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Innledning
Hva er kjemi?
Hva er kjemi? Som en velkjent kjemiker sa det,
kjemi handler om å lage stoffer som aldri har
eksistert før. Disse nye stoffene spenner fra
plaststoffer og vaskemidler til preventiver og
medisin mot kreft, og har hatt en avgjørende
innvirkning på våre liv. Vi tar så mange moderne
produkter for gitt, at vi glemmer at de ikke ville
ha eksistert uten den kjemiske kunnskapen som
er brukt for å utvikle dem.
Utvikling og produksjon av nye molekyler er
kjemiens kjerne, men et annet viktig aspekt er
analyser av substansene og arbeidet med å finne
ut hvordan og hvorfor kjemiske reaksjoner skjer.
Kjemien har bidratt til vår livskvalitet ved å
frembringe verktøy for kvalitetskontroll i
produksjonen, for å overvåke miljøet og vurdere
våre helsemessige behov, ja til og med for å
påvise kriminell aktivitet. På et mer filosofisk
nivå har kjemien søkt å gi en dypere forståelse
av vår plass i den store sammenhengen - ved å
avsløre den komplekse molekylære
oppbygningen av verden rundt oss og dens ikke
alltid innlysende sammenheng med oss selv og
andre levende organismer.

Begynte de første kjemiske undersøkelsene rundt et bål?
The National History Museum, London.

Hvordan utviklet kjemien seg?
Den første begynnelse
Nå som vi har begynt på et nytt årtusen, kan det være
verdt å se tilbake på kjemiens opprinnelse og hvordan den
har påvirket vår sosiale og kulturelle utvikling.
Menneskehetens første kjemiske reaksjoner var
sannsynligvis bruk av ild til å lage mat og senere til å
utvinne metaller. Mye av den tidlige kjemien var
sannsynligvis basert på tilfeldigheter. Det er antatt at
primitive former for både såpe og glass ble laget første
gang for cirka 2000 år siden – såpe fra en blanding av
geitetalg og treaske, og glass fra sand, sjøplanter og salt i
asken fra leirbål på stranda.

Filosofer og alkymister

Alkymisten.
Med tillatelse fra the Library and Information Centre,
Royal Society of Chemistry.

For to tusen år siden hadde menneskene selvfølgelig ingen
ide om hvordan et stoff endret seg til et annet. Antikkens
grekere var veldig interessert i å forstå verdens materielle
natur, men de tok feil retning. Demokrit foreslo at stoff var
laget av usynlige atomer, men uheldigvis ble hans ideer
overkjørt av andre filosofer som Aristoteles, som trodde at
stoff besto av de fire såkalte elementene jord, luft, ild og
vann. Alkymistene i middelalderen – forløperne til dagens
kjemikere – støttet Aristoteles, og brukte mye av sin tid til å
prøve å omdanne uedle metaller som bly til gull. Ikke
overraskende uten hell. Likevel, de utviklet metoder som
var med på å danne grunnlaget for den virkelige kjemien, så
som filtrering, krystallisasjon og destillasjon, og de
studerte et vidt spekter av kjemiske reaksjoner.

Intro.Bok.Norsk

25.10.05

16:41

Side 5

Innledning

ppp pp
5

Slutten av det 18. århundre
Kjemien slik vi kjenner den i dag startet mot slutten av det 18.
århundret. Nå tok kjemikerne til seg noen fundamentale
begreper, som for eksempel at forbrenning var en reaksjon med
oksygen, hovedsakelig på grunn av arbeidet til franskmannen
Antoine Lavoisier. Lavoisier dannet ved sitt arbeid et mer stødig
fundament for kjemisk forskning, ved å legge vekt på
kvantitative målinger. Dette førte til det moderne
grunnstoffbegrepet: en substans som ikke kunne splittes opp i
forskjellige bestanddeler. På denne tiden kom den første
læreboken som tolket kjemien i samsvar med disse nye
ideene.
Den nye kjemiske tenkningen falt sammen med
begynnelsen av den industrielle revolusjonen. I Storbritannia
skapte tekstilfabrikkene i Nord-England behovet for ny kjemi for
å omdanne fiber til tekstil. Såpekoking og glassproduksjon
ekspanderte også, og behovet for kjemikalier vokste i en
hastighet som ikke kunne tilfredsstilles av tradisjonelle
metoder. Svovelsyre, som var nødvendig for etterbehandling av
tekstiler og til å lage soda og alkali, ble produsert etter
«blykammer»-prosessen. Bleking var også nødvendig i
tekstilproduksjonen, og Charles Tennant og Charles Macintosh
laget blekepulver ved å absorbere klorgass i kalk.
Alkali-industrien startet også for alvor på denne tiden med en
prosess som ble innført i 1790 av Nicolas Leblanc. Denne
prosessen produserte natriumkarbonat (for såpe og
glassproduksjon), som tidligere ble laget ved brenning av
sodaurt.

Slutten av det 19. århundre
Kjemien tok virkelig av i det 19. århundret. Det kan være
interessant å oppsummere noen ting som var kjent og forstått
mot slutten av århundret, og, like interessant, hva som ikke var
kjent.

Antoine Lavoisier.
Med tillastelse fra the Library
and Information Centre, Royal
Society of Chemistry.

En tidlig versjon av det periodiske system.

Det periodiske system og atomteorien
Det periodiske system, grunnlaget for vår forståelse av
kjemiske reaksjoner, var innført av Dmitrij Ivanovitsj
Mendelejev og hadde vist sin betydning ved å forutsi
eksistensen av grunnstoffer som inntil da hadde vært
ukjente. Figuren ovenfor viser det periodiske systemet slik
det var i 1900 og nedenfor slik det ser ut i dag. Etter noen
sverdslag var atomteorien endelig etablert og nøyaktige
atommasser var kjent for de fleste grunnstoffene.

