          
Calcula la relació entre les masses de ferro i oxigen en cada experiment:
La relació és manté__________ y el seu valor és:
EXPLICACIÓ AMB LA TEORIA ATÒMICA DE DALTON (VEURE ANIMACIÓ):
La massa total que s'ha combinat de cada element és proporcional a la massa d'un àtom 
d'eixe element. Per tant, la relació entre les masses combinades dependrà de la relació 
existent entre la massa de cada àtom així com del nombre d`àtoms presents en la 
molècula (o en la unitat fórmula del compost). 
Com la massa dels àtoms és fixa, i com el nombre i la proporció d'àtoms presents en la 
molécula també, la relació de masses combinades tindrà sempre un valor fix.
Per exemple, per a un compost de fórmula AB: 
massa combinada A = m(A)
massa combinada B    m(B)
Per a un compost de fórmula A₂B
massa combinada A = 2m(A)
massa combinada B      m(B)
 Per a un compost de fórmula A₂B₃
massa combinada A = 2m(A)
massa combinada B    3m(B)
A més, aquesta llei va proporcionar una forma de calcular la massa relativa dels àtoms.
EXERCICIS D'APLICACIÓ DE LA LLEI:
1) Sabent que:
FERRO + OXÍGEN -------------- ÒXID DE FERRO 
           10 g           2,93 g                                 12,93 g
a) Calcula els grams de òxid de ferro (II) que podem obtindre partint de 24 g de ferro (se 
suposa que hi ha suficient oxigen).
b) L'experimentador suposa que la fórmula de l'òxid és FeO (has de tindre en compte que 
al segle XIX no existia encara un mètode per a conèixer la fórmula d'un compost). Si 



donem per conveni un valor de 16 a la massa d'un àtom d'òxigen, quina serà la massa 
atòmica del ferro?
2) A principis del segle XIX es van realitzar experiments per a obtindre aigua a partir 
d'hidrogen i oxigen. Es va comprovar que 8 g d'oxigen reaccionaven exactament amb 1 g 
d'hidrogen.
a) Calcula quina massa d'aigua s'obtenia. Quina llei has utilitzat?
b) Calcula la quantitat d'aigua que s'obtendria si partim de 5 g d'oxigen amb hidrogen en 
excés. Quina llei has utilitzat?
c) Dalton suposava el següent esquema de reacció:    H    +    O  ---------   HO, ja que 
pensava que l'hidrogen i l'oxigen eren gasos formats per àtoms individuals. D'acord amb 
aquest esquema, si donem per conveni un valor de 1 a la massa de l'hidrogen, quina seria 
la massa atòmica de l'oxigen? I si suposem que la fórmula de l'aigua és H2O?
3) El nitrogen reacciona amb l'hidrogen i produeix amoniac, de forma que 82,35 g de 
nitrogen amb suficient hidrogen originen 100 g de producte.
a) Quant hidrogen ha reaccionat?
b) Quina massa de nitrogen reaccionarà amb 30 g d'hidrogen? Quant producte es 
formarà?
c) Suposant que la fórmula de l'amoniac és NH3, calcula la massa atòmica del N, si 
donem un valor 1 a la massa atòmica de l'hidrogen.
LLEI DE LES PROPORCIONS MÚLTIPLES (LLEI DE DALTON):
                   
Les masses d'un mateix element que es combinen amb una massa fixa d'un altre element 
per formar en cada cas un compost químic distint, estan en relació (fracció) de nombres 
senzills. 
Exemple pràctic:
L'oxigen es combina amb una quantitat fixa de ferro per a formar dos compostos diferents:
  ferro   oxigen
  10 g   2,93 g
  10 g   4,4   g
Són compostos diferents perquè les proporcions no són les mateixes.
Si ara relacionem les masses d'oxigen que es combinen en cada cas:

                        � 
L'oxigen es combina amb una quantitat fixa de carboni per a formar dos compostos 
diferents:
                      carboni  oxigen
  12 g   16 g
  12 g   32  g
Són compostos diferents perquè les proporcions no són les mateixes.
Si ara relacionem les masses d'oxigen que es combinen en cada cas:
                        
32/16=2/1

4,4

2,93
= 1,5=

3

2




EXPLICACIÓ AMB LA TEORIA ATÒMICA DE DALTON (VEURE ANIMACIÓ):
La relació entre les masses combinades d'un dels elements depén de la proporció d'àtoms 
d'eixe element present en les molècules (o bé de les unitat fórmula) de cadascun dels 
compostos. Per això és una relació de nombres senzills.
Exemple: en el cas del ferro els compostos són FeO i Fe2O3. Per a una quantitat fixa d'a-
toms de Fe (en el nostre cas elegim 2 àtoms de Fe, ja que en la segona unitat fórmula hi 
ha dos àtoms) tenim:
FeO
FeO                                                                     Fe2O3
------                                                                     --------
Dos átoms d'O per cada dos àtoms de Fe         Tres àtoms d'O per cada dos àtoms de Fe
Per tant, la relació entre el nombre d'àtoms d'O en cada compost és:   � 
que és la mateixa relació que s'obté quan dividim les masses totals d'oxigen, i com podeu 
vore, és una relació de nombres senzills.
ACTIVITATS
1) El coure reacciona amb oxigen i pot formar dos compostos. Al analitzar-los, obtenim 

els següents resultats:
- Primer óxid: 79,89 % de coure.
- Segon òxid: 88,82 % de coure. 
Comprova que es compleix la llei de Dalton.
2) Comprova que es compleix la llei de Dalton en dos compostos de sofre i oxigen. El 
primer conté un 50% de sofre. El segon un 60% d'oxigen.
3) Amb les següents dades experimentals, comprova que es compleix la llei de Dalton per 
a tres compostos de nitrogen i oxigen:
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COMPOST A B C
massa N (g) 7 8,75 14
massa O (g) 4 10 24




LLEI DE GAY-LUSSAC, o LLEI DELS VOLUMS DE COMBINACIÓ:
Els volums de totes les substàncies gasoses que intervenen en una reacció química estan 
entre sí en una relació constant i molt senzilla de nombres enters (se suposa que els 
volums estan mesurats a la mateixa pressió i temperatura).
Exemples:
Algunes de les combinacions que Gay-Lussac investigà foren:
La reacció entre hidrogen i clor que reaccionen en una relació 1:1 sense contracció de 
volum 1 + 1 → 2. Es a dir, 1 volum (per exemple, 1 litre) d'hidrogen reacciona amb 1 
volum de clor per a donar 2 volums de producte.
La reacció entre l'òxid de carboni i l'oxigen per a donar diòxid de carboni, que ho fan en 
una relació 2:1 amb contracció de volum 2 + 1 → 2.

La reacció entre l'hidrogen i l'oxigen per a donar aiagua, que ho fan en una relació 2:1 
amb contracció de volum  2 + 1 → 2.

La llei de Gay-Lussac va ser explicada anys després gràcies a la hipòtesi d'Avogadro 
(1811). Si considerem que volums iguals, de gasos diferents, mesurats a la mateixa 
temperatura i pressió contenen el mateix nombre de partícules, els anteriors esquemes de 
reacció es poden explicar suposant que els elements gasosos poden estar formats per 
asociacions (molècules) de dos o més àtoms. 
Per exemple, la reacció de l'hidrogen amb el clor podría explicarse amb el següent 
esquema suposant que els reactius i els productes estan formats per molècules 
diatòmiques:



El fet de què es formen el doble de molécules de HCl (2N) fa que el volum obtingut siga el 
doble.



De forma esquemàtica:
H2(g) + Cl2(g) → 2 HCl(g) (no hi ha contracció de volum 1 + 1 → 2)
D'aquesta forma podem vore que un una reacció entre gasos existeix la mateixa relació 
entre el nombre de molècules que intervenen i entre els volums que reaccionen.
H2(g)              +                      Cl2(g)                  →            2 HCl(g)
1 molècula                             1 molècula                          2 molècules
  
2 molècules                           2 molècules                        4 molècules
N molècules                          N molècules                      2N molècules
1 volum (el que contè           1 volum                               2 volums
les N molècules)                   
De la mateixa forma podem explicar qualsevol reacció entre gasos.
Activitats: dibuixa posibles esquemes de reacció similars al del exemple anterior (amb 
dibuixos) per als següents casos:
La reacció entre l'òxid de carboni i l'oxigen per a donar diòxid de carboni, que ho fan en 
una relació 2:1 amb contracció de volum 2 + 1 → 2.

La reacció entre l'hidrogen i l'oxigen per a donar aigua, que ho fan en una relació 2:1 amb 
contracció de volum  2 + 1 → 2.

La reacció entre l'hidrogen i el nitrogen per a donar amoniac. Ho fan en una relació 3:1 
amb contracció de volum 3 + 1→ 2

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(g) (contracció de volum 2 + 1 → 1)
2 CO(g) + O2(g) → 2 CO2(g) (contracció de volum 2 + 1 → 2)

Indefinició de les fórmules.


