Biografia: Antoine Laurent de Lavoisier
Antoine Laurent de Lavoisier francuski uczony, przez wielu uważany za
ojca współczesnej chemii. Najważniejsze eksperymenty Lavoisiera dotyczyły
natury zapłonu i spalania. Mimo, że nie odkrył żadnych nowych substancji, to
usprawnił niektóre metody laboratoryjne, wymyślił system nazewnictwa
chemicznego, który nadal w dużym stopniu używany jest do dziś. Lavoisier
wykazał również, że „teoria flogistonu” jest niespójna i zaprzeczył jego
istnieniu, udowodnił prawo zachowania masy. Odkrył też, że połączenie
wodoru z tlenem tworzy wodę.
W dodatku, od 1775 r. Lavoisier służył w Administracji Royale Des Poudres, gdzie jego badania
doprowadziły do ulepszenia prochu strzelniczego i opracowania metody wytwarzania saletry. Można go
scharakteryzować w taki sposób: był utalentowany wszechstronnie, miał nowoczesne, oryginalne
pomysły w różnych dziedzinach swoich działań i posiadał zdolności organizacyjne. Dlatego też jego
nazwisko zostało umieszczone wśród 72 nazwisk odkrywców na wieży Eiffla w Paryżu.
Lavoisier urodził się 26 sierpnia 1743 roku w
Paryżu.
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Biografia: Antoine Laurent de Lavoisier była
współredagowana przez Stephena Klassena i Catherine
Froese Klassen i jest oparta na Tle historycznym: Jedzenie,
energia i praca – rozwój nauki o żywieniu napisanym przez
Andreasa Junka.

wartości odżywczej pożywienia była jego wartość
energetyczna. Za pomocą kalorii wyrażano też
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Biografia: Antoine Laurent de Lavoisier została napisana
przez Grażynę Drążkowską przy wsparciu Komisji
Europejskiej
(projekt
nr
518094-LLP-1-2011-1-GRCOMENIUS-CMP) i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Przedmiotów Przyrodniczych. Publikacja odzwierciedla
jedynie poglądy autorów i Komisja Europejska nie może być
odpowiedzialna za jakiekolwiek wykorzystanie oparte na
informacjach w niej zawartych.
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poprosił sędziego o czas na dokończenie swoich
prac naukowych, jednakże uzyskał odpowiedź:
"La République n'a pas besoin de savants ni de
chimistes ; le cours de la justice ne peut être
suspendu" ("The Republic needs neither scientists
nor chemists; the course of justice cannot be
delayed" – tłum. Republika nie potrzebuje ani
naukowców, ani chemików, wyrok nie może być
opóźniony). 8 maja 1794 został zgilotynowany w
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