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nagyságúra nő. Így az 1-es golyó a 7. ábrán felülnézetből látható pályát futja be és az 
eredeti irányhoz (az O1X tengely irányához) képest δ szögben eltérő irányba mozog, 
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A kapott eredmény azt mutatja, hogy a tökéletesen rugalmas biliárdgolyók habár az 

ütközés után egymásra merőleges irány szerint indulnak el, de a biliárdasztal posztójával 
való súrlódás miatt végül a két golyó mozgásiránya 90°-nál kisebb szöget fog alkotni, a 
két irány közötti szög α=90°-δ lesz. 

Érdemes felfigyelni arra, hogy a δ értéke csak a θ szögtől függ, és a súrlódás jellegé-
től független. A súrlódás nagysága csak a 7. ábrán látható pálya görbe szakaszának a 
hosszát befolyásolja. A 8. ábrán a δ szög elméletileg várható értékét láthatjuk a  

2r
dcosθ =  

függvényében. 
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Kémiatörténeti évfordulók 

I. rész 
 

A Kémiatörténeti évfordulók című rovatban tisztelettel emlékezünk az elmúlt idők ki-
magasló természettudós és vegyészegyéniségeire, akiknek szerepe volt a kémia tudomány 
alaptörvényeinek felismerésében, a vegyészoktatás színvonalas megszervezésében világszer-
te, a természetes anyagok minél jobb megismerésében, vagy mesterséges előállításában 
olyan céllal, hogy azok az emberiség hasznára válhassanak, életminőségét javíthassák. Átol-
vasva ezeket a rövid, vázlatos megemlékezéseket, számos, az előző években tanult termé-
szettudományos fogalom, törvényszerűség megalkotásának, a kémiai elemek felfedezésé-
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nek, a vegyi átalakulások történetének megismerésével feleleveníthetitek ismereteiteket, 
megkönnyítve továbbtanulásotokat. Ugyanakkor a különböző korok kutatóinak élete, 
szakmai sikereik elérésének módja példaképül szolgálhat az eredményes, sikeres pályavá-
lasztásban is. 

 

355 éve született 
Stahl, Georg Ernst 1660. október 21-én Ansbach-ban (Németország). A Jénai egye-

tem orvosi karán tanult. A hallei, majd berlini egyetemeken volt tanár. Az orvostudomány-
ban az életerő híve volt, kémiában az alkimista J. J. Bechernek az égésről és a fémek rozs-
dásodásáról felállított elméletéből kiindulva megalkotta a flogiszton elméletet. Szerinte a 
flogiszton egy súlytalan valami, amely minden éghető anyagban megvan, így a kénben, 
szénben, fémekben, olajokban. Az égést a flogiszton leadásaként értelmezte. A fémoxidok 
redukcióját, mint a fémek flogisztonjának visszanyerését értelmezte. Tanulmányozta a fém-
oxidokat, lúgokat, sókat, az erjedés folyamatát. Észrevette, hogy a savak különböző erőssé-
gűek. Művei: Zymotechnia fundamentalis sive fermentalionis theoria generalis (1697) Spe-
cimen Becherianum (1702), Theoria medica vera (1707) Chymia rationalis et experimentalis 
(1720), Fundamenta chymica (1723), Experimenta, observationes, aniniadversiones ... 
chymicae et physicae (1731). 1734. május 24-én halt meg Berlinben.  

 

270 éve született 
Gahn, Johann Gottlieb 1745. augusztus 19-én Vöxna-Gavleborg-ban (Svédország). Fi-

atalon bányászként dolgozott, 1784-ben a londoni bányászakadémia tanára volt. Scheelevel 
együtt dolgozva kimutatta a csontokból a foszforsav sóit (1770). A piroluzitból kőszénnel iz-
zítva először különítette el a fémes mangánt. A kénsavgyári iszapból felfedezte a szelént. 
Berzeliusnak javasolta a fúvócső használatát a minőségi analízisben. A ZnAl2O4 összetételű 
ásványt tiszteletére nevezték el gahnitnek. 1818. december 8-án halt meg Svéd-országban. 

 

260 éve született 
d′Elhuyar, Fausto 1755. október 11-én Logronoban (Spanyolország) Párizsban és 

Freibergben tanult bátyjával, Juan Jose-val (d′Elhuyar Juan Jose 1754. jún. 15-1796. szept. 
20.) Visszatérve hazájába (1781) Vergaraban ásványtant és geológiát, majd az ásványtani is-
kolában fizikát és kémiát tanított. 1783-ban bátyjával együtt felfedezték a volfrámot. A pla-
tina elkülönítésével és az arany és ezüst amalgámozással való elválasztásán dolgozott. Mexi-
kóban és Peruban fémkohászati iskolát szervezett (1810), majd 1821-ben visszatért Spanyo-
lországba. 1833. január 6-án halt meg. 

 

215 éve született 
Lassaigne, Jean Louis 1800. szeptember 22-én Párizsban. Vauquelinnél tanult kémi-

át, miután az Alforti Állategészségügyi iskolában tanított. Tanulmányozta a króm-sókat, a 
malein- és citromsavat, a foszforsav származékokat (foszforsav észtereket is). Kísérleteket 
végzett a szerves anyagok, különösen az állati eredetűek és a mérgek elszenesítésével. Ki-
dolgozta a ma a nevét viselő minőségi elemzési eljárást a nitrogén szerves anyagokból való 
kimutatására. Eljárásának lényege, hogy az anyag feltárását hevítés mellett fémes nátrium-
mal végezte (1843). 1859. március 18-án halt meg Párizsban. 

 

180 éve született 
von Baeyer, Johann Friedrich Wilhelm Adolf Ritter 1835. október 31-én Berlinben. 

Matematikát és fizikát tanult. 1856-tól kezdett kémiával foglalkozni Heidelbergben R. Bun-
sen mellett. 1858-ban cum laude minősítésű disszertációval befejezte tanulmányait és F. 
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Kekule heidelbergi laboratóriumában kezdett dolgozni. 1860-ban egyetemi magántanári 
képesítést szerzett Berlinben és a berlini Gewerbe-institut (ma Technische Universität Ber-
lin) szerves kémia tanszékét vezette. 1866-ban a Berlini Humboldt Egyetemre különleges 
professzori kinevezést kapott. 1872-ben a Strasbourgi Egyetem kémia professzoraként dol-
gozott. 1873-tól Justus von Liebig utóda lett a Müncheni egyetemen, ahol irányítása alatt 
egy új laboratórium épült.  

Baeyer munkái jelentősen hozzájárultak a szerves kémia bizonyos részeinek kibővülé-
séhez. Kezdetben a kakodil-vegyületek vizsgálatával foglalkozott, majd a karbamid- és 
húgysav-származékok, a purin és az aceton kondenzációs termékeinek elemzésébe kezdett. 
1864-ben felfedezte a húgysav egyik származékát, a barbitursavat, a nyugtató- és altatósze-
rek alapvegyületét. 1866-tól kezdett foglalkozni az indigóval. 1870-ben sikerült először elő-
állítania indigót isatinból, később már nitrobenzaldehidből és nitrofahéjsavból is. Lehetővé 
tette az indigó ipari szintetikus előállítását textíliákon (először a BASF vegyipari vállalatnál 
valósították meg). 1870-ben felfedezte a fenolftaleint és a fluoreszceint. 1872-ben leírta a 
fenol és a formaldehid polikondenzációját. Baeyer használt először cinkport redukáló 
anyagként és felfedezte a szkatolt, valamint meghatározta az alizarin szerkezetét, ami abban 
az időben szintén fontos színezőanyag volt. 1881-ben Londonban a Royal Society Davy-
éremmel tüntette ki, 1885-ben pedig a Bajor Királyság nemesi rangra emelte. 1903-ban 
Liebig-emlékérmet kapott a Német Kémiai Társaságtól. 1905-ben kémiai Nobel-díjban ré-
szesült. 1917. augusztus 20-án halt meg. 

 

170 éve született 
Zajcev, Alekszander Mihajlovics 1845. augusztus 30-án Kazánban. Marburgban 

Kolbe mellett képezte magát, ahonnan egy éven belül visszatért Kazánba, s Butlerov mel-
lett dolgozott. Vizsgálva az alkoholok dehidratálását és az alkilhalogenidek 
dehidrohalogénezését szabályszerűséget vont le, amit ma Zajcev-szabálynak nevezünk (a 
felsorolt vegyületekből a víz, illetve halogénhidrid hidrogén-atomja arról a szénatomról ha-
sad le, amelyikhez több alkilcsoport kapcsolódik, illetve amelyik szegényebb hidrogénben). 
Először redukált szerves anyagokat folyadék fázisban hidrogénezéssel palládium- és plati-
nakorom katalizátor jelenlétében. A C4H8O2 molekulaképletű anyagról megállapította, hogy 
kétféle szerkezetű formában létezik, ezek a vajsav és izo-vajsav. 1904. február 11-én halt 
meg. 

 

165 éve született 
Le Chatelier, Henry Louis 1850. október 8-án Párizsban. Műszaki tanulmányait szü-

lővárosában végezte, miután Algírban bányamérnökként dolgozott, majd tanított a bányá-
szati főiskolán. 1907-25 között a Sorbonne professzora volt. A gázok égését, robbanását 
vizsgálta. Jelentősek a fémek és fémötvözetekkel kapcsolatos tanulmányai. A termikus 
elemzések és metallográfiai mikroszkópia kidolgozásáért a metallográfia megalapítójának is 
tekintik. A szilikátok, üveg és cement kémiájának megalapozója. Magas hőmérsékletek mé-
résére termoelektromos hőmérőt szerkesztett. Az oxigénnek levegőből való elválasztására 
használt kémiai reakció tanulmányozása során (bárium-peroxid, bárium-oxid és oxigén 
egyensúlyi reakciója) állapította meg a legkisebb kényszer elvét (1884), melyet a tudomány-
ban Le Chatelier-elv néven ismerünk. 

1884-1914 között számos közleményében ismertette a kémiai egyensúlyokkal kapcsola-
tos vizsgálatait. 

Művei: Cours de chimie industrielle (1896), High Temperature Measurements, (1901), 
Recherches expérimentales sur la constitution des mortiers hydrauliques (1904), Leçons sur 
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le carbone (1908), Introduction à l'étude de la métallurge (1912), La silice et les silicates 
(1914). 1936. szeptember 17-én halt meg. 

 

 
M. E. 

 
 

Fizika óravázlatok – tanároknak 

Bevezetés 
A digitális korszak a fizika tanítását is új megközelítésekre készteti. Jelen írás egy ilyen 

megközelítést szándékozik bemutatni a fizikát eredményesen oktatni szándékozók részére. 
De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a módszerek csak egyik oldalát képezik az új 
megközelítéseknek. A másik jelentős részt a tanár egyénisége jelenti. Ezt pedig kinek-kinek 
az igyekezete, helyzetfelismerő képessége, műveltsége határozza meg. Ezt ez az írás nem 
tudja nyújtani, bemutatni. Ennek a megléte a tanári adottságoktól függ, és attól, hogy eze-
ket milyen műhelyekben fejlesztették ki mesteri szintre. Az óravázlat a következő struktú-
rát követi: Motiválás (érdeklődés felkeltése) – Előfeltételek (előismeretek felidézése) – Ki-
fejtés (az ismeretek feldolgozása) – Rögzítés (ismétlés, rendszerezés) – Alkalmazás (kés-
zségek kialakítása) – Ellenőrzés. Az Ellenőrzés mozzanatán belül a fejlesztő értékelés okta-
tási módszerét alkalmazzuk: Előzetes felmérés - Előzetes kompenzáció – Mediálás - Utólagos felmé-
rés - Utólagos kompenzáció - A tudásbeli nyereség kiszámítása 
 

1. A testek mozgása 
a) Motiválás 
A mozgás (de tágabb értelemben: a változás) a természet egyik legalapvetőbb sajá-

tossága. Minden mozog (lásd. Galiei „Epur si muove” mondását), azaz, a mozgás egye-
temes. A nyugalom csupán viszonylagos. 
 

b) Előfeltételek 
Emlékezzünk vissza, milyen élmény vonaton ülve a szomszéd vágányról kiinduló vo-

natot nézve azt hinni, hogy a mi vonatunk indult el. Vagy, amikor az elinduló vonatunk-
ban visszafelé megyünk, hogy a peronon álló barátunknak még valamit elmondhassunk. 
 

c) Kifejtés 
A mechanikai mozgás valójában egy test helyváltoztatása. Ezért szükség van a vi-

szonyítási hely megjelölésére, egy másik testre: a vonatkoztatási rendszerre. Például, a bicikli 
mozog az úttesti fákhoz képest, de a biciklizőhöz képest nyugalomban van. A pedál 
mozog a bicikli vázához képest, de nyugalomban van a lábunkhoz képest. A bicikli sze-
lep mozog a villához képest, de nyugalomban van a küllőhöz képest. A házak a Földön 
nyugalomban vannak, de a Föld a Naphoz képest mozog. A Nap is mozog a bolygók-
kal, azok holdjaival együtt a Tejútrendszerben. A Tejútrendszer is mozog a Világegye-
tem többi csillagához képest, mivel a Világegyetemünk tágul. Minden test mozog, mégis 
mindig találhatunk egy olyan vonatkoztatási rendszert is, amihez képest a testek nyuga-
lomban vannak. Van, aki szerint a Világegyetemben létezik egy pont, egy abszolút vo-
natkoztatási rendszer, amely nyugalomban van. 


