Βιογραφία: Γιούστους φον Λίµπιγκ (Justus von Liebig)
Ο Γιούστους φον Λίµπιγκ (Justus von Liebig) (1803 - 1873) ήταν
Γερµανός χηµικός. Δίδαξε χηµεία στο Πανεπιστήµιο του Γκίσεν
(Giessen) και το Πανεπιστήµιο του Μονάχου. Το Πανεπιστήµιο του
Γκίσεν φέρει σήµερα το όνοµά του. O Λίµπιγκ ονοµάζεται πατέρας των
λιπασµάτων. Επιβεβαίωσε την υπόθεση σχετικά µε τη διατροφή των
φυτών από ανόργανες ύλες, η οποία αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη
της σύγχρονης γεωργικής χηµείας . Η έρευνά του θεωρείται προάγγελος
για την µελέτη των επιπτώσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στους
οργανισµούς . Διατύπωσε το νόµο του ελαχίστου, ο οποίος αναφέρει ότι η
σπανιότητα των τροφών είναι αυτή που περιορίζει έναν συγκεκριµένο
οργανισµό. Ανέπτυξε επίσης µια µέθοδο για την παραγωγή εκχυλίσµατος
κρέατος και ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής παραγώγων κρέατος Liebig.
Το εµπορικό της σήµα ήταν ο κύβος ζωµού βοείου κρέατος, τον οποίο
εφηύρε.
Γεννήθηκε στο Ντάρµσταντ (Darmstadt) µέλος
µίας οικογένεια της µεσαίας τάξης, την 12η
Μαΐου του 1803. Ήδη από την παιδική ηλικία,
είχε γοητευθεί από τη χηµεία. Όταν ήταν 13 ετών,
τον χειµώνα, οι περισσότερες από τις καλλιέργειες
του Β. Ηµισφαιρίου είχαν καταστραφεί από ένα
ηφαιστειακό χειµώνα. Η Γερµανία ήταν από τα
µέρη που επλήγησαν περισσότερο. Λέγεται ότι
αυτή η εµπειρία επηρέασε το µετέπειτα έργο του
και ότι έπαιξε ρόλο στην ίδρυση της εταιρείας
του.
Ο Λίµπιγκ µαθήτευσε στο φαρµακείο του
Γκότφριντ Πιρς (Gottfried Pirsch) που βρισκόταν
στο Χέππενχαϊµ (Heppenheim). Σπούδασε στο
Πανεπιστήµιο της Βόννης, υπό την εποπτεία του
Καρλ Bίλχελµ Γκότλοµπ Κάστνερ (Karl Wilhelm
Gottlob Kastner), που ήταν συνεταίρος του
πατέρα του. Όταν ο Κάστνερ µετατέθηκε στο
Πανεπιστήµιο του Ερλάγκεν (Erlangen), ο
Λίµπιγκ τον ακολούθησε και αργότερα έγραψε το
διδακτορικό του εκεί. Άφησε το Ερλάγκεν τον
Μάρτιο του 1822, εν µέρει λόγω της εµπλοκής
του σε µια ριζοσπαστική εθνικιστική οργάνωση
των φοιτητών που ονοµαζόταν Σώµα του Ρήνου,
αλλά και επειδή έψαχνε ένα µέρος για να
πραγµατοποιήσει πιο προηγµένη χηµική έρευνα.
Το φθινόπωρο του 1822 πήγε στο Παρίσι για να
συνεχίσει τις σπουδές του. Εργάστηκε στο
ιδιωτικό εργαστήριο του Ζοζέφ Λουί Γκέι Λουσσάκ (Jozef – Louis Gay-Lussac) και έγινε
φίλος µε τον Αλεξάντερ φον Χούµπολτ
(Αlexander von Humbolt) και τον Zωρζ Κυβιέ
(Georges Cuvier). Μετά την αναχώρηση από το
Παρίσι, επέστρεψε στο Ντάρµστατ, όπου
παντρεύτηκε την Ερριέτα Μολτενχάουερ
(Ηenriette Moldenhauer), κόρη ενός δηµοσίου
υπαλλήλου.
Το 1824, σe ηλικία 21 ετών, έγινε καθηγητής στο

Πανεπιστήµιο του Γκίσεν, ενώ στη Γερµανία
ίδρυσε και εξέδωσε τα Χηµικά Χρονικά (Annalen
der Chemie), που έγινε το κορυφαίο περιοδικό
στον τοµέα της Χηµείας.
Το 1837 , εξελέγη µέλος της Βασιλικής
Ακαδηµίας Επιστηµών της Σουηδίας και το 1845
άρχισε να εργάζεται στο Πανεπιστήµιο του
Μονάχου , όπου και παρέµεινε µέχρι το θάνατό
του. Την ίδια χρονιά , έλαβε τον τίτλο του
βαρόνου .
Ασχολήθηκε µε την ανάλυση της οργανικής ύλης.
Το 1831, εφηύρε το «kaliapparat», µία
εργαστηριακή συσκευή που προσδιόριζε την
ποσότητα του άνθρακα στις οργανικές ενώσεις .
Αποτελείτο από πέντε γυάλινες σφαιρικές φιάλες,
οι οποίες συνδυάστηκαν και διατάχτηκαν σε
σχήµα τριγώνου. Χρησιµοποίησε τη συσκευή
αυτή, προκειµένου να καθορίσει το ποσό του
άνθρακα σε µια οργανική ένωση, η οποία
προηγουµένως είχε καεί. Με αυτό τον τρόπο,
κάθε άτοµο άνθρακα οξειδωνόταν και
µετατρεπόταν σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) .
Οι προκύπτουσες αναθυµιάσεις διέρχονταν µέσω
του kaliapparat, το οποίο ήταν πλήρες διαλύµατος
υδροξειδίου του καλίου (ΚΟΗ). Αυτό το διάλυµα
αντιδρούσε µε διοξείδιο του άνθρακα και ως
αποτέλεσµα προέκυπτε ανθρακικό κάλιο.
Αγνοώντας την διάσταση των χηµικών ουσιών σε
ιόντα, η αντίδραση µπορεί να γραφεί ως εξής:
2 ΚΟΗ + CO2 → K2CO3 + H2O
Αφαιρώντας από τη µάζα του kaliapparat µετά την
καύση, τη µάζα του πριν από την καύση,
βρίσκεται η µάζα του CO2 . Από τη µάζα του
CO2 , µε πρωτότυπους στοιχειοµετρικούς
υπολογισµούς µπορούσε να προσδιορισθεί η µάζα
του άνθρακα του αρχικού δείγµατος.
Ένα από τα πλέον αναγνωρισµένα επιτεύγµατα
του Λίµπιγκ, µε τη µεγαλύτερη (οικονοµική)
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επιρροή ήταν η εφεύρεση των αζωτούχων
λιπασµάτων. Πίστευε ότι το άζωτο πρέπει να
παρέχεται στις ρίζες των φυτών µε τη µορφή
αµµωνίας . Δήλωσε ότι τα τεχνητά λιπάσµατα θα
µπορούσαν να αντικατασταθούν από φυσικά,
όπως τα περιττώµατα των ζώων. Τα αζωτούχα
λιπάσµατα χρησιµοποιούνται σήµερα ευρέως σε
όλο τον κόσµο και η παραγωγή τους είναι ένα
σηµαντικό τµήµα της χηµικής βιοµηχανίας.
Ο Λίµπιγκ διατύπωσε το νόµο του ελαχίστου,
σύµφωνα µε τον οποίο η ανάπτυξη των φυτών
περιορίζεται µόνο από το βασικό ορυκτό στοιχείο
που εµφανίζεται στη µικρότερη (ή ελάχιστη)
ποσότητα .
Ο Λίµπιγκ ήταν ένας από τους χηµικούς που
οργάνωσαν το χηµικό εργαστήριο , όπως το
γνωρίζουµε σήµερα. Η µέθοδός του για την
οργανική ανάλυση τού επέτρεψε να καθοδηγεί το
έργο πολλών φοιτητών. Προς τιµήν του, η
δηµοφιλής συσκευή για τη συµπύκνωση
υδρατµών είναι γνωστή σήµερα ως συµπυκνωτής
(ή ψύκτης) Λίµπιγκ , παρά το γεγονός ότι ήταν σε
κοινή χρήση πολύ πριν αυτός αρχίσει τις έρευνές
του. .
Το 1835, εφηύρε µια διαδικασία για επαργύρωση,
που βελτίωσε σηµαντικά την ποιότητα της
ανακλαστικής επίστρωσης των κατόπτρων.
Οι εργασίες του σχετικά µε την εφαρµογή της
χηµείας στη φυσιολογία των φυτών και των ζώων
διαδραµάτισαν ιδιαίτερο ρόλο στον κόσµο της
επιστήµης. Σε µία εποχή που πολλoί χηµικοί,
όπως ο περίφηµος Γιονς Γιάκοµπ Μπερζέλιους
(Jons Jakob Berzelious), επέµεναν στο
διαχωρισµό του οργανικού από το ανόργανο, ο
Λίµπιγκ δήλωνε ότι « ... η παραγωγή όλων των
οργανικών ουσιών δεν επαφίεται πλέον µόνο
στον οργανισµό. Θα πρέπει να θεωρηθεί όχι µόνο
ως δυνατή αλλά ως βέβαιη η παραγωγή τους στα
εργαστήριά µας. Η ζάχαρη, η ασπιρίνη και η
µορφίνη θα παράγονται τεχνητά».
Ο Λίµπιγκ έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στη
µεταρρύθµιση της πολιτικής στα γερµανικά
κρατίδια, µέσω της προώθησης της επιστηµονικής
γεωργίας. Του άρεσε το βιβλίο «Λογική» του
Τζων Στριούαρτ Μιλλ (John Stuart Mill), επειδή
προωθούσε την επιστήµη ως µέσο για την
κοινωνική πρόοδο και την πολιτική ανάπτυξη,
αλλά και επειδή ο Μιλλ σε αυτό περιέγραφε
πολλά παραδείγµατα της έρευνάς του σαν ιδανικό
για την επιστηµονική µέθοδο.
Μαζί µε τον Βέλγο µηχανικό Zωρζ Γκιµπερτέν
(Georges Gieberten), ανέπτυξε µία αξιόπιστη
µέθοδο παρασκευής εκχυλίσµατος βοείου
κρέατος. Το 1865 , ίδρυσε την εταιρεία που
κατασκεύασε το εκχύλισµα, ως µια φθηνή
εναλλακτική λύση του πραγµατικού κρέατος .

2
Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Λίγα χρόνια µετά το θάνατό του, το 1899 , το
προϊόν αυτό ονοµάστηκε «Oxo» .
Η σηµαντικότερη συµβολή του στον κόσµο της
διατροφής , το «εκχύλισµα κρέατος τύπου
Λίµπιγκ», ήταν µια τυχαία ανακάλυψη, η οποία
προέκυψε στην προσπάθειά του να βοηθήσει
έναν φίλο του. Το 1853 , η Έµµα Μάσπρατ
(Emma Muspratt), κόρη ενός φίλου του,
αρρώστησε κατά τη διάρκεια της παραµονής της
στο Μόναχο, όπου ο Λίµπιγκ εργαζόταν ως
καθηγητής. Αυτή δεν µπορούσε να τραφεί και τα
έντερα της δεν ήταν σε θέση να επεξεργασθούν
στερεά τρόφιµα. Ο Λίµπιγκ γνώριζε ότι δεν θα
είναι σε θέση να καταναλώνει φυσιολογικά
τροφή. Σκέφτηκε ότι η διατροφή µε εκχύλισµα
κρέατος θα την βοηθούσε να λάβει αρκετά
θρεπτικά συστατικά. Το εκχύλισµα ελήφθη µε
πολτοποίηση κρέατος κοτόπουλου, το οποίο στη
συνέχεια τοποθετήθηκε σε ένα διάλυµα
υδροχλωρικού οξέος. Μετά από 12 ώρες, ο
Λίµπιγκ διήθησε το διάλυµα που προέκυψε, το
οποίο περιείχε σχεδόν ανέπαφες πρωτεΐνες. Τα
υπολείµµατα του οξέος εξουδετερώθηκαν και το
διάλυµα τής δόθηκε προς πόση. Έτσι, η ΄Εµµα
ανέκτησε γρήγορα την υγεία της. Το προϊόν αυτό
δεν θα µπορούσε να είναι µαζικής παραγωγής,
επειδή η µέθοδος παραγωγής του ήταν πολύ
περίπλοκη.
Ο Λίµπιγκ πέθανε στις 18 Απριλίου 1873. Τάφηκε
στο νεκροταφείο Αλτερ Ζούντφριντχοφ Alter
Südfriedhof) του Μoνάχου. Μετά τον Δεύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο, το Πανεπιστήµιο του Γκίσεν
µετονοµάστηκε σε Πανεπιστήµιο του ΓκίσενΓιούστους Λίµπιγκ. Το 1953, τα δυτικογερµανικά
ταχυδροµεία εξέδωσαν γραµµατόσηµο προς τιµήν
του.
Τα κυριότερα έργα του είναι:
1. Εφαρµοσµένη Οργανική Χηµεία για τον
τοµέα της Γεωργίας και Φυσιολογίας (1840)
2. Εφαρµοσµένη Οργανική Χηµεία για τον
τοµέα της Φυσιολογίας και Παθολογίας (1842)
3. Γνώριµα Γράµµατα Χηµείας (1843)
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Τη Βιογραφία: Γιούστους φον Λίµπιγκ επιµελήθηκαν ο
Stephen Klassen και η Cathrine Froese Klassen. Η
Βιογραφία στηρίζεται εν µέρει στο Ιστορικό Υπόβαθρο –
Αναδροµή: Τροφολογία του Andreas Junk.
Η Βιογραφία: Γιούστους φον Λίµπιγκ γράφηκε από την
Anna Zeller µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(έργο: 518094-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUS-CMP) και
της Πολωνικής Ένωσης Διδασκόντων Φυσικές Επιστήµες. Η
δηµοσίευση αυτή αντανακλά τις απόψεις της συγγραφέα και
µόνον και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που αυτή περιέχει.
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