
2001-2002/4 145

(folytatjuk)

Kovács Lehel

tudománytö rt énet

Kémiatörténeti évfordulók

2001. november – december

290 éve, 1711. november 19-én egy kis orosz faluban született Mihail Vasziljevics
LOMONOSZOV polihisztor, költő. Tanulmányait Kievben, Moszkvában, Péterváron és
Marburgban végezte. A Pétervári Egyetem tanára és rektora volt. Oktató és kutatólabo-
ratóriumokat szervezett, színes üveget és mozaikot gyártó üzemet alapított, amely szá-
mára színezékeket kísérletezett ki. Magyarázta a kőszén, kőolaj és érclelőhelyek keletke-
zését. Először fogalmazta meg az energiamegmaradás elvét (1748). Előfutára volt a
modern atomelméletnek és a kinetikus gázelméletnek.

Felfedezte az „elemek” (atomok) és „corpusculumok” (molekulák) létezését, a hőt a
molekuláris mozgásnak tulajdonította (1749). Bevezette a mérleg használatát a kémiai
laboratóriumban. Mennyiségi méréssel bizonyította a flogisztonelmélet tarthatatlanságát.
Megfogalmazta a tömegmegmaradás elvét. Dolgozata it oroszul közölte, ezért egy dara-
big a nemzetközi tudományos világ számára ismeretlenek maradtak. Számos laboratóri-
umi eszközt szerkesztett (univerzális barométer, keménységmérő, refraktométer, viszko-
ziméter). Könyveket írt. 1765-ben halt meg.

255 éve, 1746 november 12-én született a franciaországi Loiretban Jaeques Alexandre
César CHARLES. A párizsi Sorbon tanára volt. Az elektromossággal és a gázok állapotá-
nak tanulmányozásával foglalkozott. 1783-ban először használt hidrogént léggömb tölté-
sére. Több felszállást is végrehajtott 2700m magasságig. Tanulmányozta a gázok
hőkitágulását, felállítva a tökéletes gázokra azt a törvényszerűséget, amely ma a nevét
viseli. Feltalálta a termoelektromos higrométert. 1823-ban halt meg.

235 éve, 1766. december 22-én Svédországban született Wilhelm MISINGER geológus,
gazdag bányatulajdonos, aki érdekelt volt a természettudományok gyors fejlesztésében.
Támogatta Berzeliust, akivel együtt 1804-ben felfedezte a cériumot. 1852-ben halt meg.

235 éve, 1766. december 29-én született a skóciai Glasgow ban Charles MACINTOSH.
Skóciában az első timsógyárat alapította (1797), Tennanttal eggyütt felfedezte a fehérítő
port (klórmész), acél nyerésére forró levegő befúvatását használta, vízhatlan kelméket
gyártott benzinben oldott nyers kaucsukkal való impregnálással. 1843-ban halt meg.

240 éve, 1761. november 29-én született Angliában Selbyn Smithson TENNANT.
Cambridgeben tanult, ahol később tanár is volt. Bebizonnyította, hogy a gyémánt tiszta
szén. Megállapította a szén-dioxid elemi összetételét, Javasolta fehérítésre a klór alkalikus
oldatát. Felfedezte az osmiumot és iridiumot. 1815 -ben halt meg.

205 éve, 1796-ban született Hamburgban Johann Cristian POGGENDORF. Fizikát,
kémiát, gyógyszerészetet tanult, majd Berlinben volt egyetemi tanár (1834-1877). Sok
újítást végzett laboratóriumi műszereken (fényfoltos galvánométer, elektromos polarizá-
ciót mérő készülék). Mágnesességgel és a galvánelemek tanulmányozásával foglalkozott.
Alapítója és kiadója volt az Annalen der Physik und Chemie folyóiratnak. Tudománytörté-
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nettel is foglalkozott. 1863-ban kiadott kétkötetes munkáját halála után naprakész ada-
tokkal folytonosan kiadják napjainkig. 1877-ben halt meg.

175 éve, 1826. december 8-án, Németországban (Mentzendorf) született Friedrick B.
SIEMENS. Angliában dolgozott. Bátyjával, Wilhemmel felta lálta az olvasztókemencét,
amelyet üveggyártásnál, majd acélgyártásra használt, megalapozva az ún. Siemens-Martin
acélgyártást (1864.) 1904-ben halt meg.

170 éve, 1831. december 5-én Zürichben született Hans LANDOLT német fiziko-
kémikus. Egyetemi tanár voltBonnban, Aachenben és Berlinben . Pontos mérésekkel
ellenőrizte a tömegmegmaradás törvényét kémiai reakciókon (AgNO3 és NaCl-oldattal).
Tanulmányozta a jódsav és kénsav közti reakciót (ma Landolt reakció néven ismert ),
mint első oszcilláló reakciót. R. Börnsteinnal 1883-ban egy értékes fiziko-kémiai állan-
dók táblázatát állította össze. 1910-ben halt meg.

155 éve, 1846. december 12-én született Connstadtban Eugen BAUMANN német
gyógyszerész és kémikus. Felfedezte az aminok acilezési reakcióját. 1896-ban halt meg.

150 éve, 1851. november 7-én született Siegmund GABRIEL. Berlini egyetemi tanár-
ként főleg N-tartalmú ciklikus vegyületekkel foglalkozott, fenilizochinolint, izokinolint,
ftalozint és származékait szintetizálta. Tanulmányozta a diazinokat, ketoaminokat, kidol-
gozott szintézismódszert primer aminokra . 1924-ben halt meg.

145 éve, 1856. december 11-én született Edward John BEVAN angol vegyész, aki a
viszkózműselyem gyártását dolgozta ki 1892-ben Crossal és Beadlevallal. 1921-ben halt meg.

135 éve, 1866. december 12-én Mülhausenben (Franciaország ) született Alfred
WERNER, svájci vegyész. Tanulmányozta az atomok molekulán belüli kapcsoklódási mód-
ját. Megalapozta a komplex (koordinativ) vegyületek kémiáját. Észrevette, hogy egyes
vegyületekben (Pt, Cr, Co ammóniával képzett vegyületei) nem érvényesül a klasszikus
vegyértékszabály. Ezeket nevezte komplex, molekulavegyületeknek. Bevezette a fő és
mellékvegyérték fogalmát. Kidolgozta a koordináció elméletét. Tanulmányozta a kötések
térbeli irányítottságát. Magyarázta a koordinatív vegyületeknél fellépő izomeria jelenségét.
A szervetlen vegyületekre is kiterjesztette a sztereoizomeria fogalmát. Kobalt-komplexeket
enantiomerekre tudott szétválasztani. A HF esetében használta a molekulák közötti hidro-
génkötés fogalmát. 1905-ben javasolta a periódusos rendszer ma is használt hosszú for-
májának alkalmazását. 1913-ban Nobel-díjat kapott. 1919. nov. 15-én halt meg.

130 éve, 1871. december 30-án született Karl RUFF. A danzigi és w roclaw i Szervetlen
Kémiai Intézet professzora és igazgatója volt. A szacharidokat, alifás nitrozo vegyülete-
ket tanulmányozta. Előállította az antimon, arzén pentafluoridjait és a fluor és nitrogén
egymással alkotott vegyületeit ( NF3, FNO3, NI3 ⋅NH3). 1939-ben halt meg.

110 éve, 1891. december 14-én született a lengyelországi Jánow ban Nikolaj
Vasziljevics BELOV orosz geokémikus. A moszkvai Geokémiai és Ásványtani Intézet
kutatója, majd egyetemi tanár és akadémikus volt.

Tovább fejlesztve Pauling elméletét általános leírását adta a szilárd szervetlen anya-
gok szerkezetének. Foglalkozott a szilikátok szerkezetével. Geokémiai folyamatokat
tanulmányozott. 1982-ben halt meg.

105 éve, 1896. december 5-én született Prágában Carl Fewrdinand CORI.
Szülővárosában tanult, majd 1922-ben az AEÁ-ban telepedett le, a Washingtoni Egye-
temen tanított. Tanulmányozta a szénhidrátok metabolizmusát. Tisztázta a glikogén és
glukóz közti kölcsönös enzimatikus átalakulást a foszforiláz hatására. Leírta az izmokban
képződő tejsavnak glikogénné való átalakulását. Kristályos állapotban előállított enzime-
ket. Tanulmányozta az inzulin hatásmechanizmusát. 1947-ben feleségével (Gerty
Theresa Radnitz , 1896 – 1957) és Houssayel megosztott Nobel-díjat kapott. 1984-ben
halt meg.
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100 éve, 1901. december 5-én született Würzburgban Werner Karl HEISENBERG.
Münchenben és Göttingenben tanult, majd Lipcsében, Göttingenben és Berlinben volt
egyetemi tanár és Münchenben a Max Planck Fizikai Intézet igazgatója. M. Born és P.
Jordan mellett a kvantummechanika megalapítója volt. A kvantumos jelenségek leírására
a mátrixszámítás módszerét használta. Hozzájárult az atom szerkezetének pontosabb
leírásához. Széleskörű elméleti fizikai kutatásai mellett a fizika és filozófia kapcsolatával
is foglalkozott. Az 1932-es Nobel-díjat kapta. 1976-ban halt meg.

95 éve, 1906. november 18-án Yew Yorkban született George WALD, aki a Harvard
Egyetemnek több mint 30 évig volt tanára. Biokémiával és fiziológiával foglalkozott.
Tanulmányozta a látás fiziológiáját, kimutatva az A1 és A2 vitaminok szerepét a retina
fotokémiai folyamataiban. Tanulmányozta a színérzékelés mechanizmusát. 1967-ben
fiziológia i és orvosi Nobel-díjat kapott.

tudod-e?

Sajátos biomolekulák: a hormonok

A hormonok (hormon a görög hormanein - serkenteni, mozgatni kifejezésből szárma-
zik) az élőlények testében képződő anyagok, amelyek az adott szervezet sejtanyagcsere
folyamatait, növekedését, fejlődését, szaporodását szabályozzák. A hormonok a kialaku-
lási helyükről a testnedvek közvetítésével eljutnak a célsejtekhez, ahol
hormonreceptorokhoz kötődve fejtik ki hatásukat. Állatokban és emberekben nagyré-
szük a belső elválasztási mirigyekben, és bizonyos idegsejtekben (neuroszekréciós sej-
tekben) termelődik. Az állati szervezetekben a vegyi (hormonális) szabályozás
fejlődéstanilag korábban jelent meg, mint a gyorsabb szabályozást biztosító idegrend-
szer. A magasabb rendű szervezetben az idegi és a hormonális szabályozás szorosan
egybekapcsolódik (neurohumorális rendszer). A gerinctelen állatok körében is ismerete-
sek hormon hatású anyagok (rákokban, rovarokban), melyek a vedlésre, színváltozásra, a
nemi jelleg meghatározására ill. a megtermékenyítés lefolyására hatnak.

A növényi szervezet, bár komplexitásában messze elmarad az állatokétól, szerkezeti
és működési szempontból egyaránt nagyfokú szervezettséget mutat. Ezt rendkívül pon-
tos és jól összehangolt szabályozási folyamatok teszik lehetővé. Az  állatokhoz hasonló-
an a növényekben is kimutattak szabályozó, koordináló hatású vegyületeket. Azokat az
endogén szerves vegyületeket, amelyek kis mennyiségben képesek a többsejtű növényi
szervezetekben a normális működés és fejlődés szabályozására, a sejtek, szövetek és
szervek közötti együttműködés fenntartására, növényi hormonoknak (fitohormonoknak)
nevezzük. Mivel a növények nem rendelkeznek idegrendszerrel, a fitohormonok külön-
leges jelentőséggel bírnak.

A növényi szervezetek endogén szabályozóanyagai csak bizonyos mértékben felelnek
meg a klasszikus hormonfogalom kritériumainak, ezért ezeket gyakran csak egyszerűen
növényi bioregulátoroknak vagy növekedésszabályozó anyagoknak nevezzük. A növényi és
állati hormonok közötti lényeges különbségek a következők:
− a növényekben a hormontermelés nem korlátozódik egy-egy speciális szervre vagy

ún. mirigyszövetre. Ugyanazt a fitohormont több növényi szövet is szintetizálja.
Potenciálisan mindegyik növényi sejt képes hormonok előállítására.


