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t udomány t ör t énet

Kémiatörténeti évfordulók
2000. július - augusztus

260 éve, 1740. július 1-én született Nagyszebenben MÜLLER Ferenc József
(Reichenstein bárója). Megoldotta a rejtélyes fém titkát, bebizonyította, hogy egyes erdélyi
arany- és ezüstércek azért kohósíthatók nehezen, mert egy új, addig ismeretlen elem van
bennük. Felfedezését Klaproth berlini vegyész megerősítette és ő nevezte el az új ele-
met tellúrnak.1825-ben halt meg.

200 éve, 1800. július 15-én született a franciaországi Alaisben Jean Baptiste André
DUMAS. Tanulmányozta a jód gyógyászati alkalmazását a golyva kezelésénél, valamint
fertőtlenítőként, bevezetve a jódtinktura használatát. A szerves kémia egyik megalapí-
tójának tekintik. Felfedezte az antracént a kőszénkátrányban, a metilalkoholt a �fa-
szeszben". Meghatározta több elem atomtömegét, módszert dolgozott ki molekulatö-
meg meghatározására gőzsűrűségméréssel. Módszert dolgozott ki szerves vegyületek
nitrogéntartalmának meghatározására. Elsőként tételezte fel, hogy a szerves vegyületek-
ben egyes atomok helyettesíthetők más atomokkal vagy atomcsoportokkal, lehetővé
téve ezáltal számos új vegyület szintézisét. Elvetette a Berzelius-Liebig féle dualista
elméletet és helyette egységes elméletet javasolt, melyből később Gerdardt és Laurent a
típuselméletet fejlesztette ki. 1884-ben halt meg.

1800. július 31-én született a németoraszági Eschersheimban Friedrich WÖHLER.
Aluminiumot állított elő alumínium-trikloridot káliummal redukálva. Ugyancsak sikerült
előállítania fémes berilliumot, ittriumot, valamint bórt. Ipari eljárást dolgozott ki foszfor
előállítására kalcium-foszfátból, szénnel magas hőmérsékleten történő redukcióval.
Felfedezte a kalcium-karbidot és abból az acetilén előállítását vízzel. Első ízben sikerült
szerves vegyületet (karbamidot) előállítania szervetlen vegyületből (ammónium
cianátból), megdöntve ezzel az �életerő� elméletét. Ezüst-cianátot állított elő, melyről
kiderült, hogy azonos molekulaképletű az ezüst-fulmináttal, felfedezve így az izoméria
jelenségét. Dicián hidrolízisével oxálsavat nyert. Felfedezte a hidrokinont, a kinhidront,
a pikrinsavat, a húgysavat, a narkotint és a kokaint. Foglalkozott az anyagcsere kémiájá-
val is. 1882-ben halt meg.

190 éve, 1810. július 21-én született a franciaországi Aix-la-Chapelleben (ma a né-
metországi Aachen), Henri Victor REGNA ULT. Fizikai vizsgálatai a hőtan és akusztika
területén jelentősek. Vizsgálta a gázok hőkitágulási együtthatóját és fajhőjét, amivel
kapcsolatban felállította a nevét viselő törvényt. Higrométert szerkesztett. Molekulatö-
meg meghatrozására dolgozott ki módszert. Tanulmányozta a halogének reakcióit telí-
tetlen szénhidrogénekkel, vinil-kloridot állított elő és felfedezte a széntetrakloridot.
1878-ban halt meg.

170 éve, 1830. július 3-án született Esztergomban SCHENEK István. Farbaky Ist-
vánnal közösen közvilágításra is alkalmas ólomakkumulátort szerkesztett és gyártott. A
22 kg-os cellákból telepeket készítettek és ezek biztosították az elektromos világítást a
selmeci bányaigazgatóságon, a bányászati akadémián, a bécsi Burgtheaterben és a bécsi
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operaházban. Az utóbbinál 4000 akkumulátor szolgáltatta az áramot és dinamók segít-
ségével töltötték fel azokat. 1909-ben halt meg.

1830. augusztus 19-én született a németországi Varelben Julius Lothar MEYER. A
légzés fiziológiáját tanulmányozta, felfedezte a hemoglobin oxigén iránti affinitását és
vizsgálta a szén-monoxid hatását a hemoglobinra. Foglalkozott a magnézium-organikus
vegyületekkel, a króm- és molibdénsókkal. Szerkesztett egy görbét, mely az atomtérfo-
gatokat ábrázolta az atomsúly függvényeként. A görbe periódikus jellege alapján Men-
gyelejevvel egyidőben és tőle függetlenül javasolt egy periódusos rendszert, amely csak-
nem olyan jó volt, mint a Mengyelejevé, de inkább a fizikai, mint a kémiai tulajdonságo-
kat vette figyelembe és a periodikusság érvényesülése érdekében nem mert az atom-
súlyok növekvő sorrendjén változtatni. Közleménye is fél-évvel később jelent meg, mint
a Mengyelejevé. 1895-ben halt meg.

140 éve, 1860. július 11-én született a hollandiai s'Gravenhageban Johcrnne.s Jacobus
VAN LAAR. Előrelátta, hogy az erős elektrolitok tulajdonságait a Coulomb féle elekt-
rosztatikus kölcsönhatásokkal lehet magyarázni. Van der Waals típusú állapotegyenletet
javasolt a reális gázokra, melyben az a és b �állandó� függ a hőmérséklettől. 1938-ban
halt meg.

130 éve, 1870. július 27-én született az USA-beli Amherstben Bertram Borden
BOLTWOOD. Radioaktivitással foglalkozott, kimutatta, hogy a rádium az urán bom-
lásterméke, felfedezte az ioniumot, a tórium természetes radioaktív izotópját. Megpró-
bálta a földrétegek életkorát kiszámítani radioaktivitásuk alapján. 1927-ben halt meg.

1870. augusztus 16-án született az olaszországi Lecceben Adrian OSTROGOVICH,
Istrati munkatársa volt a bukaresti egyetemen, 1919-től a kolozsvári egyetem professzo-
ra. Szerves kémiával foglalkozott, főleg nitrogéntartalmú heterociklikus vegyületekkel.
Legjelentősebbek a triazinokkal kapcsolatos vizsgálatai. 1956-ban halt meg.

120 éve, 1880. július 4-én született a franciaországi Saint-Polban Paul Irictor Henri
PASCAL. Ásványok vizsgálatával foglalkozott, valamint a metafoszfátokkal. Legjelen-
tősebb munkája a 12, majd a második világháború után 30 kötetben megjelent szervet-
len kémiai kézikönyve és a 16 kötetes általános kémia könyve. 1968-ban halt meg.

110 éve, 1890. július 29-án született az angliai Henley-on-Thamesben C'harles Rugery
BURY. 1921-ben világosan megmagyarázta az elemek periódusos rendszerét a Bohr féle
atommodell segítségével és megadta valamennyi elem atomjának elektronkonfiguráció-
ját, beleértve a lantanoidákat is és megjósolta, hogy a 71-es rendszámú elem lesz az
utolsó lantanoida. Tanulmányozta a vajsavoldatok kritikus micellizációs koncentrációját
valamint a szerves színezékek molekulaszerkezete és színe közti összefüggéseket. 1968-
ban halt meg.

1890. július 30-án született Pápán GROFCSIK János. Szilikátkémiával foglalkozott,
különösen a kerámiai égetés során az agyagban végbemenő átalakulások vizsgálatával.
1977-ben halt meg.

100 éve, 1900. augusztus 25-én született a németországi Hildesheimban Hans Adolf
KREBS. Az anyagcsere-folyamatol< vizsgálatával foglalkozott. Felfedezte az ornitinkört
(Krebs-Hanseleit féle ciklus) amelynek segítségével a karbamid szintézise történik az
emlősök májában. Felderítette a citrátkört (Krebs-Szent-Györgyi féle ciklus) amely
révén a szénhidrátok oxidációja történik a szervezetben. Tanulmányozta az enzimek,
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főleg a légzési enzimek biokémiáját. 1953-ban orvosi és fiziológiai Nobel-díjjal tüntették
ki. 1981-ben halt meg.

90 éve, 1910. július 29-én született Breslauban (ma a lengyelországi Wroclaw) Heinz
Ludwig FRAENKEL-CONRAT. A proteinek és a nukleinsavak, különösképpen pedig a
vírusok, enzimek, hormonok, toxinok szerkezetével, biokémiai reakcióival és
mutagenezisével foglalkozott. A dohánylevél mozaikvírusát tanulmányozva kimutatta,
hogy az átörökítéshez elegendő egy ribonukleinsav-molekula és nincs szükség dezoxiri-
bonukleinsavra is. R. R.Wagnerrel közösen egy 20 kötetes virusológiai munkát tettek
közzé.

80 éve, 1920. július 17-én született Dumbráveniben Cristofor SIMIONESCU. A
természetes és mesterséges makromolekulák vizsgálatával foglalkozott. Tanulmányozta
a fa és a nád kémiáját, a cellulóz-, papír- és műszálgyártást. Vizsgálta a polimérek elekt-
rokémiai úton történő előállítását, a fotopolimerizációt és vinilmonomérek
kopolimerizációját. Elméletet dolgozott ki a szerves vegyületek vezetőképességéről és
tanulmányozta a makromolekulák fémkomplexeit elektromosan vezető polimérek előál-
lítása céljából.

1920. augusztus 26-án született a franciaországi Nantesban Alberte Pullmann. Férjé-
vel, Bernard Pullmannal közösen elsőkként alkalmazták a kvantumkémiát biokémiai
kérdések vizsgálatára. Elméletet dolgoztak ki a konjugált kettőskötésekkel rendelkező
szénhidrogének rákkeltő hatásáról. Számításaik segítségével igyekeztek fényt deríteni az
élő szervezetben végbemenő biokémiai folyamatok molekuláris mechanizmusára.

Zsakó János

t udod- e?

Mérési hibának vélt
ezredgrammnyi tömegmérési különbség

új elemek felfedezését eredményezte
Kémiatörténeti érdekességek

A tizenkilencedik század végén, 1894-ben William John Strutt, akit később lord
Rayleigh (1842-1919, fizikai Nobel díj 1904-ben) néven ismer a tudományos világ, a
gázok sűrűségét vizsgálva az észlelte, hogy a különbözőképpen előállított nitrogén (a
levegőtől elkülönített vagy a vegyületeiből előállított) sűrűsége eltérő. Ezt a tényt nem
tudták abban az időben magyarázni, mérési hibára gyanakodtak. Különböző módon
végezték a kísérleteket, többször megismételve a méréseket, de minden esetben
Rayleigh
i 1 l nitrogén tömegének 1,2572 g-t kapott, ha azt levegőből különítette el.
i 1 l nitrogén tömegének 1,2511 g-t mért, ha azt ammónium-nitrit bontása útján

kapta.


