
Kémia a Szovjetunióban 

áz ELMÚLT negyedszázad folya-
, mán a magyar közvélemény 
l néni nagyon értesülhetett a 

szovjet tudomány eredményeiről. 
Csak a szaktudósok kis köre tudott 
például arról a hatalmas kutató-
munkáról, melyet az orosz ké-
mikusok végeztek, s amely a szov-
jet kéiiiiát legalább is egyenrangúvá 
tette a nagy nyugati államok ké-
miájával. . 
; Hogy kellően értékelhessük a 

kémia "hihetetlen arányú fejlődését 
a Szovjetunióban, vissza kell pil-
lantanunk a cári Oroszország idejére. 
Az októberi forradalom előtt sivár 
helyzetben volt az orosz tudomány, 
így az orosz kémia is, bár az orosz 
nép adott a világnak nagy ké-
mikusokat, akik a rendkívül mos-
toha körülmények, a cári kormány-
zat teljes részvétlensége ellenére is 
világhírre emelkedtek. Említsük meg 
ezek közül Lomonoszovot, az anyag 
és energia megmaradása elvének 
egyik első hirdetőjét, Zinint, aki 
először állított elő- anilint nitroben-
zolból, s így az anilinfestékipar 
atyjának tekinthető, Butlerovot, a 
nagy szerves kémikust és • Men-
dele'fevet, az elemek periodikus rend-
szerének megteremtőjét. Ezek neve 
ismert lett. az egész tudományos 
világban, de egészben vévé nagyon 
csekély volt a képzett, kutatómun-
kát végző kémikusok száma a cári 
Oroszországban. Hasonló szomorú 
képet mutat az orosz kémiai ipar 
is a forradalom előtt. A kevés és 
technikailag rendkívül elmaradott 
üzem nagyobbára idegen tőkével, 
külföldi nyersanyagokkal és mér-
nökökkel működött. 

Gyökeresen megváltozott azután 
a helyzet az októberi forradalom 
után. * A szovjet kormányzat fel-
ismerte a kémia óriási jelentőségét 

és minden eszközzel támogatta an-
nak fejlődését. Hatalmas tömegek 
előtt nyílt meg ezáltal a tudomá-
nyos búvárkodás lehetősége. Százá-
val létesültek új kémiai intézetek 
és laboratóriumok, melyek megtel-
tek tudományos kutatásra vágyó 
ifjak ezreivel. A cári Oroszország 
elszigetelten, tengernyi gátló körül-
mények közepette dolgozó kémi-
kusait tudóskollektívák váltották 
fel, amelyeket a kormányzat min-
den lehető . eszközzel támogatott 
tudományos céljaik megvalósításá-
ban. Szinte a semmiből nőtt ki a 
hatalmas szovjet kémiái ipar, amely 
ma hússzor annyit termel, mint a 
cári orosz kémiai ipar. Megindult a 
Szovjetunió természeti kincseinek 
rendszeres feltárása, melynek eredr 
ményeképpen a szovjet ipar szinte 
teljesen függetleníteni tudta magát 
a külföldi nyersanyagoktól. Az öt-
éves tervek "keretén belül elkezdő-
dött a szintétikus kaucsuk, 
ammónia, metilalkohol és egyéb 
szerves anyagok, az elektrokémiai 
úton nyert alumínium és mag-
nézium, az elektrotermikus foszfor, 
a műtrágya és növényvédelmi sze-
rek, a műfonalak, plasztikus anya-
gok, szerves festékek, gyógyszerek, 
vitaminok és egyéb termékek gyár-
tása. 

A következőkben megpróbálunk 
legalább vázlatos képet adni arról 
a sokoldalú és sikeres munkáról, 
amely a Szovjetunióban az elmúlt 
negyedszázad alatt a kémia terén 
folyt. 

Az általános és szervetlen kémia 
területén főleg a fizikai kémiai 
analízis, a komplex vegyületek, a 
geokémia, a rádiumkémia, a kristály-
kémia és a szervetlen anyágok 
technológiája állott a szovjet ké-
mikusok homlokterében. 
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Az általános és szervetlen kémia 
egyik kiemelkedő képviselője Kur-
nakov, akit a fizikai kémiai analízis 
egyik megalapítójának tekinthe-
tünk. A fizikai kémiai analízis vol-
taképpen a kémia, fizika és geo-
metria összekapcsolását jelenti. Kur-
nakov és nagyszámú munkatársa fő-
leg a fémötvözetek tulajdonságait 
kutatta, s azokat az összefüggé-
seket kereste, melyek az ötvözetek 
összetétele és sajátságai között fenn-
állnak. Igen sok, nagy gyakorlati 
jelentőséggel bíró anyagot dolgoztak 
fel. Kurnakou a forradalom előtt 
főleg a két fémből álló ötvözetek 
tulajdonságait kutatta, majd a for-
radalom után sokkal kedvezőbb 
körülmények között és sokkal na-
gyobb tudósgárdával kiterjesztette 
vizsgálatait a három és több össze-
tevőből álló ötvözetekre is. Gyakor-
lati szempontból fontosak voltak 
Pagogyin és Kornilob v izsgálata i 
nagy ellenállású elektromos veze-
tőkkel, az önálló szovjet aluminium-
és magnéziumipar megteremtésé-
hez szükséges alapvető kísérletek 
és a színes fémek feldolgozása kö-
zepette lejátszódó kémiai folya-
matok tisztázása. A Kurnakov-
iskola sokat foglalkozott a vizes 
sóoldatok vizsgálatával is. Ezek a 
kísérletek tették lehetővé a Szov-
jetunió területén lévő sóstavak vizé-
ben oldott fontos ásványi anyagok 
(kálisók, borsók, szóda, klórkal-
cium, stb.) kinyerését és ipari fel-
használását.-

A Szovjetunió nemzeti gazdag-
ságának fontos része a platina. 
Egészen természetes tehát, hogy a 
szovjet kémikusok nagy energiával 
láttak hozzá a platina és a vele 
rokon fémek, továbbá azok vegyü-
leteinek kémiai vizsgálatához. Csu-
gájev, majd halála után Csernyájev 
volt irányítója ezeknek a kísér-
leteknek. A hatalmas anyagot fel-
dolgozó kutatómunka azt a gyakor-
lati eredményt szolgáltatta, hogy 
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kifejlődhetett a külföldtői teljesen 
független szovjet platina, rádium, 
irídium és egyéb platinával rokon 
fém gyártása. 

A geokémia is nagy virágzásnak 
indult az októberi forradalom után. 
A legnagyobb szovjet geokémikus 
az idén elhúnyt Vernadszkij volt. 
Vernadszkij a geokémiának új ágát 

teremtette meg, a biogeokémiát. 
A biogeokémia célja annak a kuta-
tása, hogy milyen befolya van az 
élő szervezetnek a földkéreg felső 
rétegében, az úgynevezett bioszférá-
ban lejátszódó kémiai folyamatokra. 
Vernadszkij és munkatársai vizsgá-
lat alá vették a különböző elemek, 
főleg pedig a ritka fémek meg-
oszlását a növényekben és a talaja 
ban s ezáltal fontos módszert te-
remtettek a ritka fémek kutatására. 
Igen,nagy jelentőségűek a geokémia 
területén Fersmannnak, Vernad-
szkij tanítványának a megállapításai 
is. Fersmann összefüggéseket kere-
sett a földkéregben található elemek 
megoszlása és a periódikus rendr 
szerben elfoglalt helyük között. Az 
ő nevéhez fűződik még a Szovjet-
unió ásványi kincsei kutatásának 
hatalmas munkája is. 

A fémkohászat elméleti tanulmá-
nyozása is sok kémikust foglalkoz-
tatott. Ezek közül a legnagyobb 
jelentőségű Bajkov munkája, aki 
a metallurgiát szilárd elméleti ké-
miai alapra helyezte kutatásai ré-
vén. Inkább gyakorlati szempontból 
j e l e n t ő s e k . Bardin és Gudcou m e -
tallurgiai búvárkodásai, mélyek sók' 
tekintetben hozzájárultak az ötéves 
tervek sikeréhez. 

A cári Oroszországban senki sem 
foglalkozott radiológiával. Az ok-
tóberi forradalom után igen nagy-
arányú munka indult meg ezen á 
téren is Chlopin vezetésével. Elkez-
dődött a rádióaktív elemeket tar-
talmazó ércek kutatása, és az ás-
ványvizek vizsgálata is rádióaktivi-
tás szempontjából. Ebhez kapcso-
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lódtak az önálló rádiumipar meg-
teremtését célzó elméleti és gyakor-
lati vizsgálatok. 

Csak röviden említjük meg még 
Volfkovics és Bricke kutatása i t , 
melyeknek a szovjet műtrágya-
gyártás, továbbá Grebenscsikov és 
Tiscsenko vizsgálatait, melyeknek 
a szovjet üvegipar köszönhet sokat. 
Igen jelentősek Brodszkijnak deu-
tériummal és nehézvízzel folytatott 
kísérletei, és Kapusztinszkij és is-
kolájának kristálykémiai vizsgálatai 
is. 

A szerves kémiában az orosz 
kémikusok főleg a szénhidrogének-
kel, a szerkezeti kérdésekkel, a 
katalízissel, a végtelen láncú vegyü-
letekkel és az alkaloidákkal foglal-
koztak behatóbban. 

A szovjet szerves kémikusai főleg . 
két nagy tudós, Zelinszkij és 
Favorszkij körül csoportosultak. Ze-
linszkij kutatásai óriási teret ölelnek 
fel. Igen sokat foglalkozott a kau-
kázusi kőolajjal, s ezzel kapcsolat-
ban a szénhidrogének kémiáival. 
Sokat tanulmányozta a repülőben-
zingyártás, a kőolaj-kéntelenítés 
problémáját és egyéb a kőolajjal 
összefüggő technikai kérdéseket is. 
Ugyancsak foglalkoztatta a szerves 
vegyületeket alkotó atomok térben 
való elhelyezkedésének a kérdése, 
továbbá az organikus katalízis. Fe-
hérjekutatásai is jelentős eredmény-
hez vezettek. Zelitiszkij sokirányú 
érdeklődésére mutat, hogy nemcsak 
a szerves kémiában, hanem a fizikai 
kémia területén is sikeres vizsgá-
latokat végzett. A Zelinszkij-íé\c 
aktív szén a gázálarcokban kapott 
főleg alkalmazást, s nagy figyelmet 
érdemelnek a nem vizes oldatok ve-
zetőképességére vonatkozó megálla-
pításai is. 

Üj utakat nyitottak a szerves 
kémiában Nyeszmefánov nak, Ze-
litiszkij tanítványának a kísérletei 
Nyeszmejánov különböző fémeket 
vitt be szerves vegyületekbe. Mun-
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kásságának sokat köszönhet a tech-
nika is, a motorhajtóanyagokban 
alkalmazott antidetonátörok ugya-
nis jórészt szintén fémorganikus ve-
gyületek. Kazanszkij, Zelinszkij má-
sik tanítványa jelentős eredménye-
ket ért el a szerves vegyületek két 
nagy csoportját képező alifás és 
aromás vegyületeknek egymássá 
való kölcsönös átalakítása terén. 
Ugyancsak igen fontosak voltak a 
Zelinszkij-iskólához tar tozó Balan-
din kísérletei is. Balandin vizsgálatai 
a szerves katalízis felhasználásával 
lehetővé tették a kőolajból és a 
naftagázakból a szintétikus kau-
csuk, plasztikus anyagok, és magas 
oktánszámú, tehát kopogásmentes 
motorhajtóanyag előállítását. 

A szovjet szerves kémia másik 
taní tómestere Favorszkij. Favor-
szkij Butlerovnák a szerves vegyü-
letek belső szerkezetére vonatkozó 
vizsgálatait folytatta. Jelentős ré-
sze van a szovjet szintétikus kau-
csuk és mesterséges gyantaipar meg-
teremtésében is. Favorszkij kuta-
tásai nyomán fedezték fel az orga-
nikus üveget. Nazarov, Favorszkij 
munkatársa a vinilacetilén szárma-
zékokkal foglalkozott. Ipari szem-
pontból igen jelentősek kutatásai. 
Rendkívül erős ragasztóanyagok-
hoz és cementekhez jutott, melyek 
alkalmasak üvegek, plasztikus 
anyagok és fémek összeragasztására 
is. Favorszkij másik munkatársának, 
Lebegyevnek érdeme a szovjet szin-
tétikus kaucsuk nagyipari előállí-
tásának kidolgozása. 

A szovjet festékkémia kiemelkedő 
képviselője, Poraj-Komic, aki so-
kat foglalkozott a festés elméleté-
vel. Megállapításai szerint a textil-
anyagok festésénél a szál fehérje-
anyaga és a festék közötti sóképző-
désnek van alapvető fontossága. 
Nevesebb festékkémikusok még 
Kizsner, a szovjet anilinfestékipar 
és Iljinszkij, a szovjet alizarin-
festékipar megteremtője. A szerves 
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kémia kiváló művelői még Nikitin, 
a neves • cellulózekémikus, továbbá 
Sorigin, a mesterséges fonál és 
Kórsak a mesterséges gyapjú pro-
blémájának kutatói. Az alkaloid-
kémia is igen magas fokon áll. 
Orechov számos új alkaloidát fede-
zett fel, Rodionoo pedig megala-
pozta a szovjet morfiumgyártást. 

A biokémia legnagyobb szovjet 
tudósa Bach. Főleg a növények 
asszimilációjának a kérdésével fog-
lalkozott: A lélekzéssel kapcsolatban 
igen jelentős újszerű oxidációs el-
mélete. Nagyon fontosak a fermen-
tumokra, az élő katalizátorokra 
vonatkozó megállapításai is. 

Az agrokémia terén elsősorban 
Prjanismkovnak, a n a g y Timirjázev 
utódának vannak nagy érdemei. 
Főleg a műtrágyázásra vonatkozó 
kísérletei értékesek. 

A szovjet fizikai kémikusok gya-
korlati problémáik közül főleg a 
fémek felületének az időjárással és 
mindenféle külső behatással szem-
ben való védelme emelkedik ki. 
Ezen a téren igen sikeresek voltak 
Kisztyákooszkij kísérletei. A Kisz-
tyákovszkij iskolájához tartozó Dan-
kov a fémeket védő oxidációs ré-
tegeket tanulmányozta főleg rönt-
gensugarak segítségével. Kisztyá-
kooszkij és munkatársai még sok 
kísérletet végeztek a kémiai folya-
matok sebességére és a vizes oldatok 
vezetőképességére vonatkozólag is. 
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Igen sokirányú és eredményes 
kutatások fűződnek Frumkin nevé-
hez is. Frumkin az elektrokémiának 
majdnem minden ágában nagyfon-
tosságú vizsgálatokat végzett. A 
katalízissel és a fémek oldódásával 
kapcsolatos kutatásai világszerte is-
mertté tették a nevét. 

A felületi jelenségek kémiája és a 
kolloidkémia szintén sok • tudóst 
foglalkoztatott a Szovjetunióban. 
Ezek közül Rebinder főleg külön-
böző anyagrendszerek határfelületi 
rétegeinek szerkezetét és tulajdon-
ságait vizsgálta. A kolloidkémia 
kiemelkedő egyénisége Dumanszfcij; 
Keze alatt egész kolloidkémikus 
generáció nőtt fel. Tekintve, hogy 
az ipari termékek jelentékeny része 
kolloidrendszernek tekinthető, a 
kolloidkémiai kutatásoknak óriási 
ipari jelentőségük van. A tőzegipar, 
a bőrgyártás, a plasztikus anyagok 
ipara, a szintétikus gumigyártás, a 
szappan-, a textil-, az élelmiszer-
ipar egyaránt rengeteget köszönhet 
Dumanszkij és munkatársai műkö-
désének. 

A kémiai reakciók mechanizmusá-
val is sok kutató foglalkozott! 
Szemjonoo, Kondratyev, Chariton és 
még sokan mások nagymértékben 
előrevitték a fizikai kémiának ezt áz 
ágát. Főleg az égés és robbánás 
kérdésének vizsgálata terén fűződ-
nek jelentős sikerek az említett 
kutatók nevéhez. K. L.; 

EGY IK külföldi túplálkozáskísérleii laboratóriumban próbaképpen 
kenyérkonzeruet készítettek. A kenyeret konzervdobozban zárták 

el, ugyanúgy, mint az egyéb konzerveket és kereken három hónapig 
tartották elzárva, azután felbontották, hogy megvizsgálják a konzerválás 

- hatását. A konzervált- kenyér íze felbontáskor kellemes volt, de mégsem 
felelt meg minden tekintetben a követelményeknek. Frisseségét ugyanis 
elvesztette és nagyjából olyan volt, mint az állott, 2—3 napos kenyér. 
Ettől eltekintve azonban a konzerválás sikerültnek volt mondható, úgy-
hogy a kísérlet beváltotta a hozzáfűzött reményeket. 


