O Λαβουαζιέ και η Διατήρηση της Μάζας
Ήταν ωραίος ο Σεπτέµβρης του 1782 και το Παρίσι ήταν πολύ ευχάριστο εκείνη την εποχή του χρόνου.
Ένα πρωινό, ένα ζευγάρι σηκώνεται από το τραπέζι του πρωινού τους και πηγαίνει σε ένα δωµάτιο που
το χρησιµοποιούσε ως χηµικό εργαστήριο. Φαίνονταν πλούσιοι, τα ρούχα τους και το σπίτι τους έδειχναν
ότι ήταν µέλη της γαλλικής ανώτερης τάξης. Για την ακρίβεια ο άντρας ήταν ο Αντουάν Λοράν
Λαβουαζιέ (Antoine Laurent Lavoisier), ένας γνωστός χηµικός σαράντα περίπου ετών. ΄Ηταν µέλος της
Ακαδηµίας των Επιστηµών των Παρισίων από τα τέλη της δεκαετίας του 1760 και επίσης ένας από τους
φοροεισπράκτορες του Γάλλου βασιλιά – µια θέση που αποτελούσε τη βάση του πλούτου του. Η γυναίκα
του, Μαρία ήταν περίπου 15 χρόνια νεότερη από τον Aντουάν, ένα όµορφο και πολύ λαµπερό πρόσωπο
που δεν ενδιαφερόταν για τις επιστήµες, αλλά ήταν επίσης καλή στις γλώσσες (εκείνη ήταν που
µετέφραζε στα Αγγλικά τις δηµοσιεύσεις του συζύγου της). Επιπλέον, στο σαλόνι της πολλοί έξυπνοι και
σηµαντικοί άνθρωποι συναντιόνταν τακτικά και συζητούσαν για τη λογοτεχνία, τις τέχνες και τις
επιστήµες.
Εκείνη τη στιγµή, ο Αντουάν και η Μαρία έκαναν
πειράµατα µε αέρια και πιο συγκεκριµένα µε ένα
µέρος του αέρα. Αρχικά, είχε θεωρηθεί ότι ο
αέρας είναι µια απλή ουσία, ένα στοιχείο,
ωστόσο, πρόσφατα, κάποιοι χηµικοί, όπως ο
Tζόζεφ Πρίστλεϊ (Joseph Priestley) και ο Χένρυ
Κάβεντις (Henry Cavendish) απέδειξαν ότι ο
κοινός αέρας ήταν ένα µείγµα διαφορετικών
αερίων. Επιπλέον, το νερό είχε αποδειχθεί ότι
µπορεί να διασπασθεί σε δύο αέρια και ότι
µπορούσε να συντεθεί και πάλι από αυτά τα δύο
αέρια. Αυτό ήταν επίσης αξιοσηµείωτο, καθώς το
νερό – όπως και ο αέρας – είχε παλιότερα
θεωρηθεί ότι ήταν χηµικό στοιχείο. Και ένα από
τα αέρια που σχηµατίζουν το νερό ήταν επίσης
µέρος του αέρα, ένα αέριο που ο Λαβουαζιέ είχε
ονοµάσει οξυγόνο (<οξύ + γόνος, αυτός που
γεννά οξύ, παραγωγός οξέος), καθώς είχε
θεωρήσει ότι αυτό το αέριο είχε ζωτική σηµασία
για τον σχηµατισµό των οξέων. Ταυτόχρονα, το
να ονοµάσει αυτό το νέο αέριο, ήταν φυσικά και
µια προσπάθεια να καταδείξει τη σηµασία της
δουλειάς του σε αυτές τις ουσίες. Με αυτό το
συγκεκριµένο αέριο ο Λαβουαζιέ πειραµατιζόταν
εδώ και αρκετό καιρό.
Καθώς περπατούσαν προς το εργαστήριο, η
Μαρία ρώτησε «Τι θα κάνουµε σήµερα; Θα
ξαναµελετήσουµε τις αντιδράσεις µεταξύ του
οξυγόνου και των µετάλλων;». Ο Αντουάν
απάντησε «νοµίζω ότι θέλω να ξανακάνω το
πείραµα µε το συνδυασµό του οξυγόνου µε το
εύφλεκτο αέριο, όπως το ονόµασε ο κ. Πρίστλεϊ.
Καλό θα ήταν να δούµε αν η διάσπαση µπορεί να
αντιστραφεί». «Τί εννοείς όταν λες να
αντιστραφεί;», ρώτησε η Μαρία. «Λοιπόν, έχουµε
µάθει ότι το νερό µπορεί να διασπαστεί σε
οξυγόνο και σε εύφλεκτο αέρα. Επιπλέον, αν
προκληθεί ανάφλεξη του εύφλεκτου αερίου στον
κοινό αέρα, παίρνουµε νερό. Έτσι, φαίνεται ότι το
νερό είναι µια ένωση που σχηµατίζεται από

οξυγόνο και εύφλεκτο αέριο. Εάν µπορέσω να
αποδείξω ότι το νερό µπορεί να συντίθεται από
οξυγόνο και εύφλεκτο αέριο και να διασπάται σε
οξυγόνο και εύφλεκτο αέριο, τότε θα µπορούµε να
είµαστε σίγουροι ότι το νερό είναι ο συνδυασµός
αυτών των δύο ουσιών. «Χµµ,», έκανε η Μαρία,
«βλέπω πού το πας, αλλά...» Δίστασε και έµεινε
σκεπτική για λίγες στιγµές, ενώ ο Αντουάν έστηνε
κιόλας τη γυάλινη διάταξη που θα
χρησιµοποιούσε για το πείραµα της καύσης.
«Άκουσε Αντουάν, πώς µπορείς να είσαι σίγουρος
ότι το νερό που πρόκειται να παράξεις είναι ο
ακριβής συνδυασµός των δύο αερίων;» Δίχως να
σταµατήσει αυτό που έκανε, ο Αντουάν είπε: «Τι
εννοείς όταν λες ακριβής συνδυασµός;» «Πώς
µπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι µόνο αυτά τα
δύο αέρια που σχηµατίζουν το νερό;» «Λοιπόν,
είχα αυτό το ποτήρι γεµάτο µε νερό στην αρχή της
διάσπασης και θα είναι και πάλι γεµάτο στο τέλος
της καύσης.»
Η Μαρία σκέφτηκε: «Αυτό ακούγεται λογικό,
όµως... Τα αέρια είναι πολύ περισσότερα από ό,τι
το νερό – πώς θα µπορούσαν αυτές οι τεράστιες
ποσότητες αερίων να σχηµατίζουν αυτό το µικρό
όγκο νερού σε υγρή κατάσταση;» «Επειδή τόσο
αέριο παράγεται από την ίδια µικρή ποσότητα
υγρού», απάντησε ο Αντουάν. Αλλά Μαρία
επέµεινε: «Πώς µπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν
υπάρχει τίποτα άλλο που να εισέρχεται ή να
εξέρχεται κατά τη διαδικασία της καύσης;
Φαίνεσαι να είσαι πολύ απροσεκτος µε αυτή την
αντίδραση.» «Τι εννοείς;» Τουλάχιστον τώρα η
Μαρία κέρδισε την προσοχή του Αντουάν, που
σταµάτησε τη δουλειά του µε τη διάταξη.
«Αντουάν, αυτό που µε απασχολεί είναι το εξής:
Υποθέτεις ότι αν παράγεις τα δύο αέρια από µια
ορισµένη ποσότητα νερού και αν παράγεις και
πάλι νερό από τα ίδια αέρια, θα καταλήξεις στο
συµπέρασµα ότι τίποτα άλλο δεν εµπλέκεται.
Επίτρεψέ µου να χρησιµοποιήσω µια αναλογία:
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Για τη συλλογή των φόρων, είσαι πολύ
προσεκτικός στο να καταγράφεται στα βιβλία
κάθε αντικείµενο που εισάγεται στην πόλη του
Παρισιού. Ακόµα περισσότερο, έχεις µόλις
προτείνει να χτιστεί ένα τείχος γύρω από την πόλη
για να ελέγχονται τα εισερχόµενα και τα
εξερχόµενα εµπορεύµατα για φορολογικούς
σκοπούς. Απλά αναρωτιέµαι µήπως θα πρέπει να
είµαστε το ίδιο προσεκτικοί και µε τις χηµικές
αντιδράσεις µας.»
Ο Αντουάν σκέφτηκε φωναχτά: «Τήρηση βιβλίων
στη χηµεία, αυτό θα ήταν µια εντελώς νέα
προσέγγιση. Και όµως, ίσως να υπάρξει κάποιο
κέρδος από αυτό. Λοιπόν, θα πρέπει να ζυγίζουµε
όλες τις ουσίες, για να είναι δυνατή µια τέτοια
προσέγγιση. Αυτό θα είναι δύσκολο µε τα αέρια,
µα θα µπορούσαµε να προσπαθήσουµε να το
κάνουµε πιο συστηµατικά µε τα µέταλλα».
Άρχισε να στήνει µια διαφορετική διάταξη, µια
γυάλινη φιάλη στην οποία τοποθέτησε λίγο
µόλυβδο. Όταν ο µόλυβδος θερµαινόταν,
µετατρεπόταν σε οξείδια του µολύβδου, µια ουσία
που αρχικά εθεωρείτο ότι ήταν ένα στοιχείο,
αλλά, όπως είχε πρόσφατα δείξει ο Λαβουαζιέ,
ήταν ένας συνδυασµός του µολύβδου και του
οξυγόνου, οπότε ο µόλυβδος θα έπρεπε να
θεωρηθεί ως το στοιχείο. Ωστόσο, αυτή τη φορά,
στην αρχή του πειράµατος είχε ζυγίσει το
µόλυβδο και στο τέλος, υπήρχε µια σηµαντική
αύξηση. Η Μαρία επισήµανε: «Αν κατάλαβα
σωστά την καινούρια σου ερµηνεία για την
αντίδραση, το µέταλλο συνδυάζεται µε το
οξυγόνο του αέρα. Συνεπώς αν η υπόθεσή σου
είναι σωστή, ο αέρας θα πρέπει να έχει χάσει
βάρος.» «Ευφυέστατο» απάντησε ο Αντουάν και
ενώ η Μαρία δεν ήταν σίγουρη αν το εννοούσε ή
αν ήταν σαρκαστικός, ο Αντουάν συνέχισε, «και
πώς θα µπορούµε να µετράµε αυτή την απώλεια
του βάρους του αέρα;» «Λοιπόν, αν τα έχεις
κλείσει όλα ερµητικά, τότε θα µπορούµε να
διαπιστώσουµε αν υπάρχει κάποια αλλαγή στο
βάρος. Αν δεν υπάρχει καµία αλλαγή, τότε...» Ο
Αντουάν τη διέκοψε «... τότε το κέρδος του
βάρους του οξειδίου του µετάλλου θα πρέπει να
οφείλεται στην απώλεια βάρους του αέρα. Όπως
είπα, αγαπητή µου, είσαι ευφυέστατη!» Η Μαρία
χαµογέλασε, «Καλέ µου Αντουάν, από τότε που
έκαψες θείο σε κλειστό δοχείο δεν είναι η τήρηση
βιβλίων στη χηµεία αυτό που κάνεις;» είπε, ενώ ο
Αντουάν έστηνε το νέο πείραµα, αυτή τη φορά
διασφαλίζοντας ότι η φιάλη ήταν ερµητικά
σφραγισµένη. Ζύγισε τη σφραγισµένη φιάλη σε
ένα ζυγό µε δοκό ισορροπίας, στη συνέχεια
θέρµανε το µόλυβδο, ο οποίος µετασχηµατίστηκε
στο οξείδιό του και µετά έβαλε πάλι τη
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σφραγισµένη φιάλη στο ζυγό. «Ισορροπία»,
ψιθύρισε, «εξακολουθεί να είναι σε ισορροπία».
«Ας δοκιµάσουµε και κάποια άλλα» πρότεινε η
Μαρία και αµέσως έστησαν παρόµοια πειράµατα
µε διαφορετικά µέταλλα. Οι επόµενες µέρες ήταν
κοπιαστικές, πολλά πειράµατα έγιναν και το
αποτέλεσµά τους ήταν πάντα ίδιο, η µάζα
διατηρούνταν. Ο Αντουάν ήταν ενθουσιασµένος,
όµως, ήξερε καλά ότι κάποιοι επιστήµονες θα
ασκούσαν κριτική λέγοντας ότι οι αλλαγές στη
µάζα πιθανόν να είναι πολύ µικρές και γι’ αυτό
δεν ανιχνεύονταν από το ζυγό. Γι’ αυτό, κάλεσε
τον Νικολά Φορτέν (Nicolas Fortin), έναν από
τους κορυφαίους κατασκευαστές οργάνων στο
εργαστήριό του.
Όταν έφτασε ο Φορτέν, οι τρεις τους πήγαν στην
αίθουσα εργαστηρίου και ο Αντουάν του έδειξε τα
πειράµατα που είχε κάνει. Ο Φορτέν
εντυπωσιάστηκε και επισήµανε: «Μα κύριε
Λαβουαζιέ, ήδη έχετε έναν πολύ ευαίσθητο ζυγό,
κατασκευασµένο από το συνάδελφό µου κ. Μενιέ
(Mégnié)». «Το ξέρω, αλλά θέλω ένα ακόµη
καλύτερο εργαλείο, κάνε το καλύτερο που
µπορείς, τα χρήµατα δεν είναι θέµα και ούτε και ο
χρόνος είναι τόσο πολύ θέµα. Αλλά θέλω τον πιο
ευαίσθητο ζυγό που φτιάχτηκε ποτέ, ένα ζυγό που
να µπορεί να µετρήσει µεγαλύτερες µάζες µε
ακρίβεια άνευ προηγουµένου.» Ο Φορτέν
συµφώνησε, µα ήταν προφανές ότι αυτός ο ζυγός
πιθανότατα δεν θα ήταν έτοιµος ούτε εκείνη, αλλά
ούτε και την επόµενη χρονιά.
«Τώρα, ας επιστρέψουµε στο νερό» πρότεινε ο
Αντουάν στη Μαρία. Σχεδίασε µία διάταξη που
θα επέτρεπε να ζυγίσουν τα παραγόµενα αέρια,
καθώς και το νερό σε υγρή µορφή και το
αντίστροφο. Παρήγαγε οξυγόνο και εύφλεκτο
αέρα από το νερό και τοποθέτησε τη συσκευή στο
ζυγό – ισορροπία. Έκανε τα δύο αέρια να
συνδυαστούν και πάλι σχηµατίζοντας νερό και
έβαλε τη συσκευή και πάλι στο ζυγό – ισορροπία.
Χαµογέλασε: «Αυτό είναι και αυτό σηµαίνει
ακόµη ότι το νερό δηµιουργείται µόνο από
εύφλεκτο αέριο συνδυασµένο µε οξυγόνο, οπότε
αυτό θα πρέπει να εκπροσωπείται στο όνοµα της
ουσίας – για τη δηµοσίευση, δε θα
χρησιµοποιούµε πια το όνοµα «εύφλεκτο αέριο»,
αλλά θα καλούµε το αέριο Υδρογόνο, ή
Hydrogenium στη Λατινική – αυτός που παράγει
νερό.
Ο Αντουάν Λαβουαζιέ ανέπτυξε µε τη βοήθεια
της προσωπικής υποστήριξη της συζύγου του
Μαρίας ένα νέο χηµικό σύστηµα το οποίο έγινε
κυρίαρχο και αποτελεί τη βάση του χηµικού
συστήµατος των στοιχείων που χρησιµοποιείται
σήµερα. Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής
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Επανάστασης, αποκεφαλίστηκε λόγω της θέσης
του ως φοροεισπράκτορα – η σύζυγός του Μαρία
επέζησε και, µετά τη Γαλλική Επανάσταση,
συνέχισε να δηµοσιεύει τα χηµικά ευρήµατά του.
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Την Ιστορία Ο Λαβουαζιέ και η διατήρηση της µάζας
επιµελήθηκε η Briggite Van Tiggelen. H ιστορία βασίζεται,
εν µέρει, στο Ιστορικό Υπόβαθρο - Αναδροµή: Άτοµα και
στο Ιστορικό Υπόβαθρο - Αναδροµή: Η ανάπτυξη του
περιοδικού πίνακα που γράφηκαν από τον Peter Heering
καθώς και στη Βιογραφία: «Αντουάν Λωράν Λαβουαζιέ»,
που γράφηκε από την Grażyna Drążkowska
Η Ιστορία Ο Λαβουαζιέ και η διατήρηση της µάζας
γράφηκε από τον τον Peter Heering µε την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (έργο 518094-LLP-1-2011-1-GRCOMENIUS-CMP) και του Πανεπιστηµίου του
Φλενσµπουργκ της Γερµανίας. Αυτή η δηµοσίευση
αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και µόνον και η
Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.
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