
Alfred Bernhard Nobel (1833-1896), industrial suec, va desenvolupar
355 patents al llarg de la seva vida, algunes de les quals van tenir gran
èxit i li van reportar sucosos beneficis econòmics. La dinamita és de les
més conegudes. L’afició que sentia per la cultura, l’admiració per la
ciència i, possiblement, l’angoixa davant els efectes negatius de l’ús dels
explosius que va contribuir a desenvolupar, van influir en el seu designi
de crear la Fundació Nobel (Nobelstiftelsen), segons va disposar en el
seu testament de 1895. D’aquesta manera, quedava en mans d’aquesta
institució l’assignació anual d’una recompensa com a reconeixement de
les persones que haguessin sobresortit especialment per «haver prestat
a la humanitat els serveis més destacats».
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Premis Nobel 1901-1915: Física i Química

Gasos
Líquids

Solucions

Bioquímica
Química orgànica

VAN ‘T HOFF. J. 1901
Lleis de cinètica química 

i  pressió osmòtica

STRUTT, J.W. (Lord RAYLEIGH) 1904
Densitat de gasos i 

descobriment de l’argó

ARRHENIUS, S.A. 1903
Teoria de la dissociació 

electrolítica

THOMSON, J.J. 1906
Conductivitat elèctrica

de gasos

OSTWALD, W. 1909
Catàlisi, cinètica 
i equilibri químic

VAN DER WAALS, J.D. 1910
Equacions d’estat
de gasos i líquids

KAMERLINGH ONNES, H. 1913
Baixes temperatures, heli líquid

FISCHER, H.E. 1902
Síntesi de sucres i purines

VON BAEYER, J.F.W.A. 1905
Colorants orgànics i 

compostos aromàtics

BUCHNER E. 1907
Fermentació en

absència de llevat WALLACH, O. 1910
Compostos alicíclics

GRIGNARD, V. 1912
Reactiu de Grignard

SABATIER, P. 1912
Hidrogenació catalítica 
de compostos orgànics 

WILLSTÄTTER, R.M. 1915
Estructura de pigments 

vegetals

Els cinc premis Nobel previstos en el testament —Física, Química, Fisiologia-Medicina, Literatura i
Pau— van començar a atorgar-se el 1901. L’import econòmic d’aquests premis prové, segons consta
en el testament, dels interessos del capital inicialment assignat per Nobel a la Fundació. Encara que
els premis s’han anat concedint amb continuïtat, de vegades no s’han pogut atorgar; generalment a
causa de les guerres mundials, però també per raons de caràcter econòmic.

L’any 1916 —en plena Primera Guerra Mundial— s’interromp per primera vegada la concessió dels
premis Nobel de Física i de Química. Encara que els científics premiats ho han estat per les seves
teories o descobriments, la majoria han deixat una obra escrita digna de ser coneguda i no sempre
divulgada adequadament. Precisament aquesta exposició està dedicada a exhibir el fons bibliogràfic
de la Biblioteca de Física i Química que té com a autors els científics que van rebre els corresponents
premis entre els anys 1901 i 1915.

Els primers Premis Nobel de Química 
van reconèxier treballs pioners en síntesi de

compostos aromàtics, alicíclics, sucres i purines
(1882-1902). També la determinació estructural de 
colorants orgànics (indi, 1883) i pigments vegetals
(clorofil·la, 1905-1912), l'aplicació dels reactius de 

Grignard (1900) en síntesi orgànica, la hidrogenació 
catalítica (1897-1899), i les seves aplicacions en 
química industrial. Paral·lelament es demostrà 

experimentalment la fermentació en absència de 
llevat (1897) i es desenvoluparen els primers 

treballs en immunologia i química de 
proteïnes i àcids nuclèics 

KOSSEL, A. 1910
Proteïnes i àcids nucleics
Premi Nobel de Medicina

EHRLICH, P. 1908
Immunologia

Premi Nobel de Medicina

A finals del segle XIX es van realitzar importants 
avenços en la fisicoquímica de gasos, líquids i 

solucions, entre els quals destaquen:
-Les lleis de l’equilibri químic, les lleis cinètiques de les

reaccions químiques, i la catàlisi (1878);
- La pressió osmòtica de les dissolucions (1884-86);
- La dissociació electrolítica (1886-90);
- Les equacions d’estat dels gasos reals (1880);
- El descobriment dels raigs catòdics i de l’electró (1897);
-L'estudi de la densitat dels gasos, especialment de 

l’aire, i la predicció dels gasos nobles, en particular de 
l’argó (1894);

-Els estudis de baixes temperatures i la liqüefacció
de  l’heli (1909).


	Número de diapositiva 1

