Jedlik Ányos: Hőtan. Egy kézirat a 19. század közepéről
L IS Z I J Á N O S *

Életrajz
Jedlik István 1800. január 11-én született a Komá
rom megyei Szimő községben. 1810-ig Szimőn tanult,
m ajd Nagyszombatba küldték részint azért, hogy vá
rosban tanuljon, részint, hogy tanulja a tót nyelvet is.
Itt, a bencés gimnázium első osztályában kezd lati
nul tanulni. A korabeli tudom ányos nyelv a latin volt,
melynek Jedlik később kiváló ismerője és használója
lett. Az 1813/14-es tanévben m ár Pozsonyba küldték,
hogy a pozsonyi bencés gimnáziumban tanulva megis
merje a német nyelvet is. A korabeli gimnázium keve
set foglalkozott természettudományokkal. S aját tudo
m ányát a fizikát és a kémiát Jedlik lényegében maga
tan u lta meg.
1817. szeptemberében felvették Szent Benedek
rendjébe, ekkor kapta rendi nevét, az Ányost. 1822ben a bölcsészet doktorává avatták a Magyar Királyi
Tudomány-egyetemen. Szigorlati tárgyai matem atika,
fizika, filozófia és história voltak. 1822. november 4én teszi le a tan ári esküt. 1829-ben Győrben készíti el
a világ első elektromágneses m otorját. 1830-ban is
m ertette a savanyú- és szódavíz gyártásának mód
já t, sőt ő in d íto tta meg a magyarországi szódavízi
part. 1831 elején a pozsonyi királyi akadémia fizika
általános természetrajz-mezőgazdasági tanszékére ne
vezték ki tanárnak. F olytatja optikai és elektromos
kísérleteit.
Új indukciós gépet tervez, amely 5 példányban
készül el, ezekből egy-egy kerül Győrbe, Pestre,
Kassára és Nagyváradra, egy m arad Pozsonyban.
1835-ben pályázik a pesti egyetem fizika-mechanika
tanszékére. Érdemes megemlíteni az írásbeli három
tételét, melyet 12 óra a la tt kellett kidolgozni: 1. A
rejtett és szabad hőnek tüneményei, törvényei. — 2. A
dörzsölési, megosztási és érintkezési elektromosságnak
jelenségei, törvényei. — 3. Két, három vagy több
összetevő eredőjének meghatározása. Uj tanszékét
1840 m árciusában foglalja el, 1870-ig tan ít itt.
1856-ban fogalmazza meg a dinamó-elvet: „Mi tör
ténnék, ha a netalán jelentékeny villanyfolyam mielőtt
más czélra használtatnék, a delejek körül helyzeti te
kercseken végig vezettetnék? Ha ez a delejek erejét
öregbítené, akkor a villanyfolyam is erősíttetnék, mi
által a delejek ismét erősebbeké tétetnének, ezek pe
dig ismét erősebb villanyfolyamot adnának, és így to
vább bizonyos határig!” 1859-ben már készen is van
a készülék. 1858-ban az Akadémia rendes tagjává vá
lasztják. Székfoglaló értekezésének címe: „A villany
telepek egész működésének m eghatározásáról.”
Több m int húsz éven keresztül foglalkozott optikai
rácsokat előállító vonalzógép készítésével. Olyan gé
pet szerkesztett, amely 2093 vonalat volt képes Hím
enként előállítani. 1871-ben hosszabb u ta t tett Eu
rópában, tizenhárom egyetem et látogatott meg. Ta* V eszprém i Egyetem , V eszprém
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lálkozott többek között Geislerrel és Clausiussal is.
1878-ban M áramarosszigeten előadást tarto tt, mely
nek címe: „Két vagy három rezgésszerű és egy haladó
mozgás összetételéből eredő mozgás útjának leírására
szolgáló készülék és annak használati módja.” Gyö
nyörű Lissajous-görbéket rajzolt, melyek ma is lát
hatók Pannonhalm án. 1862 és 1865 között tükörpár
ból interferom étert készített a fény hullámhosszának
m eghatározására. A készülék mintegy húsz évvel ké
sőbb újra felfedezve Michelson-féle interferom éterként
vált világhírűvé.
Ötvenhárom évi tanári működés után 1878-ban kéri
nyugdíjazását. Visszatér Győrbe. 80 éves korában
transzform átort szerkeszt, megelőzve Bláthy, Déri
és Zipernowsky találm ányát. 1895. december 13-án
hunyt el.

A kéziratról
A magyar nyelvű kézirat 1847 és 1851 között ke
letkezett. Az időbeni behatárolás azon alapul, hogy
egyrészt a kézirat a Polytechn. Journal 1847. ápri
lisi száma alapján folyószövegben ism erteti Boutigny
fagyasztási m ódját, másrészt 1851-ben jelent meg a
kézirat alapján egy kőnyomatos hőtan Goldsmidth
Vilmos bölcsész leírásában. Jedlik a negyvenes évek
ben nagy terjedelm ű term észettant készült írni, olyan
egyetemi színvonalú könyvet, mely szakkifejezéseiben
is magyar. A műnek sajnos csak az első része jelent
meg nyom tatásban. Ennek teljes címe: „Természettan elemei. Irta Jedlik Ányos István, Sz. Benedeki
rend pannonhalm i tagja és a pesti egyetemnél ter
m észettan tan ára. Szöveg közé nyom tatott számos
fametszetekkel. Első Könyv. A Súlyos Testek Ter
m észettana. Szöveg Közé nyom atott 384 fam etszet
tel. Pesten. A szerző sajátja. Emich Gusztáv bizománya. 1850. N yom atott Pesten, Eisenfels Könyvnyom
dájában” . Az Előszóban Jedlik bejelentette, hogy ha
törekvése „az olvasó közönség előtt némű m éltány
lásban” részesül, „hatalm asan ösztönöztetve” érezné
m agát a súlytalanok term észettanának kidolgozására
és közrebocsátására. Ennek része lett volna a Hőtan
is. A Pannonhalm án őrzött 66 oldalas kézirat azonban
szűkös méretei m iatt nem tekinthető a Természettan
Elemei folytatásának, vagy ha annak készült is, ké
sőbb lényegesen bővítette volna a szerző.
A kézirat öt fejezetre oszlik és rendre a következő cí
meket viseli: A meleg fokozatairól, A meleg terjedésé
ről, A testeknek hévfoghatóságáról, A meleg működésé
ről, A meleg forrásairól. A H őtan megítélésekor figye
lembe kell venni, hogy nem sajtó alá rendezett kézirat
ról van szó. Többször említi, hogy „élőszóval előadva” .
Nem ír a gőzgépekről sem, pedig ezek nyilvánvalóan
érdekelték a kísérletező Jedliket. Ez a kézirat-jelleg is
magyarázza a helyesírás következetlenségeit, az ékeze
tek „nagyvonalú” használatát. Ha röviden akarnánk

jellemezni a kéziratot, akkor azt mondanánk, hogy ké
miai term odinam ikáról van szó, kivéve annak kémiai
reakciókkal foglalkozó részét.
Külön kell szólnunk a Hőtan nyelvezetéről. Feltű
nően érződik a nyelvújítás hatása, kerüli az idegen
szavakat, bár zárójelben — mintegy m agyarázatként
— latin kifejezéseket ad meg. A magyar tudományos
nyelvnek ez a korszaka viszonylag rövid életű. Nedtvich Károly „A vegytan elemei”-ben már 1854-ben
visszatér a latin és görög eredetű szavak használatá
hoz. Jedlik- m aga is tevékenyen részt vett a nyelvú
jításban. Neki tulajdoníthatók például következő sza
vaink: dugattyú, eredő, huzal, nyomaték, térfogat. Az
ő m unkássága nyomán terjedt el a halm azállapot és
a hullámelhajlás használata. Természetesen vannak
olyan szavai is, melyek feledésbe merültek. Ilyen bá
jos leleménye a meneny, amivel az iont akarta elne
vezni. Eszerint az anion bemeneny, a kation kimeneny
lett volna. A Hőtan nyelve egészében ízes m agyar
nyelv, mely a mai olvasó számára éppen azért tűnik
kissé különösnek, m ert kerüli az idegen szavak haszná
latát.
A 66 oldalas kéziratot a Pannonhalm i Főapátsági
Könyvtár őrzi.
A továbbiakban a kéziratból néhány szemelvényt
közlünk eredeti helyesírással.

Szemelvények
1. A melegről
„Régiebb természetvizsgálók a meleget egy igen finom
súlytalan, vagy legalább észrevehetlen súlyú folyó anyag
nak tartották, melly minden egyéb anyagokon keresztül
hat. A természettan jelen állapotában azonban a meleg
anyagok közé nem sorolhatik, hanem az egész világon elterjedett lebegény (:aether:) valamivel nagyobb hullámú
rezgésének állíttatik; mint a minő a világosság1 szárma
zására szükséges. . .. mi is a meleg lényegét rezgési mozgás
ban lenni állítjuk; mi azonban nem fog gátolni bennünket,
hogy rövidebb kifejezés végett a meleg szóval többször úgy
éljünk, mintha azt még most is anyagnak tartanák."
1 Fény.

2. A termikus egyensúlyról2
„Minthogy minden test bár melly hévmérsékben is ma
gából meleget sugárzik, látni való, hogy az egymás közelé
ben létező és különböző hévmérsékű testek egymást sugá
rozzák; ez alatt a melegebb testek kevesebb hévsugarakat
kapván, mint a kevésbé melegek, azok meghűlnek, emezek
pedig megmelegülnek, míg végre mind egyikben egyenlő
hévmérsék elő nem áll. Ezen hévmérsék egyenlőség me
leg egyensúlyának neveztetik, melly nem azon értelemben
veendő, mintha abban a testek melegének sugárzása meg
szűnnék, hanem csak akkép, hogy a közösülésben létező
testeknek mindegyike ugyan annyi meleget sugároz ki, a
mennyit a többiektől kisugárzott melegből elnyel; s en
nek okáért az illy módon elő állott hévmérséki egyenlőség
határozottamban mozgó egyensúlynak mondatik.
3 Az en erg iam eg m arad ás elvét az 1840-es években a la p o ztá k
meg Mayer, Joule, Helmholtz, m ég nem ez az elv alk o tja
Jedlik k é zira tá n a k vezérfo n alát. E nnek ellenére is reális, az
energia m eg m a ra d á s elvének megfelelő képet ad a term ikus
egyensúlyról.
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1. ábra. A termikus egyensúlyról. Részlet a kéziratból

3. A hővezetésről
„Midőn valamelly test hévmérséke a körül álló tes
tek hévmérsékénél magasabb, abból a melegnek minden
iránybani elterjedését onnét vehetni észre, hogy emezek
nek hévmérséke növekszik. Ezen melegterjedés kétféleké
pen szokott megtörténni t.i. sugárzás, vagy vezetés által.”
„Ha valamelly testnek egyik része bár mimódon megmelegítetik, az melegét a többi részekkel is mind addig
közli, míg az egész test egy hévmérsékű nem lesz; ugyan
ezt mondhatni az érinkezésben levő többi testről is. Ezen
tulajdonsága a testeknek melegvezető tehetségnek3 mon
datik. A testek, a mint nagyobb v. kisebb sebességgel ter
jesztik el tömegükön a meleget úgy vagy jó, vagy közép
vagy rossz melegvezetőknek neveztetnek. A szilárd testek
annál jobb vezetők, minél tömöttebbek; legjobbak tehát a
fémek . . .középszerűek az üveg, kövek és föld anyagú tes
tek; legrosszabbak az állati és növényi termékek úgymint:
toll, gyapjú, szőr . . . . A folyadékok és légnemű testek általlában a rósz vezetőkhöz tartoznak . . .mindenütt, hol
gyors meghűtést eszközleni akarunk jó vezetőket haszná
lunk, hol pedig a meleg elillanását gátolni kívánjuk rósz
melegvezetőkkel élünk.”
3 H ővezetőképességnek.

4. A hőkapacitásról
„A testek egymás közt folytonosan közösülvén, azon
meleget is, mellyet magukban elnyelve tartanak egymás
sal szükségképen közük; ennélfogva nincs test, mellyben
kisebb vagy nagyobb mennyiségű meleg nem léteznék. Ha
egyenlő tömegű és anyagú két test ugyan azon hévmér
sékű is, nincs okunk kételkedni, hogy bennük létező me
leg mennyiségek is egyenlők, ha pedig az egyenlő hévmér
sékű és anyagú testeknek egyike 2-szer 3-szor nagyobb tö
megű a másiknál, természetes, miként a nagyobb tömegű
testben található meleg mennyiség is 2-szer, 3-szor na
gyobb a kisebbik tömegű test meleg mennyiségénél. . . .A
testek azon tulajdona mellynél fogva bizonyos hévmérsék
elérésére több vagy kevesebb meleget vesznek fel hévfoghatóságnak (xapacitas caloris:) neveztetik. . . .Azon me
leg mennyiség, melly bizonyos tömegű testben szükséges,
hogy más, vele egyenlő tömeggel ugyan azon hévmérsékbe
jöjjön fajlagi melegnek (:calor specificus:) mondatik. . . . A
víznek hévfoghatósága minden egyéb testek hévfoghatóságát meghaladja. A fémek hévfoghatósága ellenben legki
sebb. . . .Végre igen nevezetes Dulong és Petit abbeli észre
vételük, hogy ha egyes vegyelemeknek számokban kifeje
zett parány4*súlyai szoroztatnak azoknak hévfoghatósági
számaikkal, mindég csaknem egyenlő szorzat keletkezik*,
így Dulong és Petit szerint a vas hévfoghatósága 0.1100,
paránysulya pedig 339.2®, ezeknek szorzata 37.31. A réz-
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nek hévfoghatósága 0.0949, paránysulya 395.7, ezeknek
szorzata 37.59.”
4 A tom .
5 A D u lo n g -P e tit-sz ab á ly t m a úgy fogalm aznánk m eg, hogy
a szilárd elem ek m oláris h ő k a p ac itá sa elég nagy h ő m érsékleten
közelítőleg 6 k cal/m o l°C . A kellően nagy hőm érséklet kiköté
sére a zé rt v a n szükség, m ert az abszolút n u lla p o n th o z köze
ledve m in d en any ag fajhője zérushoz ta r t. Például a vas atom 
töm ege 55,85 g /m o l, fajhője 0,111 k cal/g °C , a k e ttő szorzata
6,2 k a l/m o l°C .
6 A k é z ira tb a n szereplő ato m sú ly o k úgy le tte k szám olva,
hogy az oxigén a to m sú ly á t 100-nak vették.

5. A meleg működéséről
„Mind azon változtatások, mellyek meleg által a tes
tek állapotában történni szoktak meleg működésének ne
vezhetők, s röviden a következő pontokban kifejezhetők
a) Kiterjedés; b) Olvadás; c) Gőzképződés; d) Vegyületi
szétbomlás.”

által 8 megolvadni mondatik. . . .Különböző anyagú testek
olvadása különböző hévmérsékeket igényel. Némellyek olva
dására a legcsikorgóbb télnek hévmérséke” sem „elegendő,
illyenek a folyadékok forrás alatti hévmérséke higany, bor
szesz, kénégeny6
7*,; mások a körlég közönséges hévmérsékében térnek folyó állapotba. . . . Ha a test melegűlés köz
ben olvadási hévpontját elérte abban mind addig állandóan
megmarad, mig egészen meg nem olvadott." . . .Az eközben
„felfogott meleg lappangó melegnek vagy kötött melegnek
neveztetik. . . . Valamint a szilárd testeknek olvadásakor bi
zonyos meleg mennyiség megköttetik, úgy a folyadékoknak
szilárd állapotbani átmenetekkor a kötött meleg ismét sza
baddá lesz.”
7 E tiléter.

8. A gőz-folyadék egyensúlyról
„Meleg által minden szilárd, vagy csöpögös test terjedékenynyé változtathatik. Ha ezen halmazi változás csak
a felületén megy véghez párolgás, ha pedig . . .a test tö
megének belsejében is történik forrásnak mondatik. A
párolgás által származott terjedékeny test pára, a for
rás által eredett pedig a gőz nevet visel; egyik a másik
tól nem lényegre, hanem csak származásának hévmérséki
fokára nézve különbözik. . . .Különnemű folyadékok forrá
sára különböző hévmérséki fok kívántatik. . . .A folyadékok
forrás alatti hévmérséke nem változik .. ., ha különben a
többi körülmények ugyan azok maradnak. . . .A forrás ál
tal képzett gőznek feszereje 8 a növekvő hévmérsékkel nö
vekszik ugyan, de nem arányosan, hanem sokkal nagyobb
mértékben9.”
8 N yom ása.
9 A tis z ta folyadékok egyensúlyi gőznyom ása exponenciáli
sa n nő a h ő m érsék lettel. E zt a téte lt akkor m ég nem fogalm az
tá k m eg, de a k é zira tb a n olyan tá b lá z a ti a d a to k (a víz egyensú
lyi gőznyom ása a h ő m érsékelet függvényében) ta lá lh a tó k , ame
lyek kielégítik a C lausiu s-C lap ey ro n -eg y en letet.

S. ábra. Folyadék fölmelegedése. Rajz a kéziratból.

6. A hőtágulásról
„Midőn valamelly testei uj meleg mennyiség közöltetik,
ez sajátságos tulajdonánál fogva a test részecskéire taszító
erő gyanánt hat, s azokat egymástól valamennyire eltávo
lítja; ennélfogva tehát a testek melegülés által minden kivé
tel nélkül szétterjednek. Ellenben ha valamelly test részecs
kéire taszítolag működő melegmennyiségéből veszít, azok
az összefiiggési erőnek szabadabb működése által egymás
hoz közelebb vonatnak; tehát a testek meghűlés által összehuzódnak. Mind a két állítás igasságát a következő tüne
mények is bizonyítják, a) Az ingák egyenlő körülmények
feltétele mellett nagy hőségben lassabban, nagy hidegben
gyorsabban teszik meg ingásaikat; előbbi esetben tehát
hossabbulniok, másodikban pedig rövidülniök kellett, b)
Ha fém lemezen akkora lyuk vágatik, hogy rajta egy hideg
érez golyó épen átférhessen, megmelegitetvén azon lyukon
mind addig át nem tér, mig ismét meg nem hűl. ”
7. Az olvadásról
„Ha a szilárd test részecskéinek összefüggésük a meleg
által annyira kisebbítetik, hogy az a sulyjoknál fogva le
felé törekvő részecskéket tovább az előbbi helyzetükben
fenn tartani nem képes, akkor a test folyó állapotba megy
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9. A lángról
„Az égő testek nagyobb részint lánggal, némellyek a nél
kül égnek. A melly testnek gyúlékony alkatrészei égés köz
beni kifejlett hőség által hamarabb gőzzé v. léggé10 vál
toznak, mintsem az élenynyel11 egyesülhettek volna, csak
lánggal égnek, mert a belőlük fölfelé törekvő gyúlékony ré
szek elröppenésük közben jönek az élenynyel érintkezésbe.
A láng tehát nem egyéb mint a hevített testből kifejlett és
rendszerint fölfelé irányzott gyúlékony részecskéknek égő
folyama; az égő testet mind azon által azért nem hagyja el;
mert az elröppenő és megégett részecskék másokkal foly
tonosan pótoltatnak. A láng alakja többnyire kúp alakú.
. . Különböző gyúlékony anyagok különböző színű láng
gal szoknak megégni; miként ezt az olaj, kén, villany12 sat.
lángjában láthatni. Ennél fogva az égő testek lángja színe
síthető, ha az égő testtel némelly anyagok czélszerfien vegyítetnek; igy a borszesz lángját pirsókkal13 pirosra, kony
hasóval sárgára, bórsavval, vagy rézsóval zöldre, mészsókkal tégla színűre sat. lehet festeni.”
10
11
13
13
14

G ázzá.
Oxigénnel.
Foszfor.
S troncium sókkal.
K alcium sókkal.

10. A föld hőmérsékletéről
„Földgömbünk maga egy meleg forrás gyanánt tekin
tendő, mert nem tekintvén a felületén folytonosan vál
tozó hévmérséket tapasztalásból tudjuk, hogy 25 méternyi
mélységben állandó hévmérsékkel bír, melly. . .körülbelül
minden 100 lábban nagyobb mélységben l°C-kal növek
szik15. Feltévén, hogy a föld hévmérséke azon mélységek
ben is, mellyekre kutatásainkkal nem bocsátkozhatunk, az

imént említett arány szerint növekszik, megengedni kénytelenítetünk, miként földünk tömegének néhány mérföldnyi mélységre már izzó és folyó állapotban léteznie kell.
— Ezen következtetést bizonyitni látszanak a föld színén
itt ott kitörő tűzokádó hegyek borzasztó tüneményei. —
De bírjon a földgömb bár melly magos hőség fokával,
annak a szakadatlanul kisugárzó meleg miatt alább szállania kellene, ha nem léteznének még egyéb meleg forrá
sok is. . .A föld színén uralkodó hévmérséknek fő kutforrása a nap”. . .A Föld hőmérséklete közelítőleg állandó,

Szemle . . .

mert ...-földgömbünk tengelye körüli forgásának ideje
Hipparch16 idejétől fogva 0,01 másodperczel sem válto
zott, következik, hogy azóta annak térfogata sem változ
hatott, az az ki sem terjedett, össze sem húzódott, tehát
sem melegebb sem hidegebb nem lön; miből továbbá foly,
hogy földünk kisugárzás által épen annyi meleget veszít,
amennyit. . .kap. . .”.
15 A geom etrikus g radiens átlag o s értéke közelítőleg l° C /3 3 m .
16 H ipparkhoez görög csillagász, i.e. 2.század.
A kézirat beérkezett: 1990. á p r. 24.
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Intermedierek külső megrendelésre
Kisebb és közepes méretű vegyipari
vállalataink számára is megszívlelendő
lehet az angol külső megrendelésre dol
gozó intermedier cégek gyakorlata a je
lenlegi és remélhetőleg tartós, a kívá
natos szerkezetátalakítással magyaráz
ható világméretű vegyipari konjuktúrára figyelemmel. Nyugat-Európában
eddig is jól megéltek azok a kisebb ve
gyi cégek, amelyek elsősorban rugal
mas szellemi felkészültségüknél fogva
és flexibilis vagy univerzális termelő
berendezéseikre támaszkodva, olcsób
ban tudtak továbbfeldolgozó külső cé
geket kiszolgálni, mintha azok a gyár
tásra maguk rendezkedtek volna be.
A példa az amerikai gépkocsi-iparból
ered, ahol a vezető gépkocsi-gyártók
széles körben késztetik saját megbíz
ható munkatársaikat, vagy eleve külső
cégeket, hogy rugalmas beszállítóikká
váljanak. De van erre magyar példa is
a mezőgazdaságból: a nagyüzemek és
a háztáji kisgazdaságok szinbiózisára.
Ahogy a világ vegyipara érettebb ál
lapotba jut mind a termék, mind azok
piaca, mind a technológiák tekinteté
ben, úgy fordítják a nagy cégek bővülő
tőkéjüket elsősorban a piacszerzésre —
megtartásra és a kutatásra — fej
lesztésre. Ez újabb lehetőséget teremt
a külső megrendelésre dolgozó vegy
ipari közbeeső termékeket gyártó ki
sebb cégek számára. Ezek mindeneke
lőtt a növényvédő szerek és a gyógysze
rek hatóanyagainak nagyértékű intermedierjei. Környezetvédelmi és egész
ségvédelmi indítékok új, nagyobb ha
tékonyságú anyagok használatát indu
kálják, ami a végtermék megváltozta
tását vonja maga után.
Az ilyen külső megrendelésre (ami
azonban az idők folyamán változik a
fejlődés következtében) specializált ve
gyi termelő cégeknek megfelelő stra
tégiát kell vállasztaniok. Három ilyen
stratégia ismerhető fe: egy anyagá
ram menti fejlesztés, egy meghatáro

zott, raffinált technológiát igénylő ter
mékcsaládé, végül a speciális piaci igé
nyekre összpontosító. Persze ezek a
stratégiák át is fedhetik egymást, mint
a Manchester melletti Cadisheadben
működő angol Lancaster Chemicals,
ahol egyrészt a mosószer hatóanya
gokra szakosodtak, másrészt az ehhez
szükséges technológiák közül az alkoxilezésre, az észterezésre, az etoxilálásra,
a Friedel-Crafts reakcióra, a szulfonálásra, a klórozásra és a foszforilezésre. Berendezés-parkjuk is e szerint
szakosodott: firméret 2-8 m3, a szer
kezeti anyag nemesacél és zománco
zott szakaszos készülékek. A cég min
denek előtt az Egyesült Királyságban
talál vevőre, de már termelésének 10%a külföldi megrendelésre készül, első
sorban az USA-ba és Japánba.
Más utat választott a Harcross Che
micals, amelynek már Anglián kí
vül Hollandiában, Franciaországban,
az USA-ban és Ausztráliában működ
nek üzemei. A cég világméretű ter
jeszkedése meglévő vállalatok felvásár
lása útján történt. Termékpalettája a
polimerek adalék-anyagaira, a felüle
taktív anyagokra, a sugárzásra kemé
nyedé anyagokra és a speciális poliuretánokra és azok intermedierjeire terjed
ki. Itt is érezhető a technológiai straté
gia, jelesül a szulfonálás, a szulfatálás
és az etoxilezés. De komplex a straté
gia a szűk piaci résekre is, nevezetesen
a növényvédő szerekre, az emulziós po
limerekre, a nem ionos-biodegradábilis
alacsony habzású gépi mosószerekre.
A sugárzásra keményedé anyagok a
polimer-, oligomer- és monomer akrilátokat, valamint az uretánokat és az
epoxigyantákat igénylik. A cég speci
alitásai a ragasztók, a bevonatok, az
elasztomérek és a tömítések.
A Hickson and Welsh szerves inter
medier cég a nitrálásra és a foszgénezésre mint reakciókra építette fel a be
rendezéseit és a termékskáláját (nitrotoluol a gyógyszerekhez-, színezékek
hez-, fényképészeti anyagokhoz-, opti

kai fehérítőkhöz a mosószer, papír- és
textilipar számára).
Egy-egy termék ideális gyártási vo
lumene évi 50 és 500 tonna közötti
és lényeges, hogy még a speciális
gyártó berendezéseik is más gyártások
hoz adaptálhatók legyenek. Eddig az
ICI szállította számukra a foszgént, de
most a külső eladást megszüntette, így
nekik kell saját foszgén-bázisra szert
tenniök.
Az AH Marks cég a fenoxi- és oxinil
gyomirtó szerek köré építette ki a
termékpalettáját, valamint a klórozott
növényvédő szer intermedierek köré (2klórpropionsav és származékai).
E cégeknek, hogy szinten maradja
nak, jelenleg évi 5-7 millió USD-t kell
fejlesztésre fordítaniok (a beruházást
is ideértve).
Ezt az üzletágat azonban még a
világméretű angolt ICI óriáscég sem
veti meg. Palettája a fluoraromásokra
(anilin és klórnitrobenzolok diazotálása és folysavas elbontása aromás fiuoridokká), a bioorganikákra és a sok
lépcsős intermedier szintézisekre terjed
ki. Ilyen termékeik felét az ICI-n belül
használják fel. Fluorbenzolt évi 2000
tonnás kapacitással gyártanak. Finomvegyszerekre 1988-ban 45 millió USDt ruháztak be, jelentős mértékben Lklórpropionsavra, amit a racém vegyület D-komponensének enzimatikus el
bontásával állítanak elő.
A külső megrendelésre végzett köz
bülső termékek gyártásának feltételei
a vevő titkainak megőrzése (ideértve
a megrendelőt és a saját nyersanyagforrásaikat is), a feltett problémákra a
kémiai válasz megtalálása néhány hét
alatt és a képesség a laboratóriumi
eredmények átültetésére, a termelésbe,
valamint az, hogy ezek a cégek nem
versenytársai a végterméket gyártó to
vábbfeldolgozó cégeknek.
(Forráz: E C N . 1989.júl.C hem scope,p.26.)
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